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• 1 TEL LE \T BOS CHI. DE WE8TELIJIE PROVINCIE
;:, '...j ..;._~ • I Administratie en Trustmaatschappij ,

( B!U'l!.IIJ[T. )

H. J. HOFMEYR,:
PROCURtUR,

NOTARIS EN TRANSPORTBEZORGEB, .
8 W.A.LB8'1'LU.'J.'j ltAAPftAD.

ALGEMEENE

ROedfii . ell \f ~,e8kamer.
Berigt aan Aandeelhouders.

GOED NIEUWS.
AAN BUITENL.lEDEN

EN ANDEREN.
EEN

43 :&llba Vette staet"'eD
8 tt ,,"'.lje.A. U l1.'V ER K 00 P

T~KNBKN NED.
VERllIIINDERING van 50 PERCENT.

IN VERBAND KET DB

GEREF. KERK" PAPEN,D' ORP, UNION LINIE; 'l)E Jaarlijkaohe Algemeené Verga-
. deriDg van Aandeelhouders aal

KONINKLIJKE JlAILDIBNST, gehouden worden ten Kantore der Kamer,
No. '16 AdderJeystráat, Kaapstad, .

OPDONDERDAG, 5 MAART A.s.,
TEN !2 URE 'S MIDDAGS,

Overeenkomstig de lSde, 23ste en
26ste Secties van de Aote van Overeen-
kom8t, ten einde van de Directeuren een
Staat van Zaken der Kamer te ontvs&gell,
om twee Directeuren te kiezen in 4e
plaats van de Heeren J. F. WICHT en a.
A. EBDEN, die bij beurtwi888ling aftreden
maar herkiesbaar zijn i en eindelijk om
twee Aandeelhondors, niet Directeuren
izijnde, aan te stellen om al. Auditenren
voor bet volgende jaar op te treden, een
in de plaats van den Heer TOBIASMos-
TERT, di l herkiesbaar is, en een in de
,plaats van den Heer H. A. COOKE,die
bedankt heeft.

, -
DE Ondergeteesende, vele jaren te

Paarl en 8ttllenboach woon·
I,\Chtig geweest mjnde, heef, zich nu
tt'.Kaa.pnad nedergezet, alsMarkt
en Generale Ageot, ter verkoo-
ping en inkooping van Benig Ar.
tikel, en hoopt door spoedige vereffe-
ning, de ondersteuning van het ge.
ëerd Publiek te mogen genieten.

J_ R. G. KLERCK, Sa.
Kaapstad, Nieuwe Markt,

65&11 No. 25.

ZAL GEHOUDEN WORDEN IN DE

Wesulijke ProvincieBIUlk Gebouw.
OpgeM.gt den l~tt-" Ocw~er, 1873.

OP VRIJD.lG, 20 DEZER.
In den Inaolventen Boedel van JoWl THOlUIl

McKAY, handelende onder den sijjl of de
firma Gebs, McKAY &: Co.

IUTROPOLITAN HALL, BURGSTBAAT.

OP DONDERDAG,19 FEBRUARIJ 1885.

UNION STOOMBOOTMAATSCHAPPIJ
<BEPERKT>.

r,rLLEN bovenstaande Ossen en
/~ Koeijer , opgpbragt door den beer
JH :-;\UNlPOiL, uit het Strandveld,
publwk w ord en verkocht, uit de Kraal 'I7ENN [S geschiedt bij deze, dat
van d.·n heer ,Po _J. R,OCl, JA~. zoon, t.~ A de GEHEELE VOOruuAD
\'rcdeubllrg Statie, ~er8te RIVIer. ZIJ MUZIEK E.NZ·· d bo _
lallen zeker present ZIJD. I Jd B' dl" lhD en v:endge:N.U·me en oe e, gese at op meer an

P, J. BOSMAN, P.W.Zoon, £1,700, nu wordt verkocht ,tegen
Afltlager. een Vermindering van Vijft~ per

Stellenboeoh, 16 Feb. 1885. I cent, aan de Bezigheidsplaats, 1\0.
38, St. Georgesstraat.,

J. J. D. BOYSKES,
Eenig Curator.

.Kaapstad, 13 Feb. issa.

DR Mailbooten der Maataehappij Yertrilk-
ken yan Kaapetad naar BDgel&nd,

ViA Madeira, om dell andereo Woensdag,
te " nur n.m., te lt Helena en AJcenli('D
.Is onder aanleggende.

: 25 Feb.-TART.lR, Kapt. TaulRL
11 Maart.-MKXlOAN, Kapt. BAlN8Rll>Gl,

,ia St. Helena.
25 Maart.-TR01AN, Kapt. LARKI&,
8 April.- SPARTAN, Kapt. W.ur, R,N.R.,

via St. Helena en Asoensioo.
12 April.-ATHENIAN, Jrapt. WA.BLIIGH.
6 Mei.-llOOR; Kapt. CUlfl:8, RN.R.,

ma St. Helena. -N.>minaal Kapit.al, _•.
Ophet.ald Kapitaal ...
"'dendvnda.

De deuren nl!en reepend worden ten 10 a·m· en gedurende dell avoacl.

V .E',RX ,R IJ G B A A·R
HErr FIJNE " fstelijke Provincie Bank

PAARL.
RETOURKAARTJES naar de

Kus t h av ens zullen uitgereikt
worden van af 1Maart aanstaan-
de, bruikbaar voor de Terugreis
binnen dzie maanden per
Stoomboot van de "Union" or
" Castle" Maatschappij

loor Vracht of Paf sage vervoege men
zich ten Kantore der Maatscha.l_lpij, Ad-
derleyst TROS E. FULLER. Algemeen

Bestierd voor Zuid Afrika..

op IMt,
W. A. CURREY, Secretaris.

Gebonw der Kamer, Adderleystraat,
Kaapstad, 18 Feb. 1885.

Van de Bechuanalandsche Kwestie,
£5().OOC
30,000
26,00025 Extra Yette en Groote Slagt. WESTELIJKE PROVlNCIE (Zijnde een Vertaling van Dr. CLARKE'S Boekje: "The Transvaal and

Administrotie en Trustmaatschappij Bechuanaland") in Famfietvorm.
(BEPERKT.)10

ossen
elo. OVERGEDRUKT UIT DE "ZUID-AFRIKAAN."

Prijs sd.. Per Post 7d.

HOFMEYR & REGTER. -~UID-AJl'RlKAANSCI:Il!:KONINKLIJKE MAILDIENST

DIRECTEUREN:
ve WelEd. Heer J. 1. PlIOCTOR, LWV., Voon

- CONSTANT WAHL, Ja.
M. C. V. THOM.
D. J. A. YAN DU SPUY, M.u.
T. ROOS, Sr.
D. G. HORAK,
J. R. DBVILLIERS. ~
P. J, DB VILLIERS, P.J.z;OOH.
D, P. DU PLESSIS.

Koeijen.d,).

Op "aandag, 23 dezer, VERI\_OOPING
Zullen bovengemelde Ossen eo Koeijen Til Y.ERKI.IBLIJJ:

Vast Eigendom,Pt:llLlIK WORDE}( VERKOCHT

TE K L .A. P M UTS STA TIE. elLKGIN IN HlT

De 08s"eo en Koeijen worden verzekerd' D(JRP DlJRBANVILLE.
eetste klasse t~ eijn en anllen zeker

present zijn.

A. J. BOSMAN. OP MAANDAG, 2 MAART A.S.,
P. J, BOSMAN, P. W. ZOOD, Af31ager" TEN Il URE V.M.

~tellenbosch, 17 Feb. 1885. I
_____________ 1' In den Insolventen Boedel van DANIEL

WEGGELOOPEN, JOHANNES de VILLIERS, D.zn.,
va.n Durbanville, Tuigenmaker.

llaJmesbui-y Talt.
B. WETHMAR, Beatllurder.

EXEC UTEURSK.AMER.

DeWaal & De Kock 'le " Caetl« Mail Packet." Msatuhappi;.
E ~toomboot.(ln dezer Linie vArtrekkoo

" Y8Il Kaapstad naar Londen om ~II

..cderen tJingedag, via Madeira en Ply-
.~outh, te Sint Helena en Aacencien a&II-

leggende op bepaalde tnseebentijdec,
"url4, hm.-NÓRHaM CASfLE, KapL.

, A. WUiCHEBTIR,via Lisaabou.
" 18,4 nm.-GItANTULLY CASTLE,

Kapt. C. H. YOU~G,via St. Haleua,
AacenBioc en Madeira.

April I," nm.-PEMBKOKE CASTLE,
, Kapt. J. (J. &BINSON,via Lisseboe.
" 15, 4 nm.-ORUMMON 0 CASTLE,

Kept. J. D. JEFF&lK8, RKR., via
St. Helena en Madeira.

," 29," nm -HAW ARDEN CASTLE,
Kapt. M. P. Webater, via Lisseboa.

Mei 13,4 nm.-IWSLIN CASTLJ<.:,Kapt.
JON&s, RN .R" via St. Helena,
Ascension en Madeira.

" 27,4 nm.-NOKHAM CASTLE,Kapl.
WINCHEbT>.R,via Lissabon.

JllDij lO, hm.~GAI1Tti CASTLE, Kapt.
R. OU)jClN, via St. Helena en
Madeira.
A..ND!;RSON ~ MtJ.kl80.N,.,.g eIJ roe Il ,

Montagu Tak.
:P. A. EUVRARD, Jr., Beatuurder.

Agentschap te Kaaps~
III KAAP DI!:OOWK Hooz BANI: (BBP.an

De Bank geeft renten op VMte Depoaita,
verdisconteert dagelijksgoedgekenrde wi_la
en onderneemt alle gewone BankbeDgbeid,
beide aan het Hoofdkantoor en de Takken.

De Directeuren komen bijeen op Dingsdap
en Vrijdags te 10 v m. om oyer disoonto te
beeliesen

HOLLANDSCHE HOUTEN J{i)ORNSCHOPP,EN,
Sikkels, BY en IB, enz.-Zeismessen en

Steenen.

WAAROM ingevoerde Zadel.e kcopen ~e
!(een voldoening gen.u en geenllih' .oor

bet Kaapech. Paard geechikt lijn, terwil m~n nil
voor denlelfden prijs RUTTBIl'Sberoemden Kolo-
niullremBlLkte INN.I!:SZAVEL kan bekomen.
Dit Zadel ia door de geheeie Kolonie bekend
beeft gemakkelijke Zitting, volle grootte. Ge-
.tempeld en gewaarborgd rolkomen te pua.n.
Probeert de VeerenZittiog met GomellUltiek,leer

geri.felijk, en WolleD Zhtipg. Zadel., Tuigen,
8DI., Daaralle patronSD of tt'ekeniogeo jlem8AKL.
OudeZadelaale nieuwe opg.mukt en reparat.iën
behoorlijk ",edlUln. Orae", worden door tusechen-
komst van iederen handelaar toegesonden. Prijs-
lijsten op aaovraag ,erkrijgbaar, eo let op bet
adrea.

A... T. RUTTER, vroeger W. INNES,
No. 24 Darling.trMt. KaajllltRd.

DE Ondergeteekende maakt hiermede
bekend, dat hij zich in dit q.istrikt

tern~ bevindt, en niet alleen als LA.ND-
ME'lER, maar ook ale ALGEME,I!;N
AGEN'!' gereed is zijne diensten te ver-
leenen aan zijne vor~e KJiënten en tal-
riJke Vrienden; hopende hij door Btipt-
heid en billijkheid bun vertrouwen te
behouden.

,: AN de plaats "~O()DERRI-
I VlEK" GI:WI::1'\EKLOOF, ~EN

DONKERBIWINr.; PAAIWEN-MrR-
HIE met een Kol, eo 1fi:N VALE
E~EL-MERHH~, drie jaren oud.

Hee re n Scb uttneester s en anderen bij
wie zij mogen aaukome n, zullen wel be-
loond worden door k ennis te geven aan
den oudergetekende.

A, C DE VILLIERS.

DE Ondergeteekende, in zijne betrek-
king als Curator, zal te Koop

aanbieden per Publieke Veiling het Wel·
bekende en Verkieslijke V ERBLIJF vaD
den Insolvent, gelegen in het beste gedeel-
te van het Dorp Durbanville, bevattende
Zeil Kamers vao goede grootte, Dispena,
een Groote Komb ais, Stal, w.c., en' een
Groot Stnk Vruchtbaren Tniugl'()nd. De
Gebouwen bevatten Groote Zolders en
onlangs is er een Nieuw Galvanisch
IJ zereu Dak op het W oonb uis gezet i
het achterste gedeelte van het W een-
hnis wordt dour Pracbtige Eikeoboo.:oen
beschaduwd .. Dit vlIrkieslijk Eigendom
I::; GUED VOuRZlt.N VAN WA.'l1ER
door eeu Standhoudende Foutein van Zoet
en Goed Water, en is gelegen tus80helil de
Eigendommen vali de Reeren J. GXUI(D&-
LINGHen J. UUY88EN.

Bovengenoemd dorp was in vroegere
Jaren, om reden van de drooge tempera-
Inur, een toevlugtsoord van dë Indische
Officieren, die de Kaap bezochten om
hunne gezondheid te herstellen. Het
Eigendom 'bn dag e lij k s bezig~igd
worden. '.

n, P. DU PLEilSfS. u.. KaMier.Tuinacho1fels, aller lei mat8n- Bosc1lpikken-Kielhouwera-Delfvorken-Gra ven
Houten Kruiwagen., beate Koloniale-IJzeren Kruiwagens
Looden Pijp, alle mateu-" SCriptin "-Lood, Bagel, Dopjes, ens.
Koperen GeJlon.Beken-Toppen en Bodems voor BrandewijDketels
Best Galvanisch l>akijzer. alle maten, Gooten, Afleiders, enz.
Grease-1'eer-Verf-Olie-VerniB-Bpijkera-Bouten-lItloeren-Schroeven
Patente Br~ssen- Am. Kama en WorstltOppers
IJzeren Ledekanten-J[atels en Kinderka.tela
Baden: Spons, Slipper en G&lvanische-Emmers en Gieten
Bontelwerk, alle soorten-Xwaaten-Bezema, enz.
Zailkribben- Porimanteaux -OoncertiDios, prij zen laag- Spiegela-Schilderijen.

IJZERPAKHDIS, BURGSTRAAT KAAPSTAD.

CALVINIA.

P. O. Mamre,

BESTE GUANO, KAAP DE-GOEDE HOOP
SPAARBANK - VEREENIGING.

KENNISGEVING AAN INLEGGERS.
DE Ondergeteekende de Guano Eilandeo

van hd Gouver nement gekocht
bebbende, ia gereed !loan Boeren en
Landbouwers eeo

EERSTE KLAS ItfONSTER GUANO

A. BOND ~BOEREN VEREENIGING
TEl

~E.B. WATERMEYER.

Oodenvijzel' benoodigd
VOOR de 'J'weede Klaaae Gouveme-

meats School te PiiJadelphia.
Kennis van Hollandach en Kngel.ch ver-
eisebt. Salaris £160 per jaar met Vrije
Woning. Aanzoeken, vergezeld van Ge-
tuigschriften, zullen door den Onderga-
teekende ontvangen worden tot den Uden
Maart aanstaande.

Het wordt verwacht dat de Gekozene
r;ijn werk alhier aanvaarden nl in Jnlij
eerstkomende. '

H. C. DREY ER,
Voorzitter der Schoolcommiaaie.

Philadelphia, 14 Febr. 1885.

MALMESllURY

VAN af en na den 31sten Maart
aanstaande zal de Rentekoers

van Vijf per Cent. per jaar voortgaan
op alle bedragen tot op H ouderd
Ponden Sterling; boven dat bedrag
zal geen rente toegestaan worden.

Geen Inlegger zal den naam van
een ander mogen gebruiken en
aldus zijn deposita. vermeerderen,
ten einde Rente op meer dan £100
in het geheel te ontvangen.

S· V. HOFMEYR,
Secretaris- "

Execu teurakamera en Voo,dijmaatachappij.

AFRIKAANl)ER BONI)TI: Y&RSCHlii'KN,

En verzoekt dat alle aanzoeken vroeg in
het Seizoen gemaakt wordtlQ, ten einde
bern in staat te stellen io de aanvraag
naar het Artikel te voorzien.-Men ver·
voege zich bij

OPG8BIGTIN 186"-

EN T"genwoordige Acte ingelijfd door Acte dae
Parlemente No. ;)4, 18tH.

'Voor het Administreeren van Eigendom-
men in Boedels, als Exeenteuren, Adm ini,8
t(iLteuren, Voogden, Curatoren en Agen tenBOERENVEREENIGING.
Llé WelEd. Heer H. G. UREEFF, VoorziLLer
"" D. J. ACKERMANN, Sr.
" " "THOS. A. J. LOU fV,LWV

" B. WETHMAH..
" J. S. }<'. GOUS.

TOBS. C. LOCHNER.
" W. F. DUCKITT, L.W.H..
Auditeuren:

" J. H. COSNETT. In den Boedel 'f1loDwijlen JolWl ZACILUllA8
" " "H. R.' B. GH.EI!:FF. , HulUN, van Swellendam.
Directeuren verga.deren 'a DINGSDAGS '

VOOJUUDOAOS, ten 10 ure.
A. G. WATERMEIJER, .,

8ecretaril!

WM. RL'MPHRIS.
-, MidJenhoofJ, Kaapstad. Als m ed e zal Verkocht

worden:
Een Schoenmakera Nearmaebine, 'in-

complete Tuigen (uieuw), twee Huiden
Hartebeest Voorslag, een Zadel, een Bol
Draad, Bereide &kvellen, enz.

J. J. D. BUYSKES,
Eenig Curator.

K sapsted, 17 Febr. 1885.

J. J. Hofmeyr & Zoon,AfW.gers.

Behangselpapier.
I

JOIL1M.BROWN.t,ZoQS

DIRECTEUREN :

Stukvaten,
Kuipen,

Hogsheads,
EN allerlei andere soorten van

Vaatwerk, te Koop bij den
ocdergeteekende, tegen de Laagste
)larktprijzen. Termen zeer billijk.

Il. ZU1DMEER,
Lady Grey Straat,

Oude werf, Paarl

NU VERRI]GBAAAR,

EEN VOLLEDIG RAPPORT "
"

""Thans verkrijgbaar:
DM VREDESONDERHANDELINGEN

V~ DE JONGSTE ZITTING ""
V,AN HET PROVINC',AL.E BESTUUR

OP
V.A.N DEN

LANGE NEK,
MAART 1881. KUBISGEVING AA.H RBET-

KlRD.&RU.

Eerinnenogen en Wa.arschuwingen

PRits 28. ea per Exemplaar. .Akt.. vaD Overeenkomst, gedateerd 0 Mllart
1800 i injlelijfd bij Acte nn Parlement, No.
SI van 1861.

DE Executeuren roepen hiennede op alle
Peetkinderen Ylon boyengenoomden

overledene, of ingeval van minderjarigbeid
bunne Voogden, om binnen zea MRaDden
vaD a.f nat.am deses, daarvan iën Kantore
'fan den oDdergeteekende te doen blij keu.
vergezeld vau behoorlijke CertifiCK~D of
nittreksels vaD Kerkboeken, bewiJzende aun
regi durtoo, na welken datnm degenen die
in gebreke blij ven, uitgesloten sullen sijn
vaa deelneming in zeltere Tetlt.ameut.aire
beschikkingen 'fan den overledeue. .Bij
zoodanig bewija moot tevena nrmeld worden
de gra&d van verwantschap.

F. J. BH.O.l!:RS, Secretaris,
Ex.ecQteur TesUuDentair.

Kaa ps taJ, 21 November 1884.

G~RAAFF-REINET, ALGEMEENE

BOEDEL EN WEESKAMER.
GELD VERKRIJGBAAR

or
DOOR

E. J. P. JO RIS SEN.

ST GEORGESTRAAT,
VERBAND VAN VASTG DEO Blijl'en Invoeren en hebben in V~r~

Tl:.GEN LAGE RENTE, het Grootste Allsortiment I
IIIJ: BEHANGSELPAPtE~

C. C. SILBERBAUER, Balen gesehikt voor den Buitenhandel.
Prokureur, Notaris, enz. Patronen worden op aanvraag gezand~n,

,PRlJZEN LAAG, in overeenstemmuur
met de Slechte Tijden. .

JOHN M. SROWN & ZOON

Overp-edrukt uit de ~Zuid Afrikaan" in een Pamflet
van 62 Groote Paginas. Tbane verkrijgbaar aan het Kantoor van

Zuid A.frikaan. .KAPITAAL '£22,000
RESERVEFONDS '£7,850

Prijs: Per Stuk la.; Per Dozijn 9B.,a, Kont~t. UNION BANK,
St. Oeorre-s~raat, Kaapstad.

(POST VRIJ).
(GEVESTIGD IN 1847.) DIRECTEUREN:

DE PllRLSCHE

Brand Assurantie en Trustmaatschappij

Voor het Admini.treren nD Eigendommen en
Boedels, ala Exeeut.eureu, Admióietrsteureri,
Voogden, Curatoren eDAgenten.

Ksntocr _

Gereformeerde Kerk Gebouwen,
Bureau-straat, Keapetsd,

Men doe zijn order vergezeld gaan van.een J:>ost-
order of Postzeoels voor het bedrag er van.

De Wel-Edele Heer P. J KOTZE,
Voorzitter.

De Wel-Ed"le Heeren •
H. A. EBDEN, I J. R. RBoln, .

le Jj F. WICIlT, F. F. RUTIu:R.Foo~.
R. K. RoBB, F, J. B. LANO.E..lUUN.

AUDITJSUREN :

DEZE BankstaatRententoe tegen
3 percent per aar op de Vlot-

tende Balansen der differente Inleg-
gers van niet minder dan £100 in
elke maand, en op Vaste eposita
tegen een ~rief, dat bi j aan vraag te
vernemen 18

De Bank diskonteert dagelijks ge-
approbeerd papier koopt en ver-
koopt Buitenlandsche Traites en
Wi88elbrieven,geeft Voorschotten op
Verschepingen van Producten, reikt
kredie~brieven uit voor het verkoo-

.. Di: PROTECTEUR" . Kantoor van de ., Zuid Afrikaan," Kaapstad. pen van ladingen, enz., en doet alle
BRAND~ASSURANTIE .M:AAT8CHAPP~J Boorten van Bankierswerk.

De Onderge~~:~::lh:~d bereid eenige 11URlITPLElN. H. GRIESS~LICH & CO., AGENTEN TE LONDEN: KERNlSG EVING.
RT Opget"iit den 29sten September, 183!s, ALLIANCE BANK. LOTHBUP.,~·
aapsch J..:oren, Hat'er, Garst ~n Weavers' Hall, Wool Exchange, Londen, ALEXANDER BROW:\, Kuier. DE "TIMES OF NATAL," komt dage-

Rogge te Koopell, KAPIT AAL £70,000. SCHEEFS- EN COMllIIISSE KOOPLIEDEN, Nieuw York, Londen en Parijs de Hoo}~:~,i!!ni!'~~;~~!!!''f::i~uR~
Tl"gen de Hoogate Mark~prij~n. I -a.- daill . Ee d b' hDIREKTIE :_ OPwmIQT 1850. PrijS-.lU.e e. blad.in de Kolonl8- .n e le~ ebbende in. .......____

IL TORBVl', Mak.elaar. D. heer PAULDB VILLID8, J>remdent. : Scbepen op order in alle lIoorten Britache Goederen en Goederen Van bet Vasteland ! de trs:uvul •. den Vr~"t&a.t, en onder de 'liUS'lDEPABTBHd'l'.
Stalldard Bank Gebouwen, .. " Clullt.EIlToRRllNoVos,Vice.Presidll1)-t I tegeo 2. per cent commiyie, uitgesocht door K.oopertl van Kolonialeondelvinding, NATUURLIJK LIJKENDE KUNST- blan~~ bevolkIDg .un Zululand en Buuto VOJr de Amini.~ralie en bereddering vali

AdderleY8traat, Kaapstad. En de WelEdele hooren en !&Orgenvoor het prompt te ~elde maken L.r-n ho~te prij~n vl¥l Prodnkten TAND.l!:N ingezet zonder piJ'n en land, II dIt blad nl~.8~kcnd voor Adverteer"1 Boedels fn .nder eigendom, .1. Exeellteuren,
-- . ---- J C tI FlfETll IJH HOFlfllTB JJ . .. rd -l5

v d IV ed' . ..,.' ders,' Om haar bInnen bet bereIIi: ,an all.- Cll,lpren RedderaarIl, Voo~des oC AgeDteIIl° , JeW ,'~. tt'gen I ~r oent. OODHDlllllle. ers moeten vergeze gaan van .n.r ~rleTen alle anderll operatIen op de Dlenwllte ·ee- LI- •• ~.D te bren ....u is de pn'J's - d: d I"be' 1'- dV OORSPOEDIG b Il F J B L.ul'6E1Ul.All', U8EL8 f ed J 'k .. T .•- B k f P od kO' dIl '._ e- >Dn - op C I raa 8.... voo!'Wur en.eva eo, l'an een lW S D.&.RT&R, Ia.uc P H ;.ur 1l~ ~ g ee tt' I] ~ rem18e In rBh" 0I! . an en 0 r u ten. peD Al8aranhepo- approbeer e.te se I. courant tel'mioderd tot op Een Penny BeI_DiDgen t.oegeSt.aallOp!<"..ente Verbud
doodgeboren Zoon, op Ma.andeg. R MY1IUltOH, POEL. : IlaII8l1voor ladingen op see om zee-nalC08 te dekken. Prijzen p888end foor alle klassen. (tJOIIi.t{lIIdvrij biUD6D de Kolooie). Eigena- .. an V.. t.goed

t.vOlId, den 16dan dezer, te MOUIlle De heer G W 8TIY'tLU, J' " Referte: Hoofdkapt,oor van d.e ~Dden eu W 8IItmm.ter Bank, of de ALi'" DB. B. T. HUTCJliDJBOR, Tandheelmeet. ren VAUZE SLAT'l'ER. Co., Drukken, Imecte1ll'llD komen eIken WoeMdq bijeea
POint, de Echtgenoote van den Wel- .... 8 V HonmYll, AudHelll'eD. Bank, LoudeD. eD•.~ .m_te der .Koloniale Banken. ter, 2 Nien.straat. kaotoQr Y&IIcté .. Tim. aC N_~" .. oar beápeden.
Eerw. Reer A. J. SUTTU&. S. J. DJ: KOCK, Loopende-Prijlli]lteD, Bappoi'SeD over Produkten, en alle noodige monaten i StetleDboech, den llteo ran elke maand .. Gov,YenI8lD8DWOMe",," ~ J. J. DI VIU."

Kaapat.ad, J 7 Fttbr. 1886. . SeOntariI en iialicbtiDg op aan.aek. bij llej. WlIJIL PieWlllaritsbargf ~·a,j •

RHEUMATICURO HEBBENLIN:YOORfuUD

IS het eenige ~ekere Geueesmiddel roor
Jiohi, Rhepma.tiek, Hbenmat ische Jicht

KhenmatillOhe Pijneo in het: Hootd, Heap
Ml Lelldenjiobt en Zinkings.

DOIZBNOM GEVALLl'~N VAN GENE-
ZI~G.

Te Koop bij alle Apothekers en Winkeliers, Wijn, BraDdewijn. Jenever, Wblia
of direct. per Post, ~gen 3s. Gd. per Bottal. \ )ty, Lekkergoed, au. enz. '.
Kon\&,Qt.enmet order van den Eenigell }!;ige- A [1- - d Laa ;,. k ..'_r, . (.u tegen e gste JrLar tprtJuh.

JAMES 1~~~~,s~ ~~.Dgestra.at, JOHN M. BROWN & ZOON'
ST. GEORGESSTRAAT

Olie, Verf, Zeep, Kaarten. Suile."
Kaas, Boter, Beuel, Sardij~,
Jams, BeschlÓten, &eete· en Vir.r
kenavleesch. Smeerwa.ren, Bier,

Het Rapport is ook te zien bij de Agenten
van dit Blad, die mits dezen verzocht worden zich
met de ontvangst

De Wel-Ede,le Heeren
T.!MoSTERT, I. H. A. CoOKE.
~geoeD die hen wiUeD;aa.n.teUeDgelinen hen K,APITAAL ;£40000.

t.ebenoemen en.aD te e~lI~DtJe .. !Je Raad .all
Oirekteuren "0 de Algemeene &edel en Wet" Dnr.CTIUa&J1
ka:'i:lOlventie-tak ml beeti.rd worden door den Oe Wel-Edde heerl. J.ALBIIln.lIJ, Voor.IÏ\ter
Sec~tAri8, ,oor wieDSdaden de MAAt.ecbappijY8r~ De Wel-EJele beeren
8nlwoordelijk lijn aal. . ' jl. A. J. Roos, J. P. THIRON,

.W. A. CURREY, Secretaria, D. ~ÁK.l.IB, A. ltn. J. }".M.uA.la,
CJebonwender Kamer, ' IJ· R. D. V ILLlBRa, S. J. V.LI Dla Spuu,
76.Add\lrleylltraat, Kaapstad. E. G, Rnllr, J. S. JOtrBI&1.

.' i BBAMDDBPABTDIDT.

van orders voor Exemolaren
te belasten.

HOFMEYR & REGTER.
A1N HANDELAARS IN GRAAN,

lOBUS EN ANDEUN.

AANZOEKEN roor de VerAkering VBll

Lo&- en Vlliigoed tegeD ,erlie. oCteh&de
door Br.nd lullen dagelijkl oehangen ea
Poi.. en nilgereikl wordeD op seer 'foordeelia.
termen.

..
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WELLI~GTON.

WIJ makon er IntoSIICbcD daarom meldlog VA8TOOBD-Te :Roaebank II zeker yaatgoed DlI SPOOilWSGBEDIENDElrJU..UB UW'.ux - DB GRooT8TE MrNIllTEil die En~landa pe- BUTBDI..AJm 16 lI'BB.-B~_~u blJ__
yan om lat, ala er luik een tool<1C bestou I, IDI dm lnlOlventen beedel vsn JeaT'f door .f- !,Iet blijkt dat dke blanke ,..erklied~~nod_,~1 ~lilloklO,oon'~,~ddeeti ~:g~r:' I~:: ~~..~dee:;::d J::,t!t :J l~ ').:ts~vr::: rem~nle.

.1 • .ger Moller "oor £6JO yerkocht "poorweg een wer vet"8emgmg naM...,. m .. e I to q ) l' te '-~ wed ,, ,1._ .l__! -Dd",
het seuI:'g van Qeneraal Warreu 10101 van en In nrband met die lO Engeland op de Prsnscbe revolub .. en N ..po een I eers 11'....... er eaeu ~ UJYlgeode dat 'II'1J
ook m4o!t bet oog op de BrJ!80he poliriek ME'.8 BTEYTLER II naar WIJ tot onl JrI'OOt t uw hebben gezet om zIch tegen velmmdenng Jaren bet bestuur voerde Hsd de ( lpe .A.rgUl tllI... r altooe r.eg(811 lja nil kri,gen 'IrlJ rege"

genoegon vornemen er met hare gezondheId Ier werkloonen aan den 8 rwe en t.g~n 19 Ic7.en wilt Grad Stanhope de bloedver ,naar geen drop 100 dat WIJ al bijna gehtQ!
zou laten begrIlpen DIe toelog eon wanr beter aan toe dan sich J)Ml vroegere berigten lu, fl"l 'jl. .ullmg met bcuttu,r:::: e 0 ~warlell te \\ ant en b""'onderuar van gelUelden ~h....U"Dan den moed hebben op~t'geY"" OUte....." zon
lijk uret 8trukkeu tot 'fOOI leel 'an bp verwachten het weer te stellen Schoon erkennende dat de In dien! levensbeecbrijviug v..n de pn'fate lag) mIldag begonnen echter de wolken op
Britacbe RIJk WIllOCD bier thRDS de volks PL.u.T8GImREK belet ons reede heden hot toestand des lands zoo slecht II dat beauini \ omstendigbeder med deelt w&arm biJ J .... r ~t te steken en omtreot I) ullrL!lw.gou b tlll"!

verslag moo to dooien VRnhet yerhandelde 0P!nn volstrekt Dooi. 18 acbten ElJ de zaak Il .... r 10 verkeerde dan verheelden WIJ ou. t een a..cht buitje toen auJne .underen d.. zoo
b frljhedeu opheffen, dau 1&1 wen WclJtb de kerkvergadenng te Pretoria waarvan pe Ier gRe nng teg.mo~er hen een van hpltaal dit geleld zoo hebben om hem I~ vtrregaand .. !tong geen re~fID !!,eElen hebben heen en .. ede,

Zoo WIJ on. Dwt vergl88en komt beden el InZIen dat dIt bet onder hond vl\n een zoo ren weder heel wat hier per post 18 aangebragt t yen a:b::ld en den strijd van arbeid tRgen ong"pasth~lrI van zeker .rtlkel te doeu lnuell poor het bo.. liop-n ,.,.n bhJdac!t~p t!tl
Parlemeut op lIleow bijeen, en 1 t, k ._... II oed ..• d beste 80 I In ZIJ kolommen Ter80bencn ....nhoudend den ,....nsch mtdrukt~n d&t

II.I\n1leu II.. e vallte klljg.magt 10 Z Afnk AAN CORRESPONDENTE!'!-Eon brief over :;S;...u WI en ZIJ zoo g .... e het lsnger sou ....nhou len met r\.~nou Te u
wordt dan tevenll de telegraafkabel ber IJlJeL na Ilcb si peu dat de Brlt.chu belas Een ge\\lgtig onderwery voor den aanstaan c st m Europa voe",D 'EXTERSTAD o :FLBIH ~ tIJ IS9~ - V ut hier zonsendergang kl.arde het op maar om r~. ~ 11
.teld dan sullen WIJ wcldra ..ernemeu hot tt bet I Id 1 t M den dag van VerootmoedIgtng enz IS ons te Al>V iNN". alhl.r b.dt ft~n R chR-d K.. m 18 niets te uiel-Ien dlUl wnt betrekk 'Il: heeft op mr begor het w rezenen Ja of wen betOpWoensdag 25 Feb a Sallaar ever Z AfnkaaDliche zaken gedaeh: ord a el "c la a pro ester n ,ar laa.t voor onze mtgave van bedeu gesondeu I) and re N.lure I_oot d~ buurt ... n Uordrdcbl, de steeds .... , houden le droogte (>u1dadtIS vau mmen wt dell H"'D~I ned ..rgoot en dit b~~

J
"

wordt 1> t d 1 ht d \ or en er geen sooda Igo plannee gok .. a EKN VEB.~~IGING voor bonden katteD ko hA bem j1'eocbreveo b!dd., our hun I tre 6 I zulk een treungen en droevig' n ....N .. t men t.an tot omtrent k,..&rl over twa,u .....n V
~ a e tri IC IU gen le meu Il I L_', I' k b d b d t OTdo .. r oed 1 dt t schrijven Velen anJ.eru denkt men In Engeland de COl8tltO- mjnen dwven gevogolte en kooivogels u te ..n .tJ • all, .t een en lOO er Il"o 'III' m e OOS wor er over e ~ laag hebben 'IrlJ ruoo VI' e r- IUH .. r ....... &l.1tr
Eugellind over die za ken beef:t ..00 een LIOneie vrijheid Jr. do Kaa kolonie te laten Graaff. &einot opgerigt, Voor een halve gutnJe '"tg~., 'IJ lo dOlen beho rden te doeu eu t ••• u IDJn met hun vee n&&!'Teurbuland ... rtror~~.,ne .(6<iaobteD z.u hot rnet hoog llOO ohJven Wil
LIJdIg mo~ebJ k &IJD daar II geen t"IJfel p wordt men hd bo, UI keonen gtljl'evan dat er '0' I ru ~ lt h nu-t Vrtes v..n groot v I lt • v or ZJ d Jr \ g kunnen onze dankbaarh Id UI"t w ....prekeu.

j bestaan die er tbanl beerscbt boe 1an " lr-"_n ,d, R kftb u I m .~teD Ir" len ... Nie bereiket M .. LT b 'er te blijven IS zdrere De tijd .. te kort 'f'OOrde post anden zou
De hoofden der Koloulale Oppositie d I '---IJ cl t I VOOELal'RUISVERE.N-Een partijtje vog ..l wm t dat (/'011 kI~ Dil' 1,.Jm meer belang" I bIJ dood voor de die A Er le g br ek IlAn kost en __L _ .. , h ik

meu an ZIOI VAr,,.,., en n ern murtuu t d I tB de heer E -'- '"_I Id d t neer IIC1lnJTeo maar zuou.... ..t regent zal ik
hebben aldaar alles met 'ftDc~t bt-IU bei.i d tUb Id' ruisveren v..n A p "R y"n n ,_.I £ ' I. v.,~rkm{/ vtm Britsehen "vI""d In ".. "",onte w rter Roar Iwt vee De ge 100 IS groo u weder bengu!Q -tvrn«ponJ ..."t

I. 1.1.. b d K I h espo Isme m oec naua an , tegen don UI J ..kms te S..lem hooft te Grahemstad 4v I Il I", \niurell~1I Vlm Z Afri! l Iet Il~..cbt. DIC nog prouukten bebben 0111 te vcrkuopen
ZIJ ueu""" lor IU 0 0 ome ac at d K I .I be .... lb h Id bb '- b & DE F BUt FOJlTIlCHB Bo!.II.ENVK.Il.KXl\"loDrOer 0 oDUlteu verordol n, Inerm. Il ...-1' ge aa d .vor Vet nR 0"81 k. ~ehJk b n mORr kunnen ze met naRr eel e mar"t r"ugen om heeft zich tt" kl d

bare boDJ!(enooteo Toch vertro."el ~taanbaar 18? 1> t d II EEN 8TBEKGE8CIIIEDENJS-De heer Tho8 • er _tl m~ r lIe8cl kt md 1\010 I. _n t.gen dat de 088eD te ntagoor el te zwak zan Olll die d B ~ '- maug vrr_
l1

ILr
d

VOOr <'enWt{
I la e vra II' waar a ~s Ik d up e nwuue.de Toor !OUe lltnoten gt'ldiw J lat meo ID };ng I'nd In Rllen ge,al [ngle van RlvlertJe G.,...ft' Remet 18door een Hrl och-" In,lo.d t. It~rum.n d. .u eeo •• r r..den kunnen ZIJ dIe tn ... port Wl en nJ en :s-. rd li dL!

I d t dl. bbl k ,-- op aaDkomt Meulg een mllislag teu (JP Naturel zoo geitaken dat men voor zIJn leven klallnj: P ook Dlets verdienen Wolk een toesta, d zulka In I • eewget Wbea)()1'tnWllOIM!da0gtoYer eh ABn
£& IDZI"U a e ~a~ ...n agc tt IJ s .....n t Z lf e D N I akt ~!_ t d t t ta.a k ..d be nJ""n ooperllf'e 00 men men op et ce-Eig evan .<:l I lILa 18 lu vroeg<re fJldelJ vreest e ature IS lZ'ep CARNARVON !) FEBRUARU _ De toest.Dd van ons w.otnc 00 Ol' n Rn 1 r g,..- 00 kot tb

dat het ouvetlll{ 18 om sleqbts naar de door Engeland begsan maar oen tOO koloa BRIT8CU KAFPEI!.UND -Aan de Gonuble IIn on. dlstnct en Fl1L8erburg IS mderdaad onbe Het u wel opmerkehJk dat ons ....... iI footellltJe:O ~:::~~:::deY=!:~e':e:;~;~ ~ I'\c::
partij "te InUltereD WIj weten zee lo I d th 1 1 de NeerR 18 de droogte zeer erg en haart ZIJ scbn)fehJk treung De droogte die reed. zOO WRArallen bun w..ter voo:;ruseliJk gebrUIk ry..;: Or~ouoa.ntle wu moeten ~OOrlteJieD VOOft!
dat de &akon !la a 8 le waar Wlj a s op' 0 en IS bedeDkehJke gevolgen CD aan de zeekust le lang heeft geheeracht wordt DUuageliJks druk moeten hebbt.n nog 8te • genoeg$&&w gee had er een dl8CU4S.e pla&tA 0". bet be., en

f.b, lP - \\. Itn~tou Lo"" G _d.r'n tut dos V8r 18 le gesobledeLI8 van Ol b ven de Naturellen meerEndeels van m08801en kender Het vee 8terft bIJ hoopen als er om JU onze behoeften te voorZien TUinen en vlln Naturellen ID de Polttie en werd!""
' ....d '1" 0 d.n b,.",d. YO toen een mID b IhJke en hier ulterat lddr 1 bek ti n alikruik 1 geeD versndenng komt Ijlen WIJ den hon boomen hebben sedert verscheidene muuden " t 1 bl k

\ d Id h d I der RI I wcre e nog ou en eu \TIJ meenel e es er"nood te emoet Vele heden lt den reedB geen w ..t~r gehad m....T de mellscben knJgeD oon8 om te vrag na.... outer Iln"D &J,
h 110MB -:u"" rel g vtroor ee e an e Wlj8 J S- te mogen vortroo weu dat het ataal k nudll' ~ EN ZWAARONW~O~Rhe.tt !IAnd. U mblAnjlft g brek wauf brood 18 onbetaalbJr voor de Dog fenoA~ om te dnnkeD CDk08t te kokon gewonle leden lzoudedn goobezlgd worden BI
Atalagen rdJellU'-' III bet ParielUent "ven hef tI I b d b I I b I. IlftUdemmoo ge W ~_ 28 J het biN ,lie ge egenhm wer er zeer ~kl""..sd 0 e," 2U -1" Lo...h \ .t" ., " ~ g 08tlUct dat de Bnt8che nahe zoo bijzon let p .atl ge a eo •• 111''' IC a ..rme lUi en vleesch bebben ZIJ met Het I Verle en oeI s""g <1.1 "R' IJ e k boe d N t Il I lakk
L , 0' II •• " we-d 88' gevallen ala b,er te latlde Ihaus uwbel 100(.' • f.', do r d., w.t"nloed ct e e booft hier en dll.&reen weml re eDd doch G Gemeente ..ILler l,{,' d g v..n verootmoedl re ere ren le .. ure eu a. p Pro op

u ,. I II·· ... " • beet eigen to 71Jn zoo leta &Ill vorboeden mH jlep .... rd ~lDg '''lIIger ~t T. Jameatuwn diD bg f f_ d n gebod _ (urr"I:>U'tU t tan ( '.,bag I un plaatsen hleld ..D RI wLSten ZlJ dAt dit tOtct bo .d.1 '" WJen d.n b J I al de H Jksregen g door de Oppoattl ..t WI mets zeggen e ne on ... ngs m e gt"g " v dIef te golild had Ook m... II' •• , al "Iet h, t me~8t verbIt de ceel dllr Kola hs.tt h.t mo I g_regend p '-_ kl ik ! da I .dd N't .. r e Da men een voor
-li r .. F '\la -\1,1....er d t d t I atr ot gep._tst ver aar I le 8 • eugel • stel ....n dat hUI""oekl g ook zooder bnel

l - \ rod.n bDfll ::; ft - }' 8t. R, or er er opgezwoop wor en 0 eeu uIaill da!:bladpers er geeu "ovaa I J TE F BE \ t:FOIIT heeft men ,yel een onwe- te ZIJD nl de bnef vaD ilen regeD Geld .chnft 10 N ..turellenhutten veroorloofd zou moe-
0" n n 1<00 J.n "n J S.nnepoel- reugel' eli onvllrzoenl ker bOindlug der m....,. geen reiren geh ..d Te Balfour en sehaarscb zeer warm -Gorrup01t.dent HU:llA~SDORP -lu de R, e lv wordt ge t"nZlJn ,......r men verwoedde dat gestoleDuken
I J Bu.ru ..n I \\ Z n Atol.g.r haar _geuteu reedB no bIOr aauiJemen '1 EEN EN A~Dli. I~0 Blink .. ater waren een 1'.....r blIJen gevallen BURGERSDORP-De heer Pelser IS naai het kl ....gd over de Hank van AfrlkR diP heden Jlt' WRren De heereD G Kiog P",nter en Malan

n.~ lJtor 0 I 'end .. op de geVAren wordeu gewozep dIe m.... r DIet geno ..g om de nVler te doen 8troo Rondgaande Hof verwezen wegen8 .trafbaren accommodRtle Wl81!e1s gel ""keud b.bbell op IwerJen tot afgeyaardlgd.m na.ar het Coug~
he O.r I{ r.~dl!Ch.p ClURLll:8 WARRKN wur lt J!'llzegd tl meD manslag en een dertlenJ ..nge kDUp Petrus drukt en bun bned~ls ou 1pr curatele 1114 stel ",ekozen Het pi .." der Zwart.-uggem Vereem

don 8< I. hu.d.l handelw jl het belang vau !Br Lsob Z VAN VERYOLGINO ElJD volgens de V Ir Pell!er II voor den Magl.t",at gewe'8t omdat len oor le hefhe ber8 die '&11 diP )''138elo het gwg om angora bokk ..n teregutroren bleek geen
II ,\ }.~.n AI Af Ika eD teUI ft het RIJksb lallg berok ólevolge van een ZoulHlteelc aan eeu ma V,ww6/wle vrljg steld Ti: cu P QUlTk en hiJ-twee Spoorweg lngemeur. dle het hek voordeel heb beD gehad zplve gwlwougeD Z?t DIJV&lte VlDd..D '\eel werd er ge8proken over

Bn t"udlen betfu bier deu keme t Mn Zijll berseuell til hjdeD d" Ellen GleD &l en betrokken m een z.....k van van ZI)D vaders plaat8 gebrokeD hadden llIet den SpUIt op te gRiD Do h er Wal.h hoo ..en vroeger be.dult dat ,..at al te .&aChtom
t I wern I._I Z eb tijdelIjk LIJ hem opeDbaart WIJ vel knoelJenJ biJ IDooiveutle die gerunnen tiJd ge ..en geweer zal bebben gedreigd HIJ eprak onoerwlJzer der vropger~ pubheke scbool heeft trent het oprtKten V"D N..ture1len-looabes g.
~ egillll .auo en or IS leden ID Yoorloo1'lge behandeling 18 geweest h~n III hot Hollandsch toe w .....r d"t ver v..n be R"gRtellpn le vne, d"u ""n fmal gegro. ..cht werd De heeren King en HoHaal trok

door wcl!!ezlude Jj;ugelscb~n moedeu dat hIJ aau de g"yolgtHl daarvau VOORWA~RDE van verzoelllng tus8cben de "to, deu ZIJ n"tuurhJk I let Do Burger.dur, 18eerd pil gekleurd adre8 bekome 1 .n oon p I keD hlertmtege te velde eu de heer Niland
leed toeu bJ bet pln.u opvatto om op del Eugelsche et Afnk ....nsche partIj eerstge (u ett, ontkent d~ wRarheld van het telel\ram ..."te scbool " ddooHreen a~~er onherwlJzelr op \erklaar1e dat zIJn eelllge reden om 'Voor&tiln d, ZIl KolouI0 o,er h"t mlilbr ulk ge- 1.... d d b Albe t h t ~engt zood ..t e un .n .....orp.c • lPug v .. n I te Lt h t ngte.n IC
berg AraraL Daar dil Arke Noach s te gaan Doemde bebbe allo. te zeggen en ..... t8lge lit " oeren III I' II.&n e geweren d bl k t I I u I 11>"l! nit Itemmen UA e op Tan lU ...

Afol.!(.r ~Iaagd dat bIervalI ter ,erspr~ldIDg VIlr oemde zWIJge en late ZIch alles welgev ..llen koopen zIJn Het 18 erg beet en de gevol P slu tlng ar pu le e III 8 e voor u:'i tin toeliet daann be,t.a.an bad dat bIJ
.d n don ou. opltllsende bert. t n gemaakt wordt eeD zoeken D'nar Htoll g moet hJ er """ -B I U tt geu van de droogte doon Elch zeer gevoelen z",l trek lep, ,h. ZIJ er Zlcb v.. k.n voor. en ,,"u ""slwt tegeu nie locati... bl) &fwOZlgbetd

o h ryer. rJ aze e b E tiJ hg .. regen. hebbPl de grvent n In het ~
Z, UD - m abl nlk dat z cl.. moe JeliJIc laat te"eD gt'ieden ebben toeu hiJ de Vr Jburgers E Aa d hee H rbert m.... r hIer en daar ZIJU er fr ......Je J"f'geu wJen emg" d d b k h le ... n eeu aa.ut..l l..d ..n er met had kuunen

" IlKE~lELlJKHEID - , eu 1''' evalleD dorp gere maar eoeron u, net uu oorn IvorkrIJgen De Prellldent .nra.k ten DAteT ch w lion WIl ulet waD hop een paar dR~en geledeD verteUe dat biJ Currie kost en dagscho)lJhouder alhl~r le door g r tet gemRlen gekregen omlat le water uol IJS I Z --r.gu"
c 1 li 1 DE U""~R '{A!'! KOOPIlA.XDEL met den d I il Ivan ocatlee J' ln ..,cUI w..ren er geYl&Ut!III b k I h bel het dorp met £100 had meeUOD te beboeteD een deputatie zijner eer ngen een zl veren ...._~~ 18 wegens gebrek ....n wRter m.....rel ce 8st stu... h t t N&t 11 tili

.. I " ta. elJ e ~ 8 emmeu n et 'lO i( - IDktkoker met to p&8sehJk ..dres op zIJn ver Schatmee8ter Generaal In onderhandeiII gavel Een voor URn WIel eeu 0 geluk overlr Illeu w.... wl\8Mn e ZOOI gepas WIW!om ore eD
,au Wa,,' b~ld eo re"t Z eh zulUeu verbef omdat er bt.weorJ werd d"t lemaud &Su J.... rd ..g .... ngeboden h<,tgeen ID zake de p ..kken ged .....n moet wor II, sedert overleilen Bmnen kort ""I de beer ~...,~te~s te h~bbeo bilie dan hu;: Pfh~ ~
feu eu I. alt bet geval dao ontbreekt Groot Adnaau de la R~y bad laten zeg SPOORWEGINKO;l!STK.'i-Het bltJkt dat de den wd....nn IDge

h
voen

C
le warel hwBrworden ID fudhope M L A ZIJIl Hu na .I0'lsche kie Ir:lpn e ~u~:~ e: ::or:~n!:! ~ noodigun&nw het

d t I IJ t d b te J li £1)8 I) 3 geToer WRDt et omlte van e.tuur la er k mAn toe8preken (It H'lOtey wordthet I let geheel aal ka a dat de laak vau gen a cr p an CH ou om ew arres 8poorwegootvavg8ten Il! Rnua.nJ ~ wel te en OlDvoor d,e kken te beta en mll.&r zero 0 I d h lf d gev,.l VRUNaturellen ale aanZIenlijke lrudrl.en
G t Ad h t d T I bedr ..gen hebben tegen £81853 ID dezelf le g pa geklaagrl dat boew I meer an 0 e t ~r vee beuten Naturellen die vee bt.UtteD

Z Afr ka u het } Di(elsche Parlement mot teereo roo naan ce In e ralsvaa Im.... ' ct v..n 11184 eu d ..t er op de WeatehJke WIl toch Diet d..t er door mld lel van de vnj erven .....n bl.nken bt.boor n Oe kilrIt guu er .., twoord te d heer Holland dooden bun
ekere bill Jkheld tal beoordeeld! eu behan te ZIJn en dat do RelOertug aldaar er aal lUie £D:J op het M,ddenstelsel £~O eD op de eel ~ van lIlV~:lrdgten rd....n ~ ~kkeD i?e~e- baas ZIJn eD d..t nog wel BchOOI v Il," hunner Vee lIlet Ill ....r leveD "an th.t der booren

kan denkon om bpm UIt te levelDT dal Oost 1 Jka liUle £;) per mlJr l8 ontvangen ..elft ge. uOb e kWO te t de h,eer" u er Diet 0 n n..,.l voor ~ erve b ta .. ld hebbeD' al. bet tb ..nl gtng WlOten de N ..tur lleo
eo op een IJeen om. mo en eer ,~pngg en telkeu8 u tstel v". 'en en bekom li e

1 h I le gelooven WIJ Ulet ma&r Wdur hJkt het TE ~WELLENDAlo!IS volgens een bengt m de het denkbeeld "eopperd om voor de lakken b h thln het de ld. ",II dat IJe bl .. , keil mt het land te werken, en dit glOg
od mRakt Z c vro I o ..er ha ~rl be d hili d d se "Jver ver eug ZIC t..>Cb Il) t Men moeat ala men hen op ElJ"aar dat eQU deel va u Il arur Maj St~lt." tup< .d rg... op oen opE'n re Terr;~enug u.... r e verse en e ,aart van Ingevoer e bIJ de volgende verkoopmg v..n erve I d,t [ laa p...L btw h al bood d I

beZlttlD en-want dat 18 thausHt:ebnbua .loten om ZIChmet de RegenDg lil gemeenschap goederen zekere percenten vaD de lOvoerreg fraalJe dop WRar druk aanbesproelJlIlgge jJ tA "~~deh nRiun sk Id'enlfrn
het Paarlsche .t1.Jtlerle t egte .tellen ten emde een pl ..n en begroohng ten &f te trekkeD en de hf>8t'Spngg heeft be daan wordt le blanken baas zullen wonlen eD 0 e eer ng spra In leru:e en

land,-onder he. bestuur v&n oou doll"maD van een Reservoir door een bevoegi IIglr- loofd dIt punt ID beraad te zullen nemen tegen d _. men h~t eerst regt I<len voorUlt .......n en ten al.tte werd het vroegere ~mt
t b k d t d k b d W t Id dt an z.., ~ ,,- de Ioc&hes oDder zokere beperkingtm bilmuet 8taan dIe zlCb waagt aau wo vU Illeur e e omen 8 e zaa IJ e e gerege wor IJkte gllflChr..pt.

dreigementen ala uIe tegeu d" WILT GIJ ZEKER ZIJN dat gtJ de echte H.u DIE VER' KLEIoo'"DEMAl'''S -Zekere Bradbnry DE VELDEN -Het meuw. van de D, ..mant =_===".,.."."=,,.
\ d? I lesche eD Hollandsche MediCijnen knJgt zendt een vent die door Dr Fisk omtrent zIJn vel Jen komt daarop neer dat Cum ming de m"l

N,ekerk dte I let slechta ous. maar rIJburgera gebe~IK zoo vel ZIJn WIJ dan duekt naar Dr C F Juntz & Co Kaap geestvermogen8 was ouderzocht maaT schoon dIe dpn Burgemeester van Beacousti Id gA!Jam
de l A Led k b ecbta verbeugd ov r bet berlgt dat IU bet stad want 80wnugen In de Oostelijke Provlllcie hIJ SI acht8 als spook verkleed op 8tl'll.&t,..a'l bokt heeft eerst onschuldIg pIe tte 1lIa.&r later

upe r'J" eu lug Mrt I door Ol s g' pobl 0 erde tdegram gevonden hebben met geschroomd den nll.&lllv..n J, ,tz gewee8t ID orde w..s beTouden kwu.m psteren pxcuus vroeg en met £1 er Rf kwam ri..t eeo
z cb ligt verk I.reu GenurR81 War k I op hunne eIgene prepa.ratw8 te plaatsen - ,td" Voor het Ma.gt8tr ..atshof m.... ' l6lJn vrouw N ..turel op WIen een portie o.anle Viel leveud
bHft tegcuover PreSider t Kruger wordt als du za cu per s ot van rekeuln!! HOPESTUl -Aid...,. had het 0 1911 nog verscheen om te ver ..oek~n j ..t men haar toch begraven el dood UItgegraven 18 ds.! 10 det

ien bull bak gespeeld eD eQn belee lt wat al t~ erg be,pulleu te wordeo eD Dlet v..n belang geregend m.... r 6mnJenvier ,tet d,en vervelende" vent weder Ol h&&!'dak lastwagen een p38l1..gter JoLn.ton _genaam I K A APK 0 L 0 NIE
::; r lf Rob uson op dun duur zal modou wal ..f eko me u eD er IS reeds een K ..ft'~r 10 zou schmveD Z J moe8t voor h ....r ko at en en m het dnl kvak ze~r werKz..am dood IS ge- _

IKeude honulUg tegeuover bet K .... pscbt verdronfeu zonder dat men wee~ hoe De dleo h..rer kinderen werke u hij deed mete en vondAn dllt er een gern ht loopt als W&ade A.A.."IDEELHOUDKRS EN DIRECTEUREN
U 1.\111 Istene aal geDomeD dIe sodert de da lUZlOn dat de mIlItaIr d,e b ..m tbal 8 ver tronk wordt door band,eten UItstekende werk WIlde op haar zak levon De Magt8tmát zelde heer Fry III zIJn betrekkl 19 81. boolJ van het
4 I tEl d tAk tegenwoordlgt eveu gcva.arltJk el corupro Ihedel wt Klmberloy verbouwd en de openbare l..t hJ aan de zaak ,Jlleto doen kon tenzIJ de Speurder. Departement her.tell en t'tndehJk KAPITI' IN (P) WELLS
U 3 ~eu oeD I ge "D me 7 JO men aansc 1 h ft an Dr D&le een lrist met scbool vronw een bepaRlde ...."klagt tegen haar m..n d.t Regter Lawrence na onder Rndere gevauge
~ 11(0101JCu I" 8tr Jd kwam IU de ge8chl meltaut beglut te wordeu ..Ut de zeudehog 8cha;; 1 : v he ke bekomen bmgt en voogde er biJ dat ..18hij alle mRns n noen m ...n Thomas die gewe en dr Reg rmg
3 0 de t8 der Lel rek k ngeD tn88cheu Kroon dluo hiJ e4o!rst als zIJn alt" eyo hut op IUPU e ell on gesc n IR aen tronk moest slUiten dIe door hun nou gestolen had tot 20 m....Dden hRrde pad eu eeu KIMBER~EY 16

h
rED -Een belangnkJke

1 U I treden (ITK."iHAGE -Een wbr ....k waar de dader wen vervelend werden gevonden er 8poedlg anderen ke ....1 dIe een ze8JlIrlg mel"Je verkracht reeks aauzoe en 18 e en morg~n Toorge 0-
4 I) eo KoloUl

e
ong hoord I Daar ou r re v..n gepakt IS en het verdnnken van ecn ge geen pl .....ts meer zou ZlJD De man k"alD dus had tot VIJf J1,ren en 2 x 2 2J met de k..ta Ver en blJ de 0r:i~mg der CIvt.elA ZItting wet be

o JI I Jout KI nger een veracbte Afrlkal er 8 In verbaud hIermede doet het ous ge kleurden IIChaapwachtet het ... ngen van een vnj en kreeg gelegenheId zIJn vrouw op meuw oordeeld te bebben eeu lange toe8prll«lk aan d. f~:~~';!tote _n~lr::d~b!:~leYn !:~~ee-
Il 6 eu dur de HH Upwgton eD S rl 8cho soebRttetJe v..n 86 dUlm lanl en het een en Rn- te vervelen JUry heeft gehouden w....nu hIJ over ..Ile mo ge ge
o 8 P gg on ooeg"n dat volgens hier loopende bengteD der over OOnversteenu el-waarvan echter met _ gehJk 0 derwarpen en nog letA er bIJ onder teglln de du-ectenr! 10 De oftic.eele
li 8 bt.,dou ID h t Vereellgde KonmgrlJk de beer Rhodea ZIJn betrekkIDg ID 8echu"l a gemeld wordt of het door een nr8teenden vogel All EHDEK.'i 12 FEDR -Gi.teren mIddag eD anderen over het nut van regtsplegt.ng bl) JUry I T~ om een bibeT08~, van het
7 6 !o(eboreD toch do ongergeefllJ~e mIsdaad land hoeft neergelegd Een fateoenhJk Kolo gelogd 18 -Eledaa.r het weUW8 wat de [, u .. van n..cht ~IJn bleI' (lPllllge fgt ...;{ego~b~ Jen III een plek al. Kimberley over den toeltand d I "'::;t het h: ~ I Dd!.ub .I:&aD
111 0 oe b bbe ;.. 7 m,.~ levert !(evallen die roed8 vee goe gll ....n e beD van den tronk over de z....k v..n Men Hu~e. ee '111'0 plee o ....n ou ..... 'III'lJo 10 gaan e n van te meeDeo d .. t aan OISt--eU als zoodamI{ bobben WIJ doo heer ay. hoo zWRk zij ook waren Op oommlge plaat I te Pan s en die van Abrab ..m te Klm'" rley _ ten de schulden en IDlOlventie der
o Uj verachte Afllkautrs regt ""hoort te ge Rhodes altIjd besobouwn -kao moelJehJk KAN DAT "AAR ZIJN ?-Voigeol bet Bórder 8en moet het meer geregend hebben en hier welke k;.tste z&&kdoor het Hof DIet beh ..ndeld Maatach&PPlI aan oDbeyoegde daden der

b d d d bal ' lino. 18 III den hoed.1 '"n ''''llon d.n heer en daar 18zeker DUtooh water gekomen waar I 11'.. we eDS Rfwezl held van bescbuldlgde liie directle die v..n grove nala.tl&'heid lID erge
BC le eu en at aaD e 0p"D re meet I gODder Iemand "erkzaam zIJn dIe Zich r;oo p•• ter., tA HODXflll~ DIet alleen 'Iln bUil en ert aaD groote behoefte be8tond De lucht blijft VR: st,.!tba.ren ma~8I"g heeehuldigd de vnj onrejplm&bgheld getutgen en zeggen dat er
onder ben tets te hecl:tten valt bhJft gedraagt als dlo f,aalJe GeDeraai dIe door In het dorp 'ocr bltt~f Wd nIl!' mRaf ook een belovend De regel! Vlei UIt het Westen De held had genomen om naar de andere wereld op de wettige zaken der Ka&tlcbappl) goeu

J , 17 rt, 18 lrbruanJ H ~ onzo JlUgo tlJdgeuoot Zich gekou w al8 den Eerw heer Mac eDZle ala een • cbrls pl.ata die biJ 10 bet dlotrlct B. abof be.tt 2,000 Afdeehagsraad heeft gewOlgerd de Hollandeche j te verhUlllell -over die VIW Tboma6 en nog verli .. la &én &an_k II om een &fdoeDd
£. d £. bJ In bot edr val deu G norad morgen Ifroot .oor 28b ('-Ilge tw ••• ~iJ 'Jlg.j ter taalakte hier lil werIring te brongen op grond heel wat ..ndere over NaturelleD dw te Kim ondersoek Wegeoa de &fweZlghetd du _UI

gage aaD tIRO geIltieman g~prezen werd en de kocht. 10 bet een .IUI1J' dRn Doem.D WIJ In d ..t ZIJ de JDwonero wat dagvaardingen enz berley kwamen werkeD en er dnnkelJ le rden directe.",n ZIJn de zalteo ultsesteld K&pL
Á&1

dn
l f' en Ier mud ~ 1~ g = g n V r Iburg '00 ala bIJ het op IiIDgldag heer Rbodes heeft bIJ voorstanders zoo ftll'D g... 1OOI. au~mt.lt betreft op duhbele koaten zou JRgen Het 18 over Kaffer eethnlzen als leIdend" tot 1 D Welll die gewond werd op den bJd dat HODey!IJ!~~::.Il~ r U 3 0 ry kei dt' Ilets lakell8waard,;a zIet eu wel als tegel standers der Regenug dIe hl TE CATHCART 18 "OenUllJnheer J Kemp die goed dat we spoedIg lIllichtlllg zull"n krijgen B .me 0'1'01'een paleIS voor deu workrn&D werd doodgeeoboteD (0) gaat II&V Vnjborg

I ruuen per mand 1 0 - 0 bew Er z,lf8 als ecbten Engel80cman om j ID zIJn kar n .... r hUl8 glDg door Kaffer8 aan hoe de wet elgenliJk veret..a.n moet worden I hiJ de Regter ID een rom"l van geleeen had m de zaak &la getw.ge op te tred8ll-
o Iu 0 - 0 1. bestr Jdt " ..u le goedee uaam OlD Z JD ont gevalleD en zoo geslagen dat mon helll toen want nu gebrmkt meD slecht. voorwendsels over het g~brek ....n .p&&!'banken voor N ..tu

~:d.~ ~~: ; uk 0 I 0 - 0 1 roemt Sedert het'ft do Genera.!.1 aau d slag als een &Ilak van geen ht,IIlDg te latoll d.. komlt van zl)n leege kar ....nlelding gaf om de Hollaudsche bevollring haar rogton te rdlen enz UItweIdde en tevens da j!'elegen PAARDENNIEUWS
Oro.-o. ~J.I a pt'r 100 f - 0 4 Stell"IRDclers verzek-erd dat bnlD Best voorkowen Oven eos maakt een sLnk IU om naar hem te zoeken met twee gebroken onthouden Is het de bedoehng van de wet held waarnam om de IJ F Tuntl kwaad te
Gan,on per a uk U ~ 1 - 0;) si chta eeu loogeullawJ !lestnur 18 " nbhen aan den weg vond Van een verg" dat de dagvaardinrn beule lil de EDgelsche maken t WW! een toespr ....k daar VB.nallea III SOMERSET OOST 17 Fna -De p.....g-
ti.ur. pr U b 0 ~ ~ - 0 5 de Ca~ • .Argus eldOlS door OU8 In vertahng denng der Cathoa.rtsche Boeronvereemgmg bo en HoUandsche taa moeteD mtgov .... rdlgd wa. maar of de JlUJ ze boven de gelogenheld teD voor do "SomerMt Oost Handicap ZIJn
H d.. I er ,tuk 0 I (J - (J - h'J nIl L"" gezag afgekQI dlgd eD overgeDomen den JDdruk op ons als pen WIJlater lets lDeê te deeleD wordeD en due dubbele onkosten verel10ben ?- verkozen heeft om 'a afloop h..rer werkzaam Ben 10 at 7 rh Ourb or 0 lt. 12 Ib Cutkt
K ... I pe 1 • U I - 0 0 bIJ om fleD deDkbetlrl te geveD "at beersobte er In hooge kringen albler Dlel EEN FINGO nRbiJ de Tlomo zendlDgstatJe CUf're'pondt: t h..den rustig een split te gaan drinkon dat 88 at 10 rh eliltkn 8 at 9 rh HfJr"fN3.nCh m
Koren pr lO mu 1 il 8 - 8 7 beteekeut den lIeer Var) NIekerk d I b haj Tol.en8 de II aki mtIn twee Tronwen eeD ABERDEEN 1.5FEB -Op Jltoogenblilr v&llen een andere vr ...." 7 lt. II rh Ma.!.er 7 at Il rh Ga"...
K W16"""n ""r J )() U U Il 0 mm cr ontsJ.e teDls over etgeen Ran dCD b" h dDt er moolJe regeDs ID <fe Camdeboo bergen • at 2 rh }/a.d ol Erin. 6 at. 2 Ibr- r- laten arreateren wea8' s meder:oh t b J on e c nstm eu een lODge el m e wee daa
f.r n p<'r liJ' 1 6 - 0 5 "r g 19 el g .. ng IS d.. , volget a een telegram, te konden elk ..nder DIet verdrageu en hadden zIJn er reeds sterke bUIJen gev.ulen en r de HBT Z A TUD8CHRIIT voor delAl rn&and Chappu 8 lt Er II gutereo regen geTal
Pemlt.n per lW 0 I • 3 laan rlD bt.weerde ml8daad, gepleegd lan Pretvna altijd etandJes de mau nam partij van de lucht geheel toegetrokkeD IS best .... t er hoop II eer.t Dwged ..g In het hcht verschenen en meer eohiJnt aan hei !tomen
Pon 1'0. en Jl ,.tUl: U 0 U 0 4 vourdaL er vau Br tscb l'ezag oter Becbu lODge nouwen teD slotte stak deze op aan8po op een RlgemeeneD of land8e regen -Gor Het bevat een lezell8w&ardlg verha.o.l mt de
RIl Jel per mud U 7 0 I 11l~..laDd sprll.&k "as U t het staud nw Wat thans onder de Enrope8che werk ren vaD haar man de chn8tm met eeD aall6ga&1 re<p01lCU' t Spaansehe geochledelUJl der l4de eenw de HOOG WATER
H.pe pe boo lOO P dood Man en vrouw zullen thans wegel;,! 00 R De C'ol.. ber er heeft een artikel wreede konllllJ en de moedlge boer gebeeteD _
Roll pt', mud 0 11 van den Geoer&al geZleD IS dIt Diet aD heden aan den Spoor"eg gesobledt IS van moord tire,..°ta&n LdE8DEC? -be h gil h d d d I en bhJkb ....r In dt KoloDl" geschreven daar BUFFELSRIVIER IS Fu -De Gamlcan
Shit ( U d k J I h r;~ ovor e o,ea rgsc e onve Ijl; el lO ID er kl d, .ttbe d Sptl&noc Ipt' per atuk ,erstandlg WeIl gt slaagt bl) er ID om ergeltJ en aar a I etgeen men eOUlgeu MEVR F!oLOMOx echtgeDoote VRn d~n heer d ....d zeer erg .chlJnt te.l n Er waren dagen men er•.:an
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Tomato.. p., 00 0 ltd 1 d t K b 1 -, k Sol Idi be lj 1'-- d deen UI""ru mg zUIver 0 an se nu.... 11'&1 ge uren e uren me ... pauerenlh ~~ per mud 0 Je tOt!ren ID en bJ Laud G08en door J ge e en e Im er ey &Ilg ... au wen HeDry omOD IT 18 gtsteren over e OD ID Co es rg toen vneDden e .....n er voor e &lleen lil ZUId Afrika gebezigd':::-;'; van ht<t nJEeD dea wILten door de
Wor.-.-o p.r 08 maatreaeieu tot vertWIjfel n k op grond Van Bntscbll preoedenteD bet daar ZIJ had reeds eeDlgeo tIJd geleden hPlohtsellidnggrap kooien stoofden CenlWlbJhenndneren ohna !!en bIjdrage UIt de Nederl ..ndeehe geechlede regenL ID de Bu«eIann8l' w.. het
Wik ..,!.( zw ..re·hoofdpIJnon gekregen en der;e er.... en hIer ter steile een ex 0 es erger le lil et E Il 1

lterme Den.o por olu dr Jven en nemen Z J dan de wan<lne mede nIet ~b",el gehJkatellen Wat olla ID ZIch Zondag zoo zeer dat ZIJ er bewu.stelool beZit zlJnde van I" apeeDyarkens er een 1'11.0DIl aan gen aard oot eend eD liet een en w ..ter ook _r geW&lllell.
Di~ d. 17 F b r- d d d be d od ed b h d ander bevattende • ver een oud regt ID I/HISge Il rl1l\1J op dail heeft bIJ geiegeDheId 'ZIJD hoofd e,e poglDg om en strlJ van ar Id tegen vaD werd on tot haar 0 DIet,.. er I) .... r pnJ" gaf op het dr~lgement Vllolleon Orpllte met goed evol m werlri eb &gt
W Oo-"Id~~ 1il F .bIUM I .. r.D kit b t t f OOZlIlDlDg kwam Vole ouzer st&dgenooten noot dat bIl ze a.odera allen kWiJt zon rakeD g g ng g r Ilo waar-------------------1 md mtlltalro laoweren te smokkc, eo apJlaa e ,oeren e mee8te re t 18 dat worden door dit .terfgevallll rouw ~dompeld ma.ar than8lioort men gedung ryan mbra.lt:en en door fIIlU tnge~u,..d mel'Je eell ter ood 'fel'

SHIPPING INTELLIGl:NCE !lao bet graf un zl)n neef Bethel! een d", groote grIeve der werkIteden daRrIo en elkeen zal smart gevoelen over het verlies oteelpartlJeD en onze Ibldgenoot zIet geen teoordeehldekon P J knJgendtoorrthem hare hand
be taat dtb t b t I b f h t ft d dd 1 t d ee ft k !jC en en oezy wor ve egeDwu<.tnlUCUIkamp8tr Jd te bonden waar de zwaard"e s a meu en wa e a Dg etre t w..t en re an er genee8ml e er egen ..n n ID e d V Bee a bel' d di bt Li __1._ D'-RBAN 18 F D Da L j t

" Daeht ohbe Ulet rut lnlJe Natnrellen ma~r UIt oor an r oem ge c v........ '-' BB - e nu"" II UIl verTA.llLl! B...y -A1lRrvALB Yachten biJ Hommusche begl-afenlSlen slechts met ba8tRar Is JU ""Iltgt op dvn duor met KIMDEaUY -\a dIl. ID B. liJn twee, blank~n bea~ndo liet weder ze t het- Voorte II cr een uultondiging van Dr Jonl met deTolgende puaagten "oor KMp-
Fob Hl-Uln "'lll.'t ao (of GIUjlo,,) I 3ó.31 kiDderspel bIJ zIJn Welltgt-eu "IJ hopeu Zwarten wtl gel Jk 8tellon Maar behoort I 0. b"u e I bE B u~en~blll lotlr~n 11t.r~n .0 zelfde blad 'IS bIJ het almteD onzer kolo~men IOn I werk over de oDderbandelingen bIJ lIt3d de hh Harvey ~L Glanrille

tona c..pl J lt Lvw· Irom llOor1"'ol Jan I~ d d kl b £1 0 h At" un file ep lilt Il', 0"80 erll d rd dda f k Id I LaDge Nek geen booordveling vsn het h0ek Goldberg {Z) Goodrum JongeJJ liarTey Hart
T.ner lfe:./6 0 tbll .nd CuUI p r I Cargo dat dIt bet ge, al zal .IJn -zal llIen zlcb an e aur lj zoo teLa In aanmerleu II' te d e l0l g eu duor ht!o .1, werktUIg lI;ebrulkt WAl, DOD

C
0ad&.gktIhh hg fse: ;etDlg a Je oedaa dn bev ..ttende lIl_r een paar wtreluels voo ....f en McSorley

,oD~r. Thom""o \\,. n & C o~ n. ook Dn rnstlg handeD en dan barel~t wordeu genowen ? WIJ. "IJzeu dlk"IJls op tot 18 mlUlDdoohArde pad .. roordeell Welf d he\k r GO~~ eo :~!ene t:"t!:~e:nelOd~,: gegaan door een flInk geschreven levénaacw,h
J7-Ad.l. och (f Car" Two) (l11toni H h t d b d ttb bl k beochuldlgd no rO"."J In deD VIlj8t!IAt bh)ft wo en m P J I van den schnJver Vllollde gewone ''''U''~''''UI

Pl.WIO I ID I amberl. Hoy r b 14 Il lh~ porI biJ "el dat doel Diet .. at vele. EngelIcbeu e on enc el DIe US80 en au eu eD 11 don tro k tot de H"gelloll Oter II ft ultl~.er ng hoop op den zoo lang we~enachteB regen outbreekt WotenscbappeliJk Onder
Oarllo ~u.nQ Stopbon !:Jro!",,, .J.nt. zOO "el al~ AfrJ"8D~rs tbaD!! als hot klonrltngeo -want de kleur doet er wetnlg 8Rn de VrJjal.llfttache Reil_rIng lal beahat bebben N....r WIJ vernemen ~ er bij henfbeer otba te geleerdheid en WIJabegeerte wordt het een

h I d D b I I t .t v dur ODt- Tweefontem IIlgebro&en en ee t men tan na- ged d ~.-_,/,I - .ti 8S ( I Oialljlow) :3t'1J ton, Capt W 'Jne beacbonweD maar tocb k"n h toe -maar wat lel8 ge ee aD ers 18 tnB lt Id et U I e DI.nw. per po aD did kleed ander moo eel over helJWteo eener: oul.&n~8
Re t }' L d F b Il hiJ 0 ee e vanlen(){jlJl en elgon&&t eelllge eron hdA od d F h rL f ~Imer lom .... t n on. t< t • p"r hartuluat ziob als mlhtalr il 8clon KolonUIten 00 Naturellol eo drtegen nnge ontvreem Nt><lere biJzondorhedeo oDtbre ge ou en yD e er ransc e uure Ilrmee" e PRETORIA 1- FUR--De PresideDt 18 DOgCargo lC·n~IIJ l .... n~",. -I ~ c n' C 0 and naar Ictator , • H bl k Kerk over de eedk,..e.tie CDdlo der Zondags
8 con'tabl .. _ Th m.. , \\.tau & C I.. ten g~lden Nu bewereD "IJ op de noodllakellJkhol I .... n om DIet toe te HET VIS8CIIER8GILDE- et IJ t mt een ken ODS helltgll g bPpaaldebJk lO DUItechIand met terug Groote ontateltenil II hier ont

IS M 1 XI bnef ... n de Arg'" door eelllge vlsschera OD E W V W 1 d de door het telegnu.n omtrttnt de afkoodl• ~e. Cl :3 (ol L ndu) lil to. e er get:D ~vallen zIJn waftrltl eeo laten dat dezen van genen het wIn d rteek bd dat dezen Dlot JU hUD schik zIJn EN ATEIi WUZEB TB IarORIA BIT - een evenageschle eDII van n beroemden militau be.tUIU m Stellaland eD de
Capl J.II1 .. 108t' fr lD \I.u t ~a ~.a. Chlt D d kt e e h b tl hal D@heer Nel !!en water wIjzer 11 thaD8 m geleerde Tholuok eu nog een paar
ed 00'" rortP 0 Ibla purt CarlCo gen.r.l Itctatunr helltaam kan werken Wat neo aarvoor wor en WIJ oltgemaa 'foor met het ~an om k et fel o~ .. D'dr ~ eD het dorp Eémge heeren albler ondervroegen punten EtndehJk be .... t de HO<ltf'Clenll. Tau Van N18kerk en ao
And.raoo &: Munloo a",en. "J bewerelll lA dRt eeD poht Ilk tot de al WRt loehjk UI, maar wat doen DO dil "'''''1' III ml k"IUoe pe, et enl.l_lIIJDtee etgtev", hem omtrent pnzen watett"oorra&d en hIJ z81de O&88t lets nit de l..ndbonwbladen eli

kl d d C A !!Chershoofd te ein om uI a ""Rr vern n d t h plek kon aanwIjzen wur voldoend d li bti tr t dTABU! BAY -DEPARTtRE8 tetil;eerdete5(evolgen moet IClden dIe aan een wor I~den (he oor 0 ape rgus ID ZJl hebben Zich over de zaak tot de HaveDcom 8 IJ een h d k d den 1 er eeDlge In 0 Dgen om en en oonprongITl"gTT'-UZ"1I"llg VAN PRESIDENT v-nUGE&.
JUL be I. d P Z b f d ddt t h t h-' water voor et orp ODgevon en "or on lor 't'fUchtboomen ook een pa.&r oonprob ......"tu..- KoloDle als de Kaap OOnstJtutJOeeele vnj souermJllg wor Iln genomoD J elac en mIssIe gewend lO e or er 0 e neer ....eD De fontelll blJDa~p roogd lijnde n ..m de kik Iri t t koon _

b dtb t bouw b..d gegeven mll.&rbun 11'..8 e IJ e opmer Dgen. om ren oom on WIJD.................. ...,._...,~ ... ..... beneD scbel kt die teD gerlev" dlor K oo~er loon om a ZIJ met met kleorhol(eu van e ge d roe WelEerw heer er het aanbod v..n den bonw Een .vervloodlge graanoogst
= eh " WIllen staan <I ..ereeDIon Zich teu Dog.geen antwoor gewo en water .....JZIlr aan en betaalde hem £1) ala zegt de schnlTer WIW! en 18 altiid

lonlc-"ant 100 heette bet oorspronltoolljk g J ,J g MONTAGI: -In den lutateo tijd begOD ook een "oorschot De man weea tooD een plek OD overal eeD zegen TOOr land en vo!k
-zicb ID de ,aken van een aal1l(renzeDd ewde de Regering te dWlogen bn I oDa dutnct erg te hJ den aan droogte doch In de fontem aaD waar wen dadelijk begon Dit .tewt wder weldenkende geree<lalijk

l
aud meugt eD die daa In strtjd met den uit dit loon DIt ta betaleD en &Ij bedenken op Woensdag II. hadden WIJ geze~oae regenl te graven pa na MD paar Toeten diep gegaan en met dILnkhaarheld toe In een land.-l.

d kt h K I I DIet dat dIe vorachLe klvorhDgen eu zwar en DOg voef meer op Zondag nae t zoodat de te zIJn water vond De heer Nel u va.u pl ..n Zml Afrika 10108 laren achtereen door rOOIt
RT1'OTllEXK.... ge rn eu weDRC eeuer 0 onia e nTleren die reeda een tIJd laDg droog wtl.ren door de rota die daar aanwezIg 18 te boren geteIsterd kan die zegen meer DOg

10 Hanley P Bell J PortEh ... b rUI{ OIe !JIJ de KolorlsteD 8teun vlDdt tee bnu voorbeeld 'folgeu knuDen on zol ID Tollo stroomen vloelden Ouzc hoeren !run d.... r hIJ deDkt d..t een aterk w..l!!r daaronder deerd worden daD elden Het
10 Kock J f.! d~ ! leu zelf tlcb gereed betoond heeft de zake, len want zelftncht parmal "Kb II er nen DU weder voor den laten oogst ploegen verborgen hgt maar WIJ Treeun dat hot water v..u ze1f dat meo in Jaren van 0 'RIJBURG 16 FIBR. 12 lJUR 8 IUDD...!)!

Kock BJ de J Demp"" II C..ledon en zaalJon Veel dat hslf verdroogd Wtl.. kali daar te laag hgt om III de watenoor te loo dODzelfd8n pnJs bedIngen of verwachteo -Het detachemont ge!:OndeD om Groot Adri
lOF,eid Jo.: J I<nl!.ch But d II Kaop' A fu 8lld.rB te' regelel IU d t aa "renzei de RI der kwaad van bla kon te 1, ro daar nu ook oomgzma weder regt komen "\\ IJ pen Hoewel WIJ DIet veel geloof bebben IR dieD men UI de sch&auche tijden erlan de d. la Rey te vangen II ODverngter &alle
10 MAl.&n DJ Heftef JJ \\elhngton liK d ecn mtl tllir dupot swe Ye8tl!!t dILl &IJnNaturellen Uit fHt knup In Ion 'Iet kunnen nu voor onl den bládag 10 een dank wster WIjzen vertrouwen W1J dat de po kwaDtitelt m&&kt &ladAn ..lJes good ~IDt daar Adria&n oaar de Trananal
10 BruweT J HA" I Bank :Wontagu nergens aD er8 toe strekkpn k.n dau om 0 t de gebeele zaak op Dleuw "at w j reeds dag verandereD -Corr 6fonde lt gtngen van titln heer Nel goed znllen geluk korenhoer m roeatJaren by 200 1Dud koren ges'IWIn M"o regt dat de Getaenal aan
10 G n ke J R Alg Boedel Mosselbaai ENt 1 te ken en d..t W1Jovor een paar dageD OD' kun die hij terkoopt tegen.£1 lOa per mud d4n TruavaaUohll o"erbeid yoonteUingeo ont

e C hd talrtJksto elpmeDt der aan de" aa dlk"IJl8 bebben te kenllen ~f'g('feD dR t HTRAFR\RE MANSLAG - d-~~ a ure la uen verheugerl ID het gonot v..n eeu fnwuJen krijgt hi £300 II ElJn oogat In::: _ zaait: gemaakt heeft 0Utere0 II het yoor10 GlynD J W J ".[! 1 K t-·1 b F Deaufort voor deze mu """ voor geweest V I" L./_ , nlJ Jar.u
Boedel VIUl .. u ua up' au !len at gde Kolot laten too wel als een toevloed vaD Europesc e werkhoden op grond d ..t hij den dood vaD een 23 Jange stroom water - I .",,, V.rxxIC Tier maal ZOO grot3\ en W'Ult hiJ 0 mod 1101looptg onderzoek naar de b8achuidiJlq tagen

10MaIun JM Cherry J PortEhzab met heu ver"aute bnrgers der bei le Re voor de KoioOIe zoo al ID aomwlge op vrouw had teweej! gebmgt door h ...... eeD EX!'! VREE)(D VERHAAL-Volgens de} B verkocbt hij dan ook maa.r voor U. permU<l Vau NlOkerk begonneD eo dll-&II o&w
100 ....,' J .Miller M Kupatad bl lo b Dtb t II k t gen esaudcif.1 toe te dienen w..t h....,. deed Ad ocate Wll8de heer JaK Aweetnamm 1850 ala zoo ontvangt hij nogthana t600 of dubbel hilt WInDlDg van getUlgellJ8Mn, wtxesteld. De
10 flell F }lank nu Afnka ("jueen • T~ I n te en te ver IttereD e onzl oc a e 19 00 groo ge brakf!D eu w..t voor Tergtf kon geldeD Zoo kommand ..nt vaD een afrieehDg burgers b~ztg bedrag. OIU8 gr&&Uboereo zollden Rcb dUi Generaa.! heeft Van Niekerk "eroorloofd ()
10 Dyk J \>, v Da ... H .t: Co Ah,..,,] Nl held tan tnlli: een pol tIck valt del t. wel de heer Jease Sllaw wtnnder van het met een gedieelte vaR F Bea.ufort schoon te bezoDdigen. door oYer .lecbte pnJzen te kla naar Pretona om een .dyokaat te zendeD
10 KJeu b.u. LJ Da". H & CO Ah .. &l Nd meer In het 00 als men zlcb herlDDert --- bekende Ullddel tegen slangengtf .ua Dr bondtu J.toen op het oogenblik dat men gen Il& een gunstig oogat.geti~de WIJ hoordon KommaDdant CelliBn en Diedenc!t "Jn m
lO 'i~nter JH y d Klusol "D Dorurecht de gd h,t mtlltair .Men "eet dat o~langa de bewenoll p..lmer traden ala getUIgen op maar hun ver ePDlge "turj!llen zocht weg te Jagen een ge- onl.a.ngs mt den m:>nd VIUteen korenboer de veroand met dezelfJe aak 10 becht.enii ,eno
10 Burger Aun I secute usk Malmelb dat mao le go geo !)erd 18 dat bet kllllkrnld "aar &oo.ltlarin n WIII"OO niet &fdtM!tlde en helderden kleurde kDaap voor den dag kW&lD dw den opwerlr:iDg dat zoo mm al. een W1J IJlen, nl wegen. mede~d &aD den
II Steyn lJ J hul n Ige C Alt .. al)ld .ag IU Stellalal d afkoudlgt, eD r be I b DIet ~ ap wat de m&ll der ovorledeDe om beer Aweetrnan smeekte hem oDder El)n be ElJn WIJn tegen .£2 per legger kan moord () van RoDey Hed:8n mor,.,. beeft
11 Koch B H Beukn.au 0 HwelleDdllJ te cltjk er ten terugwerkeDde kracbt fee "etleu en pa logen tegen eataan trent h"t ebeurde vorhaalde De zaak II UIt scberrlllDg te nemeD ZIJn 'fOrzoek werd lil ZOO mm kan een korenboer een mud de Gener&&.! eetJ "ergaderin, der bewooen T..n
Il Datjee - H.orruner L Kaapatad g aan "ol mInder k"lIad doet dftn .t~k pteld g ge..-illlgi en hIJ bleef op de plaats van Elln der £1 produceeren Deze bewenn!!, Vnjburg gehoude. en huo te kenDIIIJ gegenD
Il FItchat C M Dav," Jo Grahamatd 8RD geeft altballJl In num onner De heer I J van der Wah M LAb..... wonen en werken totdat onlangs boden geen ateek. zoo ala boven aanrtoond II M"" dat hij "emomen had,,_ een boodachap I&D

11 LAird J OhlllSOn .t Co Kaapataá Je leiding vau d('Dzelfdell boogeD beR graa "v ASTOOIID IN GJ?A8&IGlfURDE BOEDELS-In UIt T&JIlbookteland na.ar bem vr egeD en ver moet hier wel degelIjk hf!! verachil tuucheb Adnaan Zaturcia« a"ODd gaandeD om
II VeratN F C V Hom, H c.,..... I G K k 1 voor ColetIberg bel'ft on8 tb!\ns eeDlge mon den boedel vlLn P en W H Commerford 18 lclaa.rdcn dat hl) de opvolger van Gtmge!izwe goede 8n Ilechte tIjden lil het oog houueu te ._buwen CIai bij gill&lTel8teerd
11 OliVIer PJ l!>to Ka. &tallt d,e Il s ouverncllr oer aftp OODle sters Icbapen"ol doels penswol deels va!) v....tgoed te W'lnberg y~kocht voor £300 In was De K ..ffer die een geZlIl heeft wetgerde Wij .preken nn ruet een. ""'n haTer ~ hool. wo~den.. Hij d..Generaal wu eent ....nplan

IOerclc J L de 1'&1 p.td Burgursdp &Ich door 1 n verant woordeltj ke lilt 18ters Ltd h bok I dien vaD J R Marquard on Co II do wol te gaan zoo Ulet zIJn haas de zoon van den d", door de gernchten van oorlolttln gew~ om het dorp hierToor met £100 teille-
moet lRtCU lelJ ...D be gezlg er IC al'en, en eenIge wo peraenJ met machmene Toor £1 0.50 &an ge heer 8weetn ...m met bem m!!egtDg Zoo leta greDzen 10 pnJ8 geate",eu UJU r boeten { ) _ bad zich bedaob, daar dit bet

(- Kt !'Iï"S0 doeD toekomen ten bewljle boe veel kwaa j bro&<len Stephan, het Nova Scotta Hotel voor gebeurt selfs &3lden m Z Afrtka zegt ooze geen tWIjfel hoeg numd dat ooze eerate mIldrijf ".. HiJ sou .t10 ala beloonmg
11 !teerden P Jv lExecnteuraUmer Cradock Het IS b.:keDJ daL er bIer stemmen ver dIt steekgras toet en waarhjk bot IS £1000 !IAn don heer V Klug de tijdgenoot. W1J voor on. &ouden vragen hoe I ren (en WIl gunDeu het huo van !COYeD &&Il hem die iJilichtUlr

en
ga! omtrent

Kruger OJ j nomen zIJn tt'n gllnste vaD het beut.el lal m~1 eh k UIt te makon of er steekgras wolwaaachenJ a&n dtln heer A D Krynauw men er toe komt om lemaud Uit de. Kolollle oojl'enblik.r bt.ter .....n too Et)U d&u deD zeuder der boodtchap II I) ~ G..oera.al
(3) £ t t k b RI ks pz& 0ger de Kaa j q voor £11)00 het daarblJ beiux>rellde kan naar T..mboolliiolaod ala opvolger 'f1lOGauge ~ veeboer WtJ h..bben van velen beeft mgezeteneo .... n StêIia.l.nd 'f8rboden om
~ QANIi:R.AL Hwuatad reg' ree IC J g g p met wol dau wel wol m ..t ateekgraa ID dIe toor &&Il den heer H Stepban Toor £200 luwe te baleD, nil deze ZODen heeft nagelaten d1e van plan liJn huo graan op te de Trannaal te pan aouder oen door hem

11 Potgi~ter J D6lIC!wupe A C'lonle relfe \ an dIe ItRmmen J8 daarom monsten gemengd II Do aohap.!u waren lu verkocht "elke laatste ook een paklulUI dat een Tall welD Toor ZiJD erkenden enrnMm later \,etere Pl1)1811 te kriJg,," pu, en zeide dat hi, moot PreaiJ,,~1
(4) JUNDER.BEWïJS 'Hli li( kaDDIS genom ..n omd .. t 1(1 8 t'Cbta A t h t t j ID P,.,.stW1chatraat ElJn lOgang heeft "oor doorgaat. la het 'I'OriLaal "'a&r -en daanao aanleiding tot scbri)yoo. WIJ

11 Coetsee J K l'IImtlel'Jange Albert hIer en dur ~Icb !t"teo hoor61l en "I ugnB us geso olen te. w.. [.00 19 "411 t:600 kocht .Ander TUt.goed ftn mlOder Den W1J g'!4ID redm te tWlJfeien ..... t onze VllJlDoedigheid hun inhoudeo aan te
(.5) KIl%iTIU.JITD' I d l J voor bet ob. bood der IObapen WIe 10 belang en heel wat machinene werd DOg ver bJdpooot d~t het niet ala louter IttlfUCht venrouwen dat Iill bil het lt-zen '1'&11

11 Currey eAj hebbeo gOt Df" rt' en om te gelqo ..en woltl'elt Ix hng Itelt ka.l de lDOOaten aau kooht, en de geheele opb1'eJlrt Lier verkoopq ala een 1K>mhelumd f8lt mede,~ lit IdentUDde berigt wel Tall PdIIeh_
&dell, E A Rondt'bos WIlIl UI Eu.ela1ui uu ,.Ik eeu plu dellkt kaIa*oot' ".iJt1pD btdIOei £t,7~. "iIA ada_ o~ beboeft. I ~"
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D1NGSDAG 17 FEBRUARlJ-

FRASERBUHG

KOB8T1L" kgm PUCOCK

Dit W&II een appel van een Ultspraak nn
Magt8traa.t van Malmesbury Ad .. lUDea
e scher sdv Maasdorp ..oor ..enreerder

held een procuratae nn Peacock.
hi) rek en ngen nde en toen nu

zekeren Loekter ill ....gten om betaling
een kle ne som aan.pra&k bleek het dat

reed. door KOl"llten ge nd maar niet
verp.P~·Arrl was Peacock bragt d&&ma een

tegen KOl"llteo om de 110wen de ge-
kosten eo schoon Konten beweerde

de reken ng tusschen hem en Peaoock
hem geld schuld g wa8 deed de Magi

ill tepraak ten gunste van Peacock.
n 'RM'... c..m trad nu Konten op maar de Hoofd

ruet eenmaal Peacock. ad ..oka&t
en wees het appé van d.. hand De

volgens hem dat Korsten 8 tegen
geheel voor maanbneven w&a 10 z6kén

schu den deo et eenmaal de kosten van
msanbrief waard waren dat h) buiten
Peacock had moeten rueedeelen dat hij

schu d waarvoor deze Lock.ler reeds ge nd
bad en dat de Magistraat folkomen gelijk
had gehad wet Korsten 8 &&nspraken tegenonr
Peacock als ongeldig te bsschou wen

Daarna verdaagde bet Hof tot bedenze Januarij 18&5
(Van em Corru]XJnd6nt)

Wl!'BURG
( un:en Corruponimt)

8 Febru&nJ 1885

H t begmt h e nu toch e ndslijk WeeT een.
regen V rleden \ r-ijd..g hadden we ten

b afW1S8e g hee 1 ve buitjes Na
aug uet gendeg van dat
we met vader "" Alpheo
naar mee We hebben

Voo bet

No 1
Dewetsdorp 6 Febr 1885

Heer II .d r.l T t
Hee Geach te Leeraar

N 2
rv .A du 1
Zeer Geachte Broeder

mao
2 Feb, 188ó -Tot h ertoe heeft Kap tern Mae

sOUW Dug geen ,","chilD og gemaakt h J g .t
YWr • ~. ~ I JD eo • daD ook waarl)k I ek mu.
Beeft ID g88dmf~ I)D dADkbelwglDg ~ keDnen
o{ .. g~.eo roor den persoon dl. bem e aangebode
door ZtlEd tot opm... og I loer c. l1l.I eg..
hl.ullo OtUIe~O "Dd. eo

ZIi KeI urlr~llt morgeD den 3den no hie De bnef aan Kol Clarke s s.Jfeen n zoo ..er
merkwa.ard g ab hij duidelijker dan de
OODt dat de Pres dent het rue den VolkBr&&d
eens lJ! dat geen w JZJ.glng ill de Psswet behoort

L OlfV"f;ZJJDE
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Tulbagb, 14 F.b. 1881>.
NIE'LWE n;SOL V ElTTIER. .tem den Rt..u..kteur.

17. Feb.-Joh8Jloa ebri.tina Olivier, op i
Nooitged.cht, di.brat FtÓMerbur", boerin; ba- Mijnbeer,- Vel1lan mij door a .... eelgel~s~n
ten, '£158 18.,; ~huld&l, £412118,; tekort. hIRd ....npa'HaaomerkingM op het fOhrij •• nlua
.£283 13. lO Opmerk.r " tOllen" DI. Buchner eo si jo ouder·

17.-J~bu. Lodoricu~ Theron, T zn., op linll'," iD bot VoJkabl(l,l no 27 JaD. Zija setjrij-
KDOlfont«in, bo<.lr, baten, £ I,~ 16 tis.; lIChul~, no i. mij to... "llil!' onder de 001100 gekomen:,dAar
£1,473 10•. ; tekort. £~;,1 4.. ik 1I' ... n Ieler '.0 b.t Volk.biad beo; nodMr

17.-Bald ....in Kennaw$y Turner, te Wijn· dot ik niet.noeger h.b g08Chre•• n.
berg, klerk; bat.-n. £;'b 148, Gd.; 8chulQ"n. Wie en ,,"t i. "Opmerkor P" Zijo ICibrij~en
£296 1&. 6d.; tekort, £:l~O 2.. nl"'obaort den man ... n "eini!!, op ..oeding en lage

lS.-Charl Johanne. Pretorius. op Driefon- b..doelingen. '
tem, diocirict ¥urraY8burg; provisionele order Dat Ill, Duchner rODd llelfAan il in bet ~orp GEEN
..sn .. kwp.tratie tOt'~.t.aan. om nnr,.." t.. do.n D.ar lek.r. "lto~!Fe"

l!i.-Corneliui J&oobUB vzm der Schyff en tO!l'enh.m in oml.,np, i. ecbte ,uarheid. U'lCh,
lAac Johann ..... VtI.D der &:h;yff. hAnddende te .. Opm~rk.1I "acbrij,eo toont elecbte aao datlhtj
Paarl onder den naam tUl Van der 8chytJ d~ln~m. bad ... n di. ciiqUtl 'raowur di. "Itarl •• "
tt Co .• Illleden, bate .. , .£tiR IB •. , ochulden , liJn UII~'IlRHn.
£139 i•.6d.; t.>kort, £70 Il&. Gd. {)ell.n.p, di. onbekend lijn met de Talhafb-

lS.-Benjanlill Norton, boer, ~ Ali.a.I NOOl'd; ·ch. 'R"_n, dleo.a te wet.D: dat de g.lAII1en-
baten, £1,8;J7; sc.hulden, J.;'2,a4 IDs.; t.>koct, l'l!fke a.onddl •.D8teD, WRanan .. Opm.r!r.r· :ge·
£J27 108. "uj!t,..leehu •• n. tijd.,i,ke o..ereenkomat WI~.n,

18.-Ernot Johannes' Stephanus Jansen, door, li., Rub.rt.ooll .n lijD kerkerud ~et de
R.A..zn., landbouwer. op: Adendorp, tweede KruIs,allel Ilom.en.te UOjlOj{II6D. Die tiJd, ,aD
o'ret'gave; baten, £t;,)~ 1511.; schulden. £1,56.'i' a' .... Dlw.....t wa,e. 1entrek.n, OD DL Buubin.r
168.; tekort, £814. h"d vo!.kom.n g.lIJk ge.ne ..... d.,., o .. reenkolDlt

IS.-Alexander Logie. p&lthaiahouder, te Ran t. ,gRan, al ,arena huo D,ieaw. ~r ... r" op
Cl~elllont, Kaa.psche afd6elUJg; baten, £800; "'I.n lij .. achtteD ".8 be ..eetl~d. HIJ Wist Jm·
lC.bnlden, Ll,26ó 14 •. Gd.;:tek.ort. £466 14•• 6d. lDen DI.t, dat de ventlndhoudlng ta_beD heID

18.-RtephanU!l David Naude. Fs.m., boer, .,. bun DI.U.... D Lee",.r d••• lfd. loa "'JD tlls,dl8
op Taaibo8chpoort, Riclutlond; b8ten, £,j3~'.r b.-ItOD~tuucb.n .bem .~ bun ."o.g.reD Lee-
h.; sc.hulden, £1,496 lOs. Gd.; tekort, £9á7: r•• r. HIJ ~.~ft hUD delDl~ttemlo ael.gd d~t
9•. 6d. na do b""eellglrg Yan bun Dleu.... D Lt..null men

, lIOn lien , er Un de .lllAk kon gedaan 'Ilior·
SCHEDUEN INOELEVERD. I d.D. ,De handeJ .. iju" ..~o ]>1. Bucbner hljeft

I" - Willoughby Jo •• b' "'-'-' T I of! IIOmIDljlen-" Opm.rker . logl!llloteD-IOO dgen
lo ."..".p vale ayor,Du u pbl !1.J_ "d' u .". .

'rroeger eeu fouilleerder. te Beaconsfield. ,-0, ,aun ""I II] le Kon... glng-en urt-
17,-Thoma.a C'emenhon, te Queenstown,' stroolJen, al. 1011 Ill. Bucb~er g.. rgd hebjlc.o

al eDleen handelaar ' dat bd h.m all eeDe ..er~8tlnl!' II, I.den nlll de
~7.-Hennann Kr6ger té Oost Londen koo i Krui!VIlJl.i llelDeeDte in lijne kork te li.D. pa.

IlIAD ' , P- !:luch"er Ion op die lO ltDriO. " 11.00 eW.t bebl'en
17·.-He~u8 Theodorti. Bernardu801ivier, g •• IAgon... ar • .h.t D~~tdat bot hem in lijD all1~t

te Barkly Ooat, landbouwer. hIDd.rde; Y,,,:odaarliJn drllkke n.n~l!'. lJ~~ ~POTH EKER S EN HAN DELAARS IN DROGERIJ EN
17 -Harry N t Lo t Kimbe I ".toml lijn "eblek.n 1.!Ijl'Da le &l)D-tellSIJ

klerk . ew on ,ve, e r ey, dAt "Opmerk.r" b@t t~eodeel kan be.. ij_.n. '
17.:'_Richard Jamefl Stupart te Somerset "En ten oo~ t. doen dat bet oiet 100 ja, dIIar

Oost . 'lAl ,k bu"'h Jk ..00 r bed.okeD." DIllU'geloof Ik
17 :-Allred Benjamin Kidwell op Biesje.fon. je ". Opmerk.r." want .Ia je 't doet, lal ,!ec

teiB diatrik:t Albert ' fin Je ,e:geo bot le be"IJsen. eo dat kunt II'" oJet.
Ii.-Dirk Johan~es Craff rd 'r te Lad. Dat de beor "JaD Olaeeer" bijlOader ~er-

&mith 0 ,I:, Y alandij! g.b":odeld beeft met den oaamloolea
17.~oh&IlDee Hendrik Hattin h t Oudte. brief, dur b.•bt Ife ..olkome~ gelijk in, ..... t.ou

hoorn. g , e .. et.,n WIJ lIDmere alleo "le de echriJur er
17 Loj 'AD lA.. - ewijk ChristotIelHattingh, te Oudte· Te ICbrijnn 10Ddor j<lwafeD num te ODd."..

horr":"JOhn Gulf, te MoSselbaai, zadel. en acbrijnD komt mij 100 bellDh_hLig ..oor.
~er. I. J. M.ALHI!RB!.
ti~:;;;!=bWJ Petrua le Rgex, te Hope Town, DE GELOOFSGENEZING.

17.-Leonard Jonee Batl8on. te Uitenhage, Tnlbagh. 12 F.br. 1885.
landbouwer. Aan dM R~daJcteu.,."

17.-Jan Christoft'el Boslban, op Moddergat,
afdll8lin_g Stellenboech, klerk, Mijnh.er,-Hi.rm~de i. mijD seer niondelijk TuIGBES~G, ZadelmakersgereedlChap

17,-Mark Lio, .. n., t9 lUmberley, ,elloek Dm den loge.loten bri.f met ne'l'8n8j!,,,\od
17.-Jan Jacobus W l'genaac, opwag.entoems

l
~etuij('Di. van mijne ~tiefd~ter iD uw nutf. ig B;LIK8LAGERSGEREEDSCHAP, Blikken-

Xru.l, rJdetWng Geor~e. . hlad op te nemeo. MI,eehl.D ... ugt de een: of platen, Blik in Staven, Soldeerbouten
17.-MarthinIl3 ebn.toWel Botha, H.m., op soder, .. urom ik ni.t bet getui~ou nn mijne BUDKOPER, Bodems !In Deksels voor

Konot Pletljl&nt, afdeeling George. docbter io de Wak.k.or of X.rkb04t heb Ja~n Kopereo Distilleer Ketels. Geelkoperen
17.-l'etz-u.s JacobWJ Kies, te Robert.on. pl""t8o!n r merop beb ik be' antwoord, dat;ik Soldeersel, Bladgeel.koper

-- h.t.el .. reede in hoe b.gin "'0 December 11.
VEBG.ADE1UNGEN. naar eeD nn ODle waardi~8te prulikanteD gelqD- O\'AAL 8TALEN HEININGDRAAD, 8tan

'II' j,. 'lVII.l.LUI:s. den beb. met ni.Dd.W,k ... noek om bet In iie daaroI~,:Kooklragchels, IC Hot Plates

Rente. Bewea:n 'werden, schulden &aD het K"kboJ~ to plurdt.oeD. "hal dibeDb~~jdte:Y8l'J!~!k' IJZERpIKHUIZE ....T 1~ GR.VE~RIIT K IIPST1D -El>E'DT.1 D
n---UJlUcM Oemeentebeltuur £5 U.h. 6d. op een IDlwoo gewle t ~ e ""D! ont"'Dg J .tI..' a ./1,,, I .tI..II. " .tI../I, .tI.. ...... .•~l( . - .·~~ppi, j. tot Oudenl 'p . '0 d rd I .
:::~l-"':- en •• _ D. J .• ~I;- £800IIDU ,.00r •.e,nll1.•, dlteneeDbnefuadl.e.nbroed.r., .1.& ~ .1_...... m'I' rem.le. II ae 0~'1 Pnmie.
~ "" ..wLI~, - ~~g, bi I dtb ..l . ,",Vllr,,~, UIU' .napdel.bebekki.-b the4>k .... rtD J mij te .DDen g08 t, I IJ geeD v'lJ- .- -1----- ...;_
IIUI een ypo A~. lo( CLoi'rE. i m.oedigbeid h.d om dat stu~. i~ de Wekk~ of U I 'I'"STE K E';' N 0 tu88cheu 'NederlaDd ,n'Zuicl Afrika. I ! •. d. it. •. ti.

...~ 'G W"k Lo.l k I ÁlrkboJ. te pluteeD, omdIe hiJ Diet gelooft III de U 1 i5 6 I· 35 I 11 a
_"..., l!II eeolg6. . nn lj WIIU een re e- d L h d 1"- H L. TIl II. .£99 9IIh lOd én G J W"k"un er.. ",c t 'ID en "",rw. .seD""rg. ~n EQCITABLE & 1 6 5, 36 II 111 0::s ..ant .., .. van IJ ik bet eluk terall kreelf dacbt Ik &ilO Jout ta 16 1 17 6 ~ 31 3 0 15

eura or. R. s BOClLUfAJr !Mari., toea d. Heer JelUi te Bethlebem IOU~~ K:·0 LO N IA AL HU IS'AA/AO· Brandauu.mUe &l'IvtmutlChappij 17 1 18 6 ii 38 3 I aTweede. 8chnld~ beweze~ aan Koch & [Ollareo wlordon: Geen pl .. u .,oor. u iD dedberHher , " ,.' , '. ,: . ,,' ',,: d ..:", "" , OPGERIGTTOOiOBEI> 184
A
• 18 1 10 7, 39 3 3 9

Dixie (prome_n) £96 I7ah. !Hi..; J, Scott i .~n'p .. la ..oor eeD ll~t'll,ODII ..oor en r 0 .... lO II 0 7 ii '0 3 & •
( ....I-d ....Id) P"n. R l\( Bo·· A. CO (eke. Juua 10 de E.,.lcboJ.1 \\ et de Eerw. H.seDbe\'ll', V'_ '.--1 r .. __ I1._ 110 II 1 6 "I tI 8 7 6
• -~)~ £S·l'-6ah' """"3d' 'J ~ B- IX. &' Zor dO.1 of ll,duD heeft, woten wii Diet; lI1ur'~t _Pl_ - ...... ...".....lIIvenenOp- 11 II II 6 I 4011 • II S
n~ " . ,en...... FaWn on " d d ht.e bOO edit' '" be·- - 'd 1 ..(40) .£24 7eh,jd De heer W A Clll'l'IJy .. el.e WIJ lt ouae oc r IJna .. ,lur II'tD - .•. ... .•. '.' ... £~D,OOO I II 3 a; 403 3 11 3
~'curator.· . .. ~:Iom;:f!:a~eb~~eda::::!:;en~~~!di:ln~; TEGEN MINDEREN PRIJS KaPitaal-4mon,Op"loopen:: !l~ il ~~ 3. 1

J
3
6
~

A. E. BO'ENzn:rO. ea geen bAat , ... "aden behben, eD tip het Ifeloolt- ' eD. Belted ... ... ... ",000 i .......
BtritengewoDe, om _, !lebildring aan te bie- !I'.bed 'rftO deo Eerw. heer Hllenberg i. IIi bijDl D'.an I ..' gevoerd dil- vao M.·nde.-A KuraUteit. t'frlietet., .ltltt~JtI, '•• 11;;.... r.. I 6 10 i '6 • 17 *dm. die da curator gemagtigd werd aan te ool(.~blikk.lijk g.nelen "'0 blre kWBII. Ni.t IV ..~ ft • J t. I I 6 10 401 40 0 3

nemen. H h H '-- U ..I' ",4 JIIU ... ... ... ,& I a • 11 I 7 10 '8 'I Vani 0 eer. DOC .. eD_rg, mail 111' n.. m lUl ,. 118 II 8 Il! '9 '6 e
T-nede. 8ch~d:; ~~:':aan inaohenten II de eer. Wij I]I~Dn WLt wij .. e~a m ge- ID.I&B01:". . 119 • 10 0, 60 '8 8

'-_ • .l I R W A. CO ~ k . ) £ '0 taijl'ea w.t wij geaieD hebben. _ DeWel"E4ele I{lIeleD 80 II 11 1: LI A 11 '•.,._.e ..an . aroer (]I; ., re enmg.. Onse doch Ier wa. ia deo I.. tlten Lijd iD deo ' R H A V .,.. ~
7eh. lOd.; Bo Waroer & 00. ( 0.). £.a3 16th. VrijU&8I, eo JIllij ll. ill lij opgekomen 0" I \E ODdergeteekendeD bieden nn te Koop aan de volgende Snitell KOL O· .H. BUIlD.' . ILD.U·-I'K. K:Z4.~:~LD. 31 1.1.1 8: 51 'U I
}(Id.; AftdeMlOn " .Muri8on (do.) £jf) &h. id.; .euige mUDdea bij 00.; door ~ brengeD~ V N I A ALG E M A AKT HUl S R A A D, tegen PriJ'zen tet hiertoe 1. L. M. BROWlf. L. J. CAOTIIf. ::. }!·::I ~~ ,'101 "
.n Kaat-he Bou ...maablcllappij (twee verban- llear ea ook hier WH'. alj al dieD tij,d • W. G. ANDl!IlIolf. L. H. GOLIl~ U • la 1 •.,
dllD) £797 7s.b 4<1. J. W. 8. Laugerman en ,ukkelende m.e ball maag. Zij kOtl in' het Zoidélijk Halfrond onbekend:- J. A. Ram.; 'f_,.Il&.UB.· .,' u 66 I. I
!l. J. O'Bei!ly tot cura~ren III&ngetteld. bijna Dietl londen etMl daD brood. Toen in .. '

B. L. FIMIINGUY. maaDd S.ptember 0&111 lij het lIealuit op, om VOO R K A MER SUl T E 8-Besteande nit ROBtbank, Damel Lenning- AUDIJBUJUnI. JJ. Prt.iH np.,_liJi .. ODt'fIit ".,I•• IIiur;.1f!.
~. Schulden bewezen aan J. J. Venner D....r d. Paarl Le t.UO ten einde deu heer :Bleekt . T Da of De HeereQ _B~.'tU''f.r"Ic'''''~IHrlMIII,A.l~

(prom-) £2 fls.b. !Id. ; Porter. Co. (lIOhuld- dftl d L b'L lltool, Heeren dito, en Zeil br;dere Stoelen, bekleed me~ apea~ry, mut E. VAK MAnUlf eD E. G. AIIP•• 'lf~. ..I'nM ,-r_.., ""jo","-. "1iékIntftliJ) £213 13s.b.; Breda, Halkett dl; Co. Le ru )Uejlen ID UI e .. &ter.anr ~ III rUI&8n.. D'" • ""'"If -,._"

\
reDDml) £109 13s.b.; "n J ..Garlick (do.) £~8 lJe b.er Bleek .obter ried .hur lieht de geloo'~ Sateen Cretonut', .£17 108. At~r, ~ '. De.,. lit ,Q "OUerlilll' Venekerillfl •• t-
..... 1 G W ..... ytl J J D B _L geoe.ing un te oelllen, bettcee_ lij 4eed, eo, E lo' T K A M'" R SUl T"" g_n-lltaande nl't ROII"bank, Dam Lennl'Dg- Voor bet nr~I..A- Do nD,ODlQt. '.D, .... II,a D,__ , ...~Ippij· U,~tU"ilutq ";'1.,,111.1;'-'
...... " me 81' en . . . uy ... e. terwijl d. Eerw. beer Hllenbefll' toe ... lIig bl], '" .D 1:...utI • reDde ,GoedereD. ~ 81'1wt•• i V;'iica ;. ;;O' JluJlt!~,., I""eln li ~ _.tU

curatoren. Bleek aan buil WU, bed hij met bur, en toen! lItoei, Heeren dito, en Zea andere Stoelen, bekleed met echt Leder, US. B'lnd Ri~ik08 w",den ~,epo~en ~en cl. :im.~II. ~1H",,~/1n PoUt... (}P(JBBI(J'PBBn. liat.
Tweede. Sc~dH~ D==- u.n Ka&peehe .... ~d sij, soo all sij lIetuigt, bijnl ooge"hlik~ SLA APK A MER 8 U l T E S-(smaakvol gedecoreerd), bestaande nit. I.. ",te tarl ....~.D, • .,rJteJltn oDaiddoli,& 0'''' ;':;;'1II#Ift fIr'Iq __ .l· -

'I:I'__ .1..t.L.._1.. •. "l,A66 "'-. 1Od. gene -.nde~ keiijk lIen8Sen. .' . '.' . "o"oa en I»e•. t '" , , PoibAMIIIf',"_' ._._ ...., 'Ir ........ _,.o.an............. ..... '"' ~ ~ V f b f d bil' ". ,., ri.1h N.' ,Ii liJlNIt ••• DB/I '~B.1t ,V~ ~~ ••• -
leD eM •• on .£27ó~. g;'~dl ge- .n b:!J:o:,~.: g.;:~n s~afe~:.,m:a:,~;:s:; ;:~d~; Garderobe, Kleederkut met Toiletepiegel en J aweelladen, WascbWel met Mar- AfdeoUnr 1'rut. ""tlHltI. I. III ;, ••• tU/tq, ... iliUm urtttkr .opbnaald IapttMt., •••
=~~.tmG~. 8~-tÏe~ en W. A.. C';::-I' In. bet begio beeft sij oOlf n~ eD dau ... iu mltren Blad, met AchterBlnk van Tigcbels (Minton'a) Handoekrak, Kut om naaat Voor het AdlIIinieLreJ'eD en Beheer.a vu ~ _~IIII ..,DIl "jA tini ... tk tllO,.", ~ ,Ieunefolula ... .•. ...

__ Y p'Jnen g.,oeld, maar later nlell meer. ZIJ het Bed te Btaan, en drie Stoelen met zitting van RottiDg, £18. lOe. del. en andere PllId.n, all .Execate1l1Ul Ollrato-'DIl I, lion I~. It ~I .I"",. ~ _
CIQftmIJUU.1fI RCl'E1ITI (DEUE ovuWon). bij ODIg.bl .... n W~,den 17 Oewber en rea. Admini'LrateaH..I VOOjfden of A,r.a~~ :V00l'0 bnllliy I! OIII~.. ,_'/ ~I ... ea ..un ,;01 .D1I"",,*UUlI

~__ gt . I nl·.l ' weder n.ar den VnJitaAt mei ,..o!.komen Het Pobliek wordt nitgenoodigd om ee Uitgebreide Vertoonkamen te komen "&Brd.D li1Ierul.--t!-lale ,lChiWngeD.~ "'. --~, ... ,tUIHiOllllil.MO,.j_ul,,.I.. . I
D ....... gewone, om re "8'8 ae .... nes voor b 'd V 1-' k b bL.. .' b . f' I d rd r'- ..... ,.. L.-"'m~ ,_1. (' __ I DJ! H P 0 ~UY.Dte legwen. Nadat dit gelezen wal stelde de el. oor_law,", e ~nwil nog eeD rIP b .. 'I de Grootste Voorraad ... r.,ag wo eD. '_"'V' JW-. ' i'f' ........1:4 eer •. L.·QOV ~ .. 00Ni ....

h_ O. W, Steytler Toor om een comlllieaie te '&11 haar ?ot'aug."n, .. unD II) 0Il8 te ..keDReD t'Zlgtlgen,.a waar "oofdkaDtoor: St. Geofll'eet~t, KuJIIMCI i ,Kut- DI lutete V'erdeeliDL wu. ell peroea& PW " .. G. J.lllLItBB8B.
lateu _oemen tot het "rhOOr 'r'&Jl inllOlTent ~e.t!.det II) Dog ID fOl.koll1en gOloDdbaid 'eJ'- toor.ren: 9 ....11. loot" a.lII. Atent_ over lur. of 8 perceJl\v ..oor drie lareD. . " "P. B. DJI'flbLB.
:lf IIId~ in zijn u~ be~kken. I lnaolv:J "ill'suUon wij d&llDa bier oYer IW'ijgeD 8a 1111. BUIBD A AD delr~h .. laj.oloai., diD Vrijatuten de liUI- g..~i:d~~e"d~af ..~~DI .'tUI WiDlttJl ál • ,r. J BUSO, P.p.

_, er uoer voor,.en, enno gen. w lea wij DU Diet diD l::leer June rac:btbt.ar . ~~ Taal. PenoDeD die .~.b ter "'!'Hurl., "oo~"Ue'''' ,. "GIDBON JQUBEBT, .W.ac.
betloten. maken. bet !feb... l" land door. N.. n, wij .. ill.a W. J.ELDRIDGE, S.caar.uau. I8l1ea lIulle ~"'lnl#., of .lIJke Dcle'';; "',, 8. V. YA. NIEDR&.

R. WDLLS. al Goda kiDde,eD die ill dla Heer Jesa. all dea; . { TE ZIEN IS btwijl8D vaD oodtl.lomll. de Dil'8O'""l ....}.; " "lA08. 1. BLlGIfA.UT.
Tweede. Bew_ werdenochuldenaanden geneelb .. r der krenk,u II"'Ioo"DID di,dueltd. IN ZUID AFRIl' A DAD ft-A'DLAVD cI~DdemoleDlClbt'D,mGeteDiD1nuea .: " "A.J.1LUlAlS,.1.h.

boeal 'V'IUl J. J. Hofmeyr, (twee YerbandeD). blijft guteren, hedeD ea ia del Mawigheid, toe· : . • ag UA.CJ.1I Panoae.D. di. del! 'lar ",!'leken., '~nklJa. ft "P. J. MALHBBBB, G.n.
.(482; 8tedeJljlten Raad (lCbtarstallige belu- roe~" '." kom' ma.kt d.u H .. r met miJ' "roo" D .ft-h '7_'t' £.e. S d Afrika. wordea ·/1._' __• • cl 1.~.,. cl'"tin ) £12" 6d C H crum ( L__.J)., ~ • eu""" e ~1 ung lI~r U., ~ .,.,..... e. • _lAg~.. a (}.... De B.~k .... A ReDt .. op V·"- "'-,..·.6lf, .. 8. .; .. p .. er._... 'eD t ODi SAmeD Zijo I1a&III met deo.ksegging! Urroe. nD bat o..OOtleblp. : ,_ ,, __lO - .. ~ _
l600; Enson &; Co. (rekening) £42 28.; ... rhooa8o.; Drllck und Vellag "ODBrauo.,.Mieb .. llt"O;;:- . p_.~ D, VonDtD.,1D A.R ....... '0: .'1'. et un.1 te wonU. .,.no •••. &ea ...,.x..-t.1IIl Afdtelin~ (L.'_-"-g) £00 9. _.1_ I' Daar D. l. & Co. Bleohte goed Droog Hoot gebruiken, knDDen "il' me~ vol 0 f ·-r-·-be _-vv.... to..,_... BoMe .........IoW, • lloor due WeiDigl regllen ia 11'11' '_e .... Q AP S If A ~ If. 10 ormatl. trel'eDeIe bat ;,.. re.
:!;),K£t60~~~. ~ ;~~~p~:~i77~~bl.d op te aelileD .ult gij ou ... r 'eJ'blijden. vettroowen elk Artikel waarborgen. cl DAB CAPLAND" hat iioh nr A.uIpbe ..;r~~ :or4~,!~_~~ KaD\oor tt DoO: ~~tCt~ .,.rpclere
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O
......... ea

£H', en J. Garlick (promease) £.'>4 48. lOd. W. W. TKaaolf. Ht' h t b'L d F' 11 G d t k n m t -. _b~ dl·e. T_. __• D der d ...... --1.-n:' J._. ~oJ.oD~l..• er _ ..... _ppeD o,.n eie Jl el_a, "1IIlOIpDI Mil are, "-0.,.
J W ST.- to . • "'_ .. ox e IS II ge rul~ er Irma om a e oe eren e mer e e "-ed I S u._<_ w,,_ ........ #oppliea'i. ,.oor DlIooato te ~,_~_ .
• . • ~german cura r, ... UI • BI er lD ud.Afrika DaOh KriAeU n .,...~ 0, tan,..o: het Sett --.

o. O. STULElR. NETTO }TONTANTE PRIJZEN treteD,aiDeeDgéreVwbiDdall8'dwDeut.oheD 1l!lf, Aear, 1tuNu.;s;
Derde. &hulden be"'ezen aan Porter en Co. Hiermede kaD Ik getuigen 'Ill Gode 'Almlllt ID ~ , . uDler aiDaDder herbeisufiihrea nad .n.. -OD' J. C. GIlUr., 8eoN~. 0_4" .l~ •• - ... "" '"

(4 prom_D) £69 lásh. ;Jd.; Poppe,;Rt1MOu ... liefde. &lI . h -- • __ ...-_ -..
til co: (mening) £ó2 Hah. 2d.; en KoL en I Ik beb ,eie jareD pleden .. a eeae IlIaagkwaaI, EN eD wto ~ Vorpngea im MDtter1aa!le ~.O})IR 1'&IlJ ~ , UI. v
Ooeteliik Agentachap, balad8 van rekerung, die IIOmLijdlsoo erg .... , dat Ik mMDdea Ialll ODd &llan6briga 8taateo: daroh _rplUp A, ataelIa· . . I••. r. Lf ROUI, ea.a..
£38 1'f~. ~t ~pport nn, curatonm Koller: geeDe .pijl. beb.he brood koo gebrl1iUD. Ik: 17a'.'. n degeD Kegel wordt Diet ' .......wel"en. Bericihtent.&U.alllR bnaahriohtigea. "--qt. ~ I 7.""x! tlb..... ID. ~ .. --.--------
en New'laodahieldIDdatdeachnldenop£l,009, beb ... le ..oorn.me DoctoreD ' • 6J 4Aé";;; Il _1e&Udem,o.w.derVolka"in~..J. .It, 'Natal, VnJllM& til lIOJfTAGtr.
de b.t$i op £493 ged.t ~', Deels w~ ..eel ten kot~ gelegd UD medicijDeo, ten IUIterhalteadelUlcl bel.hreDda MittheilDDra
dit lolJOed, dat men zOO ~lg mogelijk II"'SODd~ wordeD, toch all" ~ ..ergeel.. Ten' .;-., _ _ BolJlaD. nad E~aDpD _hlieuell .iolt a..: 'IS AC' ,
"nde terkoo~n; deel. Tutgoed, met £420 lul8~ kwam ik ill unl'tlking me' deu Wel-Eerw. _,. politiecbeD BerlobteD &II. . . A: HORAK. ,DE VILLIt'D·S,'.·. L.":'" P. VAN ..ZI JLIbe~. Blj de ..erkoopinl hiervan wilden hMr nueDberg, diea God .la eeD lIIidd.1 ge-., ~ !;IJ:\; '-.:J-

cw:.torm ..olmagt om bouut te ,"en. Van bnaikte, wut O~ lijn geloo'ig ~h.cI, .erd ik) D 'IS'A A C -S&, C _6 Jlo":Tt':r!!Ll: ~~ 6 ab. BBOOtJJlZUB,NOTARIS PURLIBE,; f'ertd ... Af.z.,'!.,. ~" ~den ....'koop ftD het vutgOlBd hWg het ~ of (bijna oogenhlik elijk) benteld. Ik genl., D.,':. r,', '." 0 ~A __ ~A • -,-- • to,... 1I"-'l1....1Ll_~." ._ /1'-. .<::...:._ '." .•. _ .'L LJ. ,~.Loot W:~P~ BM __
die lCh.deiachen die geen ..oorkeurhadden leU ..ol.knm'D gelOlldbeld, en beD ID ltaat 0111 met ." • , -~ _.......,. _ __ ~ .111' ~ ; _.
krijgen,! 10uden. Iftaoh'eDt.,;aa bêcig. ~.êéri '.1ttI'IlWden m* eli ii ... ' .ijl! ...rh ... n. docb . • ' ' • ~ : Iiupa,iUjr per 1.oi1... - .._ , ... ~ ....
...~ horlogiemaker. ~ Ir:ruideni~ te gelijk; 1811 1I"",ij.lijko tuk te verr.gten. Dee ~eert lij KOMPLEET BUIS-MEUBlLEERDERS 6d ~d ~IapalUgIi ah.-.Bei.,.ateheDdea.· . JU ~ JIOOO QI.IIGf!JIO', -
~~ had hij, ID weerwil 'NIl gemiI..t; r.r OD dllIk totg.~ voor d.aell"'lIellng! '.Aaaei.I- 6, 0 -

! ~ ~~~~:!eD~~ BaniJmitb, Oranj<l Vri~ L. p~ 88 90 en 92,LaBgeJ;llarktstraat~ ... la~ L~~~P/o I*. JaGtoor:
Na o. deA IpWt aebraJt.~Bij nnOOI&t, all lW No,., 1886. . , \' . ~ ...... 111*'........... ..

-_ . ....._..._

Ef'N HA.\!) A•.\NWIJN

----- -~,---,--__;---
GUANO! GUANO-ft GUAl\fOt!!

opbetaald til Opgeloopen
Kapitaal, .. ..
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1lOIII huishouden beblltonde;
'rerlof om te hUMfelen. Men
port 8an te nebleJI. en de door
langde bnOf'gdbeid toe te staaD.

(Op ","z"".! uil Mt P. D. ..4.rl,·..,.uulkbl"d
lIr -J""'f1"'''.)

Over het algt'Dleen hebben dil ....ijngaardeu
..eel geleden "oor hpt: "er!lChrikk"lijl< warm
weder 'rlUl de vo~ _ko Van alle !ranten
boort men klagen <int de druiven verac:hroetd
of Terbrand zijn, en m.n weet hM08t niet wat
er mE'<! aan te vangen .. Goede wijn er ..an te
maken, d..,.,oor schijn. geen kans te bestaan,
daar 1X18D vreest dat ziJ niet meer goed sullen
~groeijen; ze nil af te mijden, aan djn ze
.ooit Diet veel waard. • N 'f IJ UDaarom ie het met glinoegen dat wij op ge_ TOO,,, W GELOOF UIT lHfE
~ 'lID een deskundig er er'laren persoon oue ~ERKEN.
,lnJ"~ kunnen Men om die nnengde I ~mt dm Redakteur,
.~rt"D ~ne niet rJ. ~ mijden, maar ze &an Mijnhe.r,-Bowrlld le sijn o ..er hel .ieleh.i1
e .~ te late!,! bhJ~. Gemelde per800D 1'8n dan medpmeuach ~n, bem 'r8rll1aneo i. ~.ker:;gt t:! mlke dd'l ..en I~ted'wan,::r. d: ~a~- !l'o.d. en Sno lang de bAlk .n eplinter Il".arlur.

1 n rlU' wor .~n, en QI' &&IIW gm . 'meden _ordt, onk I ... r I. prijlen. Ik b.b, eeh-
~,-h;e geen WIl opmerken dat DUretods het "'r ....n ... ak, iii wil Il.arne lieD daL .. ijn ..~rma-
~t"al I,~.,-nog weer, al~ bet .are, ~erle ..en en Der lf b.oItraft'..t iemsnd il, .. i.DIJ dadell m~t ~ijne
~~en • .lIOodatmen er goeden Wl)n un kan .. oorden o... reenkome". A la ik bij 'oorl'eeld

Dit . deeld hi i d' di ed irm.od sie, di. o....ral mee sijn I!'Odedi.n~ te
" IJ op on ervm ~g m e, en Itoop loopt, di~ in alla godtdier.u1t8 bi~a OlD-

D~de ons ... oor~l~en, ""n eenige Waat~, Lrn het hoopte .. oord ..oert, di. ieell Dil' laae
w.. ~ m~ ill bet vanlf Jaar, onder dergebJke ..oorblilfo&n óm lijn ... enlll'DICh rlkelllOh~pl ... n
auuta.nd'8'~eden,. de druiven had la~ hangen, lijo g.loof .f te .,agen. dao "erwaobt ik ook: lrloot.
en later ill April ID rlaat wa. ze mt te persen diD!I'eo '110 bem. I)an ..er .. lebt ik dat du.Dl~ID
eoOeler~og ....:at goeds van te ruaken... , . ::ii" geloof uit sijnl Ion-km lAl toenee. Zi. ik 1 _

~,kWil ~da opD_'erkten, nu ZIjO dle.~l- nIl! oen mao .oItler eeDe balpeloou weduwe
Ten bijna wets waard, 81~~b~r kunnen la) Diet ....,drukken, lijn woord ... rhr"keD, olildat bij :met
wordeJl, ten wnate:.~) willen hopen dat de eene AIIDewedu ...e te doen heefr, daD gelpot ik
WAnWlte dagen ?OOrbij 'IJn. De nacb~en wor· ... 0 III .iJne .'odadiecltl"e betuigiDgeD ni.u boe.
den voortdurt'ns la~ger, en er begint reed. glnaamd. Zu!k een mlo moet eent sijn ~lleD
daauw te "vall.en; dit geeft hoop voor de toe- hart beproe ..en, ol lijn godldionst niet mi.oec~ien
kOQlst. WIJ "ilJ.n dos hopen d..t de raad m.~t inbeeldinz io, eo dan kao bij .nderon ,er .. tllD8a.
goed ge'rolg .al 0pgl'volgri worden, Het SPilt Ik Ken lulko m.DlCiben en lOU u desuoode jo ..i.
on. slecht. dat WIJ ,emQmen hebben un per- d k '
lOlleD die N!ffl8 van hllBne druiven hebben af- eo pa ..r urmen noemen, ,
rmeden. _.__ ._ _ V BRIT"!,,.

AA~ nv. KAAP OE

. '-)E Intr~~eniD2. op dit ~j,1I1 ~ in. de'Slsd (.l1S:'O' A:£,)
I. £1 His eD lU lie Balte:ndlstrlk~D'£~ -
48. per jaar., VOORUIT .8~TAALBAAR. Kantoor. Darlin6&ti'aat, Kaa.Pstaa·

1_)F. ~.dergeteekende vestigt de aandacht van Boëren l(~ anderen op A ..11 eken III&eeltoour "orden Drit VoU I __....
... zl}n .. Voorraad GUA.NP, welke hij ten Verkoop ~iedt tegen B1a4en}Jer,,,eek 'negDllOllden. ':OH.~&t ,18.S.

BillIjke Prijzen. ~n'. welke, na .. o~derzoek onovertrefbaar ial bevonden ,W.' Zijdte. t'oorhetBla«l"e~~~t.~ Ha' Beciralf nD 'tOPflel09pn ;
worden, wat kwaliteit en vergelijking met a.ndere merken bet",ft. ".~9l\l:1~e~moe~clrie,tru.'aD.d~n'Toorwl FOJld. op 31 Mei, IBM ... ... £888,911

1) h t, I bek d i d d lz.nn;lgeYe~ TlI.l1 buil T~e1llen Toi" ... ill.. 'p,~hetG:eI'OOkOhIP, 'aar e we· en lS at e Boer in deze Kolonie zonder Guano -~ t . !. . "" • . .• ..•.rledell jl r,lIet.,.ld ... .•• 61,201
een zeer geri~gen Oogst krijgt. terwijl zij, die er gebruik van maken AGg!IT~~ VQOB. DE "ZVID ~FRI. lurlijp,h lD o_n u. .. .••• 181,008
een overvloeiligen Oogst maken; zoo beveelt de Ondergeteekende .Boe-. KAAN EN VOLKSVRlENU.'f BESTUUR:

ren en anderen, die in vorige jaren geen V OOI raad hebben kunnen Alice - Geo-. Murray. De WelEd. heer C.I. MU17SL,L.W.V •• Voor&-iUIi

beko~i?' ten stekrkste aan, zich. het Artikel dit jaar aan te BQhaffen. ~~;;l8~00~d _ ~. JZ.HÓ~s~iIIi_ WelEdhr. H sOlomon ..I' WEd. A E~D'.' •.L",a
e aanzee en, welke inkomen, zullen prompt worden uitgevoerd Bedufort Wed P. Teake. .. G. M,burlth. '. J R Marquard.

en termen Van betaling zijn het gewoon crediet, of goedO'ekeurde wissels, Belmont,Griqualalld Weet J. J. de Koek. .. H, M. Ard.rne.i ol Hvr,. Hobt.,
f k Id ,., Betbulie • - • H 8 VilJ'oeD " J .mn l\hri80D,1 •• K. U Ddlberg.

o voor ontant ge met ruime korting. Boehof • II: d'e ViIlier~
Ca~it.ren:MANUEL ALMEYDA. Britetown - • D.H. Viljoen.

Ourgendorp- • Ch ... an Rooij. WelEd. Heeren C. J. M.nuel, Ju. MIlrioÓn In J.
Waterka.ut-straat, Kaapstad, 28 Jan. 1885. COleeberg • J. L. Koobei. R. Malqllllrd.

Cerea - - H. W. Solomon. '
Caledon J. EsterhuJMD. AucUtaureD:
Oalrinia • A ...... Reen.n. WeIEd,be,nIDJ',P.:FIIDrf!" .. R.V.llofme,.r.
Cradock - J. J. J. vaD R'Dlbnr-~ &érellln.:
OJanwil!iaut J. H. Norprb.
Darban LindeDherp: A: I)reyeJ'. WelEd. heer J. C. Gie.
Diamlnt'relden S. W. ftD Wijk.
Dist. Ermelo, Trane ... 1 H. T. Bllhrman
F",necbbOllk - J. J. le Roez, P. dn P ...
Fruerbufll' • Gen. Rodp>D.
Fauresmith. u ElI:8catenrU. tt Truat

MMt.achappi j.
George J. KretleD.
Gondine • T. O. Botba, ir.
Ol'ft&If-Reinet P. A. Luckhoff.
HeidIlIberg • • P. W. J. Bo.m.n.:
n ulllAntdorp Oh.boud &: Y.teL
H'1'" TO"D- - M. O. Louw.
HaDover • • O. NatbAn.
Hopefield - - D. M. Slabber.
Jacobed.1 - • Klerek eD De Villiera.
KOl'1lnnlllAod • G. Scbooken.
Kroonstad - • n. J. Morkel.
Krakeelrivier • !jm. L. Ferreira. ,
Ladyemitb (Rirendale) A. G. H. YaDV.I.ea.J
Lady Ore,. (Abwal N.) O. C. OIoete.
Lftdybrand H. P.....DHeerden.
Maraiaburg • • • D. F, Marail.
Malll1B8bury- JJ. J. VIlDAarde.1 O. de Greeft', 0.111.

siin onovertr01l'eD Middelburg - J. L. Prftoril18.
Murraysburg J. J. J. Mariti.
MOMeIba&i • - E. Me,.er, N.sa.

W A ARS C HUW ING. Macleln
MontAf!'u

PAS OP VOOR NAMAAKSELS! Er worden pogingen aange· Moorreeeburg
wend om ze aan den onbehoedzame te Verkoopen onder het voorwendsel Natal - -
· " .. Namaqua.land
dat ze op een ct Singer Stelsel" of .. Systeem zIJn. NUIU'etb
.: .. Olifanterisier
Om niet hfdrogen te worden .K.oope men Illechts ten Kantore der lIaatschapPlJ of (I"dtaboorD -

van hare geautoriseerde Agenten. Phll~elphil
PhlhpetoWD

DE SINGER FABRIEK MAATSCHAPPIJ. Paarl-

lw 1.1 STl!LL1IIf OlfS lflft VlllILA.!lT'tIrooJLDm
..oes VE OETOKJBN8 Ol'fZD OOlo.II&l'UII[()!,Il!(orIDT.
la'OKZOJO)BlII8TUI[J[1D! J[UJfl'f1Dl l'fIft ", ...
IIIBCJ1T 'll'ORDBN.-Rlm.]

o 0

o 0
o e DIUKTEUllEli :

»--Bd. heer-S. IL ~ LW.~Voon"
De'keer Wi'tlIDDBfGK: L.L.lr '
" I. po H. VU .. POEL.'
•• W. JttA.BBH
" 1.P. :ROUX, )LD.

..4. UDITEUBEN :-De Wel-Ed. Heenm 1 p
DB WJIl' en C.l. JiL VOL

Zij dia de ~ -W'eIUDbea te __
noemeD tot ~ieureD, )(ede-~t.earen of
andenaina, pljeyen baar IIUI te atellllD f!I1l' te
benoemf!l1l slechte OIIeier den Dum va.a .. De
&eouteunltamer in 1l'........... "

De Direktie ~ .
door banm 8ecntaria. Iaol'rellte ,Boede1J

op lut 'tUI Direktaaren.
P. J. BROBBS, 8eCretariJ.

Kantoor 't'&n de ExecuteunlralB8I',
Adderleyatraat. hoek ..an de Walestraat

Kaapetad. •

DE SINGER FABRIEK MAATSCHAPPIJ.
De grootste Naaimachine.Fabriekanten tet Wereld.

kJ/"" EI' worden nu meer dan een h a I ve m iIlioen jaarlijks verkocht t
DE GROOTE VERKOOP le ..ert bet overtuigendst be1Jllja van de I{.... ildbeid eD

waarde nn deze beroemde Macbinaa, en is toe te 8cbrij ..en aan d, repntatie die lij
sioh hebben verwonen voor Uitmuntendheid van Maaksel. Sterkte en Pracbtigen
Steek en voor hare volkc.mene lfl1ill:r Il rheid voor alle soorten van .aaiwerk.

SI'NGE'R'S /(unnen gehuurd w,rden met dt
. keuze van te. Koopen door

· het betalen van

NAAI PER ~EEK.

lVIACBINES

A.GENTEN IN DE BU ["ENDIST~IKTE}\
Aberdf'eo .. de beer W. KI.,.d~D & Co.
Alell:lndril •• .. W. C. C.Ii.ghan
Alioe .. •. "Jobn CbarltoD
Ali .. al Noord.. .. J. W. &.er
Bedford .. .. ,. C. W. Hotion
Be.ufort ... ••. ,. C. Prilchard
Bredudorp ... ol Danve .. & Co.
Britatown " D. H. Viljoen ,
Bloemfontein (O.V.S.) Ex~cul ..ur.k.m.r
Burgersdorp ... "G. Siebel
Oal.don .. .• lO C. J. N. Df'mper •
C.lvi"ia .... "A. J. "'D Reen4Jn
C.roar ..oD.... "W .• on U eerdeo.
c..lbcart . . .• "H. J. Elliott
Oor.. .. ... .. ,. H. ClrlOR
Coluber, .• .. "T. J. Plewm.n
Cr.dock . . . . "J. F. K idlf.r ,
CI.n .. iililm .. " .. e. M. Frye.
LlialD.nheldea .. II &ow & O.ldeo~t
Dordrecht .. . . "G.br~der. Br..dfi.ld
Ooet Londen " A. Webb & Co.
F.ul'Hmith (O.V.S.) " Exeealnlsklll16r
Fruerhurg " .• "W. J. Smith
Fort ~ufort .. "W. J. Quia
Georlt' .• .. •• "Arthur Bro .. a
Graaft'.ReilIIet . • Euouleuraumtr
Grab.m.tld .. . . "R. Tilla,d • '
H.oo'er . • "P. Wltermijer ,
Humlosdorp.. ... .. R & W.Me'elerkllllp
H oopetad . . . • "P. J .... n Coller'
KiDg Wm' •. Town K. W. T.Io.uraOeeCo
Xoyanl .... "P. C,.Me~lnklinp
Xolt.tad . . lO Mor," & Jellioo_
lAdialllith (O.V.8.) "H. W. Broker
,M.lme.bllry •• E:r.l!Cuteu.. k.mer
Middelburg.. •. "Went .. 1& ZOOD
MOlIIelbaai .... "HudlOn.\reede&Co
Murr"l1burg .. "H. Sharwood _
Haralabu., .• .• "W. R TIrlor
N.tll ...• "T. Sbl'peton8, Jr.
Ou.isp . . ..." J. H. Botrp.,.r
Oadtaboo<ll . . . • "G. Reih '
Purl ... Paarl AIOurInee Co.
PbilipetowD.... .. 1.8. N. Meirin,
Piqu.tber, .. . . ,,0. 1::1. Plrrott
Port EIi .. betb .•. ...Ellia A.. arance
Port Alfred.. .i. "J. A. Gum
Port Nolloth •• ,,0. A. "ilkington
PotcbehtrOOll1 '. ElUoatpullk.lDer'
Pr_oril.. do.
Prinl Albert .. "P. K. Nretbling
PrI"ka .• . • . • "Aaret il: le Suell1'
QU~D.town .• •• 1. W. Bell
Ricbmond .• .• "A. P. d. Villien
RinntIlle...... .. JOl. B.rry.
Robert.on .. •• ., W. Miller.
Ronuille. (0. V .s.) "J. O. Ch ...
Homenet 00&\ .. .. 8. J. Ann~.r
8tellenhoach •• "J. G. Mader
Steyn.bnrg . .. .. W. F. N ..... _a
8welleud.m " .. .. A. Heid.
8&oC1keDitrom " "N. H, SlIIit, Jr.
Sutherllnd .. , • "W. F. Marit.
T.rk .. t.d . . • • "Geor,. BarIter
Tul"-gh " H. A. r.pta
Uliltat.... ., E. T. Beyli.
UDiond.le .• " "Tilney & Fichat
Uitenbllfe " .• E:a:eeuteank._
Vietori. W .. t... ,,1. B. Aur ... en 'D.
W.lliupD ..... "Mal.n tt Calliere ,
Woronter . . . . .. O. M. BerDord
Willowmore •. "B. Z. 8tegmaaD
Wepener (0.V.8.) ,,1. B. y. }liet
Winburg •• ••• II A. VleK.'D.
Premien not de VVlllkeriDr ua .s100.

OP .ENKELE LEVENS,

HOF VA~ -INS()LVLYflE. " OPMEUKER " EN ZIJN SORRIJVE~l.

Pr~js van
£55!5!.

Kontant van
£5.

HUISHOUDING beboort ,"onder eea dezer FlUDilie.Macbiaell te aijn die .,oor
.. lie 8rorten Naaiwerk ongeëvena"rd zijn. ZOO eenvoudig, dat een kind er mede
werken klon.

FABRIEKANTEN behooren de Manufaktuur·Maohine. te zien. Zij
.. oor Fabriek of Werkwinkel.

• A. J. Joubert, W.ln.
G. W. D. Rust.

• A. Tan Veldea.
• J. G. Fiaeeher.

P. J. Naudll.
• B. P. "811 Ellewee.
H...... der Spuij.
A. Spengler.
D. F. Benugll.

fT. Roos, T.ln.
. D. J. A. "'D der BpUli.
• O. M. Doathwaite. .
• - FaUle.
• A. J. Myburgh.
• J. H. P. Zoer.
- Gea. lAur.aell .t Co.

P. J .....0 der Merwe,Jr.
J. Mc:Derlilid.
G. A. F. de Glulf'.
TbOll.OIemeDtIOu.

• L. H. MeuraDt.
• J. L. CoDradie.
- J. A. Ne~tbling.

F. Ruseouw.
D. Krige. _

• Johan 'l',IaeW1i_.
W. J. de Kock.

{J. H. II. Roaouw.Eerw. III. P. A. Cot;pee
Swellendam • O. ReiuflCke.
8aldftDbabaai J. C. 8tephlln.
ScbietfonteiD - Sterren berg.
Sutherland • X.ofman L. Marb.
Somerset Oo'L - J. H. Hofmeyr
rarkutacl - - • Oen. J. 'Taylor.
Ti~rhoek,P.O. Welg ..
,0ndeo(d;e&.Uitauhage) R. W. Mobr.

fulbagh - • • H. Fagaa.
Uiteabage - .' - A. de Villi.n
Ulorechi (Ttanavul) - B.L.Neethling
Uoiondlle. • - G. L. ,g HMI'd ••
VaD der Byl'. Krul, p.o. D. J . .Marita, Jr.
Venlenburg • • D. P. v. d. H.... r
Vill,iendorp. - W. Rou. •
Victoria WtIIIt - B. J..W.rnieb
WijDberg 0, de Kock. •
Winbarg • A. R..ede11l.

R. G.-M&lherke.
J. F.l'entl tt ('.0.

- A. W. Dill.
• J. G, de, Wet.
• D. lJ. BiermaD, Jr.

G. Bo Jac:.bon.

HOOFDIUN'l'OOB IN ZUID-AFlUlU.:

Q~ GROE N T Jj; P LEI ~ K.A.·A_ P 8 T .A.D.
Port Elizabeth, Oost Lonqen, Kimberley en Dar.

Potchefstroom
Prewria
Petu'lltoD
Piquetherg -
Ponenille -
Pneeka
PriD1 Albert
Pietermarit&burg.
QueeDMown- •
Ri.endale -
Uicbruond -
Robert80n •
Riebeek Weet
RiebeektlkMteel
Somel'8et Weet •
Stellenboaeb

SteJll8burg -

Takken te
ban (Natal).

WENTZEL & SCHLESWIG,
OPVOLGERS VAN

C. SCHMIE'fHRLOE'V & CO.,
K .A.A .P 8 rT ....\. D .-------------

D·ROGERIJEN KN MEDICIJNEN van de Beste Kwaliteit; Pharmaoeotiach.
· en Chirorgijn's Henoodigdheden, PateDte MedicijntlD, Parfumerie eo Artikelen:

voor het Toilet, enz., eoz.
LeverancIers van HomreopathiBche en Hollandsche Medicijnen .
Fabrikanten van Sodawater, Limonade eo Medicinale Boorteo Sppitwater.

GEORG~~ FINDLAY & CO.
BEBBB ONLAlfGS ONTY.&BGJN

«CRADLE" ZEISEN, Zeiameuen. 8i.1rieJs,
Zeiaalijpsteenen

WIJliG.AARDSOHOPPEN. 8pl1iteD
McDOUGALL'B SCHAPENOIP, 8cha!lp

ecbaren
WIJNPOMPEN • Pompen 'rOOrBe::tdt~ing 811

..oor het Drenken VBII Vea, . plint

..lietende Pompen
GAL V.AN18CH IJZRBEN NETWERK.

WellingwL.

Wllllwmol'6
WorCMter •
WalLIuIl'1Itrocna
taluga

VOOR DEN GEH,EELiN LEVEN8TIJD ••

~PE'S
GREAT HAIR R~STO.RER.
VOOR hei her.tellen 'f'&n - he~ &j.R

tol_ GellOndeD, K.raohhpaeD,Weel
derige Oroei, .,oortbraDgende eeD. ..lIiaa .....
lijken Glan., pracbtiger eD ltaDdboadeDder
dan de kaDst 1'&Dde bek"umate fJlU'faDleer-
der kan teD Dihoer brengen. verLiDdaft hat
uihall'D .,aD be' Haar, Oeaeea lID
,00!'komt Sobilvera.

DiL wonderlijk middel was Dit.p.,..d.a
door Dr. TIIIOPBILU8 Hon, 0.,..,... tlU
.Heelk~ndige (Mr. T. Hops'. Oroolnr.tcr),

. ID het Jaar 1760, en ale eeD familiegéheim
tot op dezeD tijd. .

Bereid en opgtlmaaU door, lijD kleinlOOO:,
Mr. T. f'OPB, bet weelderige haar. 'f'&n wien.
ZeIl qoobtera, iD de Kaaptl~ en omaqekeD
bek .. d, ten bewijce YeNtrekt 1'&Il derul~er
.. onderlijke eigeuobappeo.

ID het klein .,erkocht bij alle Chemiaten
eo ParflImeerde",.

Prija 6a. per groote bottel.
He·, pAQlftet &aD den biQDlIDwt 'laD deD

oDllllag geelt de geaohiedania van dille .it.-
.juding.

Age,.teu in be' Groot -roor de Koopkoloni.
en ueD V riJ.taA': Dr. O. F. JU&ITI "', Co.,
Kngel Apotheek, ~flltfaa&, KaaptliAd.

Pall1á"tteD grati ..

De Zuid AfrikaanacAe AllOciatie
"008 D.

Administratie eD Bereddering 'tU
'Boedel •.

Opgerigt A. D. 1836, iDgelijfd hij Ord. No. 6-.1836,
Ac:te No. 9-1866 ea Ac:t.e Jllo.17-1876.

lll'tt.A.AL OImD A.DllIJlIID.4.rlll :

Ruim. £50~O Sterling.
DIREOTEUBKN:

De Wel-Ecl.lleer Gna..t..aIlVl M1'1Iu.eK, Voorn'
De Wel·Ed.le h_

l. Hoau: D. Va.Llua, I A. E.DBN.
J. O. OnUIU, J. O. Waaa.a.
Voor de Aclminimatie .... &td... ID ~d'N

Eigendollllllea, al. EneutellJ'en, Voojfcl.n; o.u.ee-
ren, TratteN "" Age.ten. De' lDtol .... &it T.k
..ordt ""'ta.reI lu d.a IIM. ya. d.. Bodtaqader,
deo heer W. F. STJ.KPa, ,oor wi_ ....... .,..
&la Trutet cle AMOCiati. TtJUtwoordeHjIr la.
N.8.-o. llirecwve. 'rerpcl... ......

DlapIag.o Vrijdag, d. 'f'OOftIIIddap_ Hav.
A.. DENIJ88Jt!f,

..._, "'-....
No~-tl, Kerlrpl,lll, 1MpetaL

Koloniale WeeSkRmf>r en Trust
Maatschappij.

OPGERrOT DEN 31 MAART' 1866

HAp ...... eH••OO

VOOR bet Admini.trl'" tlD JCirellcilllll'.'D
eD &edel •••• r•• d... IYe ".Ui. "1•• ICI.a

UIIg .. leld al. Euc!Dteur.lI. 4d.i.ietnt;ar ••
VoD.clell,C'.ore., Tr .. "" •• Apa"D.

DI.~IIn ••
0. W.J.U. lir. E. LANDSB~O, VOIQi~r.

" "P. DIl TlL,LIEaS,
" ~. PORTER.
" M. 8. "411 ».. ,BUL.
" H. M. AlWKRl!lB.
.. 1.. JL UOl..lISQWUDT,
.. W • .M. H. FU¥&R. •.•. .,.

ti

II

ÁtTDIR17aUI

D. W.t·l:4. HMr J. C. HOFMEYR,
II "D. p, ¥.RYN;AUW.

Peraon .. eli. hID. .~ ,all II t•• "lIu,
,.lineD hm t. ,MDGelD" ID MIl te •• Uel
al. II !l.' eou.,., 'tril ~."" tU
Ll.aW. W-..-...2\00.,. Jl~;.
.... De Iotolnate ,TIk .. I htti.& .,.rclea

door .... s....ta,i •• "or wielI' ..... cl.aut.
.... pij ..... twoorcltlijlr .. , lijot. .

De UfrtOkarn t_ ••I"a' Doo WjMa
t•• 11 Ure. to' het "1I',tt _ ;

l[utoor.-.Kam.r a.boa , 8,E.r\pIeia.
G .. ~. ~TgyTLD. "',lterlt•

De PaarJ~ ,Baak
,PURL

&U~'80
11.810
11,'810
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