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p~uelb6r'} !lHve8~ill"d om er de WELLll1G1'o ..r PUBLIEK J(~eee., Hpel- en Verloskundige Pril" TItI( HUF 3URl DES NAilIDIJAOS, . l' 1'. ~ I~VER 00PING PU
tij~8a::~1~:~n. Aan he::!70nN:~~:r~';~;'Okkell;j? t~ T VAN ZEiR .. .... BLIEKE VERKOOPING

WAGENUOUT _ers.!_ roep-KOSTBAAR. V,4.STGOKD ~ANEBNDEB

JUJtI1' ONTV.lNOIIl ' 80 GBOOTB.·.zWAB.J: I' ""ostba arste Pla.atsen
Per" IIiRINA " van de KNYSNA, 5LAGTOSSZir ,TE GItOEN E~UNT, A.' , gW UI

ZULLEN publiek worden vorkocht nit I~ de MARKTERAAL, te WEL. (Nabij Drie .dnkef Baqi.) ; TB
LINGTON, . BREEDERIVOP WOENSDAG, 22 APRIL AANST., IER, IN DE AFDEELING '1'TJLBAGH,

Na aankomst. van den Eersten Trein. In den lnsolventen Boedel van ROBERT WARNER.
ALBERTUSJ.MALAN. OP VRIJDAG, 24:DEZE,R,

Vendn-KRntoor, Wellinffton.
MALAN & CELLIERS, Afdlagm.

APOLOGIE.
IK,ondergeteekende, JACOBUS Jo-

HANNES MALAl'l, van Welling-
ton, in de Paarlsche Afdeeling,
verklaar bij deze, dat ik teo hoogste
betreur, zekere eerroosende woor-
den en niWr11kkingen te hebben
jlebe&lgd te Modd~r1a.agte, in .het
district Graharnstaï], van en betref-
fende den heer JOHA.."lNESDE KLERK,
thans wonende te Wellington, maar
laatstelijk van Somerset Oost. En
ik verklaar verder, dat de uitdruk-
kingen door mij gebruikt van en
betretlende ~enoemden heer DE
KLERK, in bovengenoemd district
en op gezegde plaats totaal valach
en onwaar zijn, en (Jat ik niets weet
tegen den eervollen naam en faam
en tegen het karakter van genoem-
den heer DE K U:RK. Ik heb ver-
der genoemden heer JOHANNES DE
K LERX verz:ocht, Je Tervolging door
hem tegtll mij ingesteld wegens
sohendiog van karakter, terug te
trekken, waarin hij toegestemd
heeft, als ik Je som van 20 Pond
Sterling en alle kosten wilde betalen,
hetgeen ik gedaan heb, en ik gaf
hem verder verlof met de A pologie
te handelen 1;00 als hij goed eu ge-
schikt acht.

Gegeven onder mijn hand u: Wel-
lington, dezen 1.den dag van April
1885.

Get. door J. J. MALAN.

Als getuigen:

JOHN RICHTER,
G1IDEON v.u DU. WEBTIf'C'IJZEN.

VAN NOORDEN & VILLIERS,
AFSLAGERS, COLLECTEURS,

GeDerale eo Wels-agentell.
YBNDU-KA.M.EJlS:

Hoek van Hout- en St. George·
&traat, Kaapstad.

WAAROM ingnoeroe ZAdel. keopen die
geeD 't'oldoeoiDjl 1I''''t'80 I!JI lI'eenl."" .oor

II.. Kupeehe Paard jl'NChillt lijn, tenri) m,1O no
.oor clenae)(den prljl RU"rnB'a beroemden Kol.,.
IIi .. ) llem.akte I~N!'.8 ZADEL un bekomen
Dit Zad.l i. door de gebeeie Kolooi" bekelld.
~eett p;emakJl..Ujke Zitting •• olle grooue, Ge-
lte.peld NI geW'lJQ'lMlrlld ,olllomen te )!MMo.

Probeert de Veereo Zittillj! met Gomel.wek,.&eer
glrl.t"nik, til Wollen Zita"",. Weie, Tuigen,
11111., liar atle~t,ooeD ot teeli:enia,ell Rem ... k"
Oud, lAer". alt nieuwe 0Prelllukt ea reperat.ieo
béoorlijil ,edaaa. OrGe,. wordelI door m.ch ...
lIoat nil 1ed1tT811 bandei .. r toegesnad"1I. Prij&-
~ O? _'t'1"Uff nrkri'iI'bur, ea let op het

OL T. RUTTE&, Yroeger W, INNES,
No.ll4 O.rliDpénat, K~.

De JaarlijkBche Kerk Buaar te
:rBAliSO.llHOEK.

DEZE BAZAAR 7>&1D.V. gehouden
worden op V R IJ DAG, DEN

170. APRIL.
Moge de veI"Wllchting op belanglltelliDg

'fan Vuenden buiten de Gemeente niet
~rijdeld worden.

J. A. BEIJERS V.D.M.

K~NNISGEVING.

W.,ILLlAM J AdoB SMUTS geeft
hierbij kennls dat hij bij den

Relident MagllItraat te Kaap8tad, 14.
~ M datum, aanzoek zal dooo om
permiuie, om zijn Bottel8tore Licentie
Tall .No_ S9 Houtatraat, naar No. 24
Adc1erleyaU'aai, te verplaataen.

"'. J. SMUTS.
Kaa~tW. 8 April. 1885.

RHEUMATICURO
IS,bei eeoige sekere Geneesmiddel 't'oor

.Iiob', B.hellmat.iek. Rheomatiache JioMw...aliMtbe Pijlleo in het l:Iootd, Heup
.. IAedeDjicbi en Zinkiop.

DUIZENO)l GRY ALLEN VAN GENE-
ZING.

Til Koop bij alle Apothekers en Winkelie1'll,
oC direct, per P08t, tepn se. Gd. per Bottel,
Koo~ten met order VaD den Eenigeo Eigo--,

I .1' J4.~8 JOlniS•.aLangestre.at,
\ K A A P 8 T A D. '

Nieuw York, Londen en Pe.riJs
Prijs-Med&iJle~

NATUURLIJK LIJKENDE KUNST-
TANDEN ingelei &onder pijn, eu

.IJ. andere operatiën op de nieuw8kt p-
approbeerde stel8els,

'Prijsen paseend Toor alle klaueD.
n•. B. T. RUTCa~IO., TalJdheelmeee-

*'er, 2 NiaRwatrw.
SWl_tJo.ch, UD1_ nD elke lU&Ild

~~~~ .

Blli8TliNDE UIT :

OpDonderdag, 30 April 1885,

1208 SttDklao1lt :E>lallkell
30 .H.kh01lt BalkeIl

1120 S.t.kke. Geelhout
208 StukeIl .E •• eu01lt
as. Bt..I"Men
'lO Bun4el. Stoel- ell Ta-

TE ZAKEN MET DE

Levende Have en L08se Goederen.
ZAL verkocht wOldt'n dat zeer aangenaam g~legeD WoonbIliII "ROS8LYN

.A VILLA," wel bekend als een van de meeat gerieflijke Woonhuizen te
Groenepunt. Van do ruime S~ep. met Veranda heeft men een prachtig gezioht.
over .de zee. De Gebouwen zIJn ID de boste orde, en bevatten'Voor-, Eet-, Zit-
en vijf Slaepkamcrs , behalve Bediendenvertrskken, Kenken, Dispens, Kelder,
Hoenderhok, Koetshuis eu Stal, Het Huis is omringd door een fraaijen Bloem-
tUID, amuakvol aaugelEgd, ell beplant met kostbaar Brruikgewes j een groote
Groentetuin behoort ook aan het Eigendom.

Er is pen overvloedige toevoer van Water .
Het Eigendom is gedeeltelijk door Klipmuren ingesloten. en men heeft een

prachtig on onbelemmerd g~zjgt over de zee en de schepen die de haven inkomen
en verlaten.
. De positie van bet Eigendom en de spreekwoordelijke gezondheid der ligging
IS zoo goed bekend, dat het niet nocdig is er over uit te weiden. Het is digt bij
de trnmw,eg "Cros8i~g" bij Drie ,Anker Baai eo op een middelmatigen af.atand
van de Kaapstad. Een aautrekkelijker en aangenamer plek kau niet gevonden
worden.

lo deD Boedel V&u Wijlen den heer DAVID JACOBUS MA.LAN.felpcoten
14:0 Tafelpoote.
OoiO Kl'1Ilwa,e.Halld'Yat.el.

20.530 Jtl'1llw'_eD Voeg.tllk-
keil

1,375 VelllnK.' Sclaamel., Dls-
•elboomen, vool'tan-

I,eD, Acaterta",eD,

EZELS!EZELS I
t· .E Ondergeteeken·
! den, behoorlijk

~el&8t door den beer
W. S. MCCOR1UCK,zul-
len voor zijne rekening

£...",.lItlllalhier, op het DORP
MALMESBU H Y,

Op Zatul·tln~, 18 AIU'Uek ,
TEN 10 UlU~ V.M.,

W I N D M 0 L E N j
.U1JLIEUt VE:R.B.oo.rJr,r 1. - 22 EZELS, van 2 tot 4 laren oud,

POMPEN
' Meest alle g ..lr-erd, in goede conditie,

• en zullen zeker prescut zijn op ZATU R-
DAG,13 APRIL, EEHS'l'tC

W. S. McCORMAC!C
Malm~sbury, 9 April 18e5.
J, W.'Moorree8, Jr. &; Co-, A181agers.

, AL de Ondergf4teekendtl, daartoe gelast door de EX6Catrice Datief, mejm. A.
L~ G. J. MALAlI, Publiek doen Verkoopen, .

VASTGOED:
De Kostbare Plaats VERREKIJKER,

GelegeD ala b~~en, omtrent 4 mi~len van het Spoorweg Stat.ie Ceree Weg, lange
de Breede RIvier, grenzende -:an den Waterval8berfr en Eilandskloof, groot 800
Morgen! bepl~nt met een fraaIjen Wijngaard van ciroll 20,000 stokken, groo~
'feraobeldenheld VraohtboolDell en Tuieen met volop Standboudend loopend Water
en uitmuntende Veeweide.

Het Vee dat zal Verkocht worden is wel de aandacht van Slagtera waardig.
De Gebouwen bestean oit tw~ Woonhuizen, Wijnkelder, Stallen en Bedienden-

v~rtrekken. In een der. Ge~oow.n is reeds sedert jaren door jongej. HUGO een
wInstgevende WlDkelbezlgheld gedreven, die jaarlijks een goede Huur opbrengs,

eDS'1 ellS,

HALl~Ar)AY
AMERIKA,,\ NBCHE -.l

'j

1
j
j

IIDe \Tfrk oopiug begint om uur.

LIB ERA ALBO N U S ZAL ,8 [ GEVE N . WOR 0 [N.OP het CON G RES van den

Afrikaander Bond onlangs

te Beaufort West gehouden, zeide

de Edele Heer VAN DEN HEEVER,
}
Gezamenlijke
Curatoren. Levende Have en het Losgoed, als :

300 Merino Schapen en Bokken 8 Mudden Rog
75 Aanteelbeesten (waaron twee span 8 Zakken Rozijnen

Osaen) 30 Stellages
1 Paar Karpaarden 1 Lot l iekstroo
? Merties 2 Brandewijnketela
10 Varkens 5 KUIpen
:.:Wagen8 (lop Veren) 5 Leggers
1 Kapkar op V eren ~ Zeeppotten
1 Span Tuigen 1 Aamboeld
2 Span Tlekgoed, compleet 1 Blaubalg
2 Legger8 Brandewijn 1 Lot Smidsgereedechap
1 Do. Azijll Emmers, 'I'rechters, Kranen, eDZ., eDZ.

Mede zal worden Verkocht het geheele assortiment HU IS RAA.D, bestaande
uit Veer-, &1,- en Slaapkamer }{eabelen, Glas. en Aardewerk, Kenkellgoreed-
8Ohap, enz., enz., enz. '

W. BJ<.:RG, I
G. W. SThYrLER,

Geboowen der Kamer,
3, Kerkplein,

Kaapstad, }:J April 18 tIJ
L.W,R.: "De tijd IS nu gekomen
dat iedere Boer zich een Windmo-
len-Pomp behoort aan te schaffen,"
en een andere bekwame authoriteit,
de Heer Du TOlT, L.W.~/., zeide :
I" Ik acht de lIalladay Windmolen-
Pompen geschikter voor Boeren dan
eelll'ge andere soort:"

Deze Pompen worden gebezigd

door het LoCOMOTIEF DEPARTEMBNT

H. JONES & Co.• Afslagers-60 Vette Slagtossen.
10 Ezels en Paarden. Paarlsche Brandassurantie en Trustmaatschappij,

Belangrijke Publieke 'Verkooping
( )

PGE.MELD GETAL 0 S SEN,
E Z 1': L S cn P ... A R DEN, zal

Publit:k worden Verkocht te KL \1'-
MUTS STATIE, op

MAA~DAG,20 APIUL 1885.
B. J. BLIGNAU'J'.

'lAN DE

en VEEPLAATSWIJN-, ZAAI-Kostbare
van de KA.A.PSCH GOUVER~EME~TS Paarl, 15 April 1885.
SPOORWEGE~, en volle bijzonderhe- J. S. MARAIS &; Co·, AFSLAGERS.

den zijn te vernemen bij:

--. --------DIAMANT, VERVE.RSCHINGEN zullen worden VËRSCHAFT.
BON' US ZAL, G EG EVE NWO ROE N.

~

Paarden en Ezels
Vee en ande-r Losgoed,

ACHTER PAARL.
Vaatwerk,

Te
C. R. O'FLAHERTY,

KAAPSTAD,
Agent voor de Westelijke Provirlcie.!25

B.::' UOIHGI), I
L" EN HULPONDERWI.:JZ~;R voor OP MA \ NDAG 20 A PRIL1'; de EERSTE KLASSE ONDER- 1 " ,

STEUNDE SCHOOL te RICHMONI', ZULLEN opgamelde PAARDEN en
in bet Jongenl Departement, bevoegd EZELS Publiek worden Verkocht
om zoowel in de ENGI:L8CllE all HOL- op de Plaats POHCELE1NBERG van
L.UlD8CBI T~ te Onderwijzen. Iemand den Heer TOBIAS Louw.
bekwaam en genegen onderrigt in bet A. J. MARAIS.
Zingen te geven gedurende de School- Paarl, 15 April 1885.
nren, zal de voorkenr genieten. Appli- De Villien, Faure & 00" Atal&gera.
catiel! met getIligschriften sullen inge-
waoht worden door den oudergeteekende
op of vóór den Uden J aoij aaust.
&lariiI, t 150 per jaar.

J. J. RADEMEYER,
Hon. Secreteris.

L. S. MARAIS.
Vendu Kan.oor, Tulbagh, Il April 1885,

<GEDRESSEERD). ----------------- P. J. P. MARAIS, .A.FRLAGER.
In den Inaolventen Boedel van JACOB JO~UA FRANCOIS LE ROUX,

JOZUA zoon. PUBLIEKE VERKOOPING

IN HET DISTRICT.
I. VÁSTGOED :

In den lnsoloenten Boedel van lIE~'DRIK DANIEL STOFBERG.l.4' J'~N }) L A Ar!' 8:'1 De beroemde Plaats DIAMANT, go' oot circa 260 Morgen, gelegen te Aohtern .J Paarl, omtrent eeu half uur rijdens van de Paarlsche en Klapmnts Spoorweg

E
"T DIGD I Staties, RBn den Pl\adscl,en Berg, beplant met een uitg,'zochten Wijngaard van8 1100 • omtrent 1.10,000 t-itokken, meest allu jong en in ~oHe dragt, eene groote hocveel- DE Ondergeteekende, in zijne betrekking als Eenig Curator, zal Publiek

heid Vruchtbocmen. Houtbosschen, Tuinen, prachtige Zlailanden en Veeweide met. doen Verkoopen op de Plaats zelve,
1./ EN Productieve Wijnple.ats Loopend Water. Dt' Gebouwen, met voel kosten uaarg.e8teld, beetean uit fraAi, ruim OP VRIJDAG
D ter Koop benoonigd met en Inchtig Woonbuis, onder Strooi jen Dak, praóhtigeu Wijukelder, Bedienden . t den 17den APRIL Eerstk .•

, Vertrekken en Stallen onder IJzeren Oaken, Schuur, Hoenderhok, al800k twee
goeden grond voor Graanbouw. afzonderlijke Beitenposten voor Bedienden. De Plaats, zoo wel bekend al8 een MET R'U I MBO NUS,

Doe aanzoek bij I der vruchtbaar8te ell best bebouwde in bet District, behoeft geolle verdere aanbe-
, veling Komt en overtuigt uzelven.

J. H. ·COSNET1.

Rondgaande Onderwijzer
BENOODIGD,

VOOR de Wijk KAALSPUIT, Dis-
triot BLOEMFONTHN, OR*NJE

VRIJSTAAT. Salaris £100 per jaar,
benevens de Schoolgelden. Sollicitan-
ten moeten de bij de Wet vereiscbte
Getoig8cbriften van bekwaam beid en j

goed gedrag ialeveren j een ongehowd
persoon zal <Je voorkeur hebben, Ap-
plicatiea znllen door den Ondergel ee-
kende ontvangen worden tot den lsteu

. MEI e.k.

DROGERIJEN B1I MEDIOUNEN VaD de Beste K"aliteit; PharmaceatiSCh.
en Chirurgiju'. Heaoodigdb.eden, P.nk! Medicijnen, Parfumerie enArtikeleo

'foor het Toilet, eu_, eo••
LevenaOlera van HoIlUBOJl6thi8ahe eD IloIlauc1lclae 14ecIicijueD.

_ labriUD_ 'fill ~ Limotaade III MedioiDal. IOOtWIl Ip~._.

De WOON PLAATS van den Insolvent, genaamd

Crew08 Gebonwen, Houtstraat. II. LOSGOJ~D : "V R E IJ El GUNST" ,
VAATWERK :-16 Stuk vilten, 17 Kuipen, 2 Kleine Stokvate", 10 Leggers,

16 Pijpen, Trap- eli Ond.etbaljt's, 4 Druiven do,!. 1 Wijnpomp, 1 Persmechine,

D
E .. ROYAL" KAPPERS SALON, 61 Emmers, 'I'reohters, Ylootjes, Kranen, 2 Braudewijnketels, Roaijuen do., 7 Vellen
Hout.tmat, Kaapstad. Het goedkoop8te VOOI'Knipen Halfarnen, Ankers, euz., enz.

Hui. in de Stad voor het Kappen van Dame. I , " '..,'" ~ ). renH ....rwerk opgemaakt naar den laatsten ea IlOERDER1JGLI/.LLU,CliAl :-,3 \o\agens, 2 Kapkerren, 20pen do., 2
nieuwsten smaak.-Heete en Koude Baden, Kruiwcgecs, 1 lot Planken, 60 IJzen 11 f'Inten, 1 Wijugaard .Ploeg, 1 Cnltivat~r,

A. P. AMYOT, Eigeoaar 4 Dubbele- en Enkele Voor Ploegen; 2 ~ggen, 1 _lot Tlligen, 1 Engine, Graven,
Pikken, Vorken, Manden enz" enz.

LEVENDE HAVE :-14 Uitmuntende Ezels; 2 Karpaardlln, 20 Vogelstraizen,
60 Scbapen, 2 Varkens, 8 Znkken Koorn, 1 Lot Dtjkstroo, 10 Zakken Guana, ,enz.

K.:~NISGEVISG Gelegen aan den Paarden berg, omtrent q uur rijdens van de Paarl, groot
circa 168 morgen, met het daaropstaande Woonhuis, Buitengcbouwen,
Stallen en Kralen; hebbende overvloedig Water, door standhoudende
Fonteinen, Dammen en een Put. De Zaailanden zijn uitgestrekt, beloo-
ven jaarlijks veel; Je Veeweide is uitmuntend voor alle soorten Vee, in
het kort het is eED der beste Za.aipJaatseu in het District,J. S. 'fHERON,

Voorllitter der I::lchoolcommissie.
Vaalbank, Dist. Bloemfontein,

O.V.S.,9 April 1885.

Voorts:GELD VERKRIJGBAAR

DE liLLIERS, F![RE & (jO., AFSL!GElts, Paarl, 7 April 1885.

OP

Verband van Vastgoed
TEGEN LAGE RENTE,

Als Wa.gens, Karren, Tpigen, Ploegen, Eggen, Pikken, Zeizen, eenige
stukken HUIsraad, 2 Paarden, 1 lot Ganzen,;) Varkens, 1 Koe en Kalf
en wat nog verder zal worden aangeboden.

EIN 0 E L IJ K :
85 Lellgers Zoeten Wiin, 100 do. Riizenden Wijn,

8 do. Brandewijn.
Tege!ijker tijd zal verkocht worden, voor rekening van don boor A. J. VAN DIn,

2015111114D1I Tolt'. Kore.
50 Ba.d •• Illaal.cla ::!loren
50 _ ..d a.'Yel'
18 Sp" .Ml'u .. e..de Esels, eD
208&tI'1l1.'YOI81.,...et 'Yo11edragt veeren.

. J. F. P. PEROLD, Eenig Curator.

Onderwijzer benoolU:.d,
V OOR de T WEE DEK LAS SE

GOUVERNEMENT8 SCHOOL
te PETRUSV1LLb:. Salari8 .£.200 per
jaar. Kennis van beide Hollandsch
en Engelscb wordt vereisoht.

Applicatie8, vergezeld nn Getuig.
IIchriften van bekwaamheid en goed
zedelijk gedrag moeten ingezonden wor-
der:. 'Voor den 18den Mei hij den onder-
geWlekeIlde. .

P. J. A. DE VILLIERS, V.n.M.,
Voorzitter der Scboolcommi8sie.

PetruIlville, Il April 1885.

BJJ:

C. C. SILBERBAUER,
Prokurenr, Notari8, enz,

Kantoor :-
Gerefl)rmeerde Kerk Gebouwen,

Bnreaastraat, Kaapstad.

BONUS! BONUS!!
J. F. P. PEROLD, } C ratoren
J. J. DE VILLI~RS, A.P.zn., a •

Paarl, 14 April 18&5.DE HEER EN MEJ~AMOS,
VOORHEEN VAN DI

BEACONSFIELD,
HEBBEN DIIi EER HOIINE

Vrienden en bet Publiek bekend te maken,
dat door ben geopend zijn

Een Privaat Logieshuis en Eetkamers,

DE VILLIERS, ..,.AURE & CO., Afslagers.NU VERKRIJGBAAR:
HErr ~"lJ.NE

Van de Bechuanalandsche Kwestie,
(Zijnde een Vertaling van Dr· CLARKE'S Boekje:: "Thé Transvaal and

Bechuanaland") in Pam1letvorm. ') I
OVERGEDRUKT UIT DE uZUID-AFRIKAAN."

Prijs 6d.; Per Ppst 7d.
HOFME~R&, REGTER.

G·.OBft '1'1:.1.&,_, &~.af•.

BENOODiGD,
EENE ONOERWIJZERES veor de

LeNte Kla8~~ Ondl'r/lleunde School
te RichmDfld, bevoegd om zoowel in de
Eftgellc/UJ als de HollancUch(J taal te on-
derwIjzen. Iemand bekwaam en gene-
gen onderrigt te geven in b~t zingen ge-
durende de ~cbooluren zal de voorkeur
genieten. Appli<latiea met getuigllCbrif-
teD l'Iullen illgewacht worden door den
ondergeteekende op of vóór deu 12den
Juij MDst. Salaris .£100 pel' jaar.

J.J. B!DEM.EYER,
HOJl. Store ..

WENTZEL &. SCBLESWIG,
APOTHEKERS EN HANDELAARS IN DROGERIJEN

OFVOWBBB VAll •

C. SCHMIETERLOEW & 00.,
K .A. A .PB ;r .á. lj .

IN DE

STRAND-STRAAT, No. 62.

]JAAR zij in bovenstaande veel onder:
vinding hebben opgedaan, ZO·)bopen

zij .loor rtrikte &~tentie zioh de gnnet hnn-
ner Began8tigers waardig te znllen maken
die al de gerieven van hnn .eigen haia in
han inrigting znllen vinden.

Table d'Bote 'VaD Half T"aalf tot HaU I
Een. .

Netheid hoofdaaak ODP1ijzeD matig,_.,
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(Van em C<WT'Upondml)
13 April.

Ons anders 8til dorpje w&8 ill de laatate de
gen III rep en roer Reeds nn Donderdaa' ~
men rijtuigen VIW alle kanten nkomm. "'VM)
da, w8.8 Je dag ~paald voor onaen :s...u-
die n et zoo veel. opbra.gt &1. lil vonge l-
Ik geloof de som ...... IJlaAr omtrent '£l,w za
turdag werden de \"oorberei linJt8(iiensteD se-
houden bij welke gelegenheta vel"llCbeidene
Jonge lidmaten werden voorgesteld ~
badde lO J Nachtmaal en de Kerk wae weI
ge 'Illd bijna geen ledige Dtplaa.tt kon be-
speurd worden Toen de Leeraar bezig .....
de sansirtenden aan de NIIchtmaaltafela toe te
spreken kwlI.1ll P oponent Hofmeyr beroepen
leeraa van Worcester de kerk binnen Dam
plaats ter ZIJde des leeraa" en le
verde een ge toespraken aan de tafelt.
In d n namiddag nam de proporumt
deo da i:zeggmgdienst w .....r en z JO Jeugd lU
1l&Il1lle k:ing nemende gaf h) algameeoe vol
loo mg en w J kunnen niet andere dan de ge-
meente V&Jl Warrenton geluk wenllOhen met
buune keuu lo den avond van dien dag
werd n d ensten verngt m het gesticht n.n de
gekleu de gemeente T ...ee oude Gnquaa bij
name Johannes eo J seobus werden ged~t

DE HOOFD.lL.EGTEH .E.: DE .ll'E liG S

De p".J. yu., had gts e en een ..rt Ite
wsarm de Hoofdregter werd aang1!v&1len om
trent hetgeen ru] Maandag over edv Leonard
en het appel ID de ......It .... n Letteraredt g zegd
bad HJ wa. ... de de '(rg , v oager voor

A LO{l E

Schuld bewezen
£ 4. Het

te opreken Had meu toen &AogAbo<!en n
getwgen asen III te cl enen dan &00 b J di
belet hebben

~ Dwyer ze de dat de gtheel. ......k
!.hans op een r~kenlDg nee ItWIIdll en dat b eo

uwe en curatoren eden d t toe te st.&an
u et hun zeer had geholpen bij hun taak

vo geua werd besloten

U IIARPER

DE WIJNBOEREN EN DE ACOIJN8

Z A MEN S P !{ A A K
AFGELUISTER u noon r;EEF WATER.

\OOL
I,,~)

Noef I -Br e
DE KON NO~ t!/ JORY

Een appê t<!gen een wt..praak van h t
ID B Hof Adv l\taaedorp voor appellant WU 8TKLLElf ON. Inn" VIIl4RTWOOBDJn..UJI:
die naar beweerd werd, onder een verkeerd 'OOR Dil: OIl:VOl[J ElfB ONzml OOIl.&UPONDDTD

artikel der Wet veroordeeld wu De man Wal! l1rGBZONDD 8TU~ K]tnormr ]faT
ge ..onden ID onwettig bezit van een diamant CI8CHT WORDKN - KlJ

VIW 60 kuut maar daar hij dien diamant had
gevonden terwijl hij aan het delven wae en HET VUlJ WIl LIG BEGINSEL
Z Jn m.iada&d als hij er een bedreven had ----
daarin bestond dat ru) den steen voor ZIch wilde
houden had ruJ onder een ander arti,k ..1moeten M nhee -Ik .eg Il dank door d.... roor nw
worden opgepakt EOO.u men nog EOUkunnen op am. un m Jn • ageD un Il gedaan eo ook U"
doen Ills t.Ioane het app<l werd goedgekeurd 8n' .. oord mllar dur Il mijn eerm YI'8&jf of bet tl~g.,rtDlg80Dalln'tI1
De wtapr&&.k .. erd dus venuet gd

DE KONPiGDl kg I!OLOlII.O'f

Renten
N u m Jn JMr Jktche Il

gaaf M nacht D m at
20 B and

h ol
000 lb Iwavel
8 arbe der~ tellen

28 6d ederen
dag met kOlt
eo DwoDlng

Gers mach ne grauD mao
den emmel'8 !!Chuff.8
eDI

Pur deo ..ceder

waDDeer .. 1 0lU lilt

£138 ?

l5(J 0

30 0
25 0

313 0

(Stadig weil)
40 0

b oers ha I toe eo Neetao 0
d •• 0 eode g.. prek Hit

EERLlJKHEII
Pu 11 A pnl 188ó

800 preca ... ta,
] gloo ciao UI

Ik !toor
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Van

...-r"""I11'''· 15 00.' -alleen de éCbte QBJLI.eII~1IJ lYlel11Q1,uaen.
JUBI1'Z "00. de ~ K . Rollandsche .
. JURIT:l.'& Co. de Ware uitsche en t.ngeische l~ljnen.

BU l.,R. O. F.·JURlTZ &5 00. hunnewelbe.kende ~uis-Apothellen'iall~ ~rteD.
'BIJ DU. O.!F. JUR1'l'.lJ " Co, het Beste Mlddel ooit ontdekt om d,n G_~ der ~Men. te bevorderee, enhet

i . eerst uitgebragt en der wereld aangêbodeu, 111 Zuid Afrika. IUW:l(~lijk " Jl.qpe's
, Haar Herstel Middel" . ..

BIJ DR. 0.1F, JURITZ "Co. zijn Twee van de Heilzaamste Mid4elen voor alle ~rten OQgzjl3k~:}W.zij
i door ouderdom ver!,~akt ofdoor ~I'e ~ triammeerd al ~de.

N.B.- VR;~EfDEN LETTEN ER VOORAL OP dat de Medicijnen va~ !Jr..C.:Ft.J~~ Qo ...o •. 09n pe~ V~:
Pn)8}l8.ngeboden, nopthan8 .van d~.lfde goede boedanigheid blijven a.t~ OOit te ~oren,. en "
niet if1 deugdzaamheid verminderd ZiJD. Geene M~ClJnen ZI)n·zoo gesch.tkt .oor ZaaidAfribaJsdte van
Dr. C~F. JURITZ & Oo., zijnde zij zamenges~ld Uit de beste ,pzoud_heid ~~Ddtt ~en
Een proeftijd van meer dan 50 jaren heeft dit bewezen.

Al'RI ...a...a ......... ,.VA.D
BRANDASSURANTIE IAAT.SGHAPPIJ

KAAPSTAD (Beoerkt.

-Behalve de conoept-ordonnantfe Tan deD
beer Myburgb over het rabat, ie er DOg een

Bijzonder veel i. vandaar ditmaal Diet té over wijzigingen in de regtlrleging bekeDd
melden. BIde" in OD8blad Jal ruen den eersten gesteld. "Wat nu," segt de },xpru. bierom-
der vier meven vinden dill Dr. JOriMeD in de trent, .. de eonoepë-ordonnaetie &aDgaat ill
Yolkatem lIOC1 publ1beren o,.cr politieke zaken, zake lagere boven, zoo .et bet rapport, dat
en bet blijkt dat Dr. Jerieeen's boekje over de durbij vergezeld pat, de vele verbi-teringen KANTOOR'. ST GEORGE'-STR'AAT,' KAAPs-rAD.
nedeeonderhandelingeD 114 den alag van Ma- uiteen, en we behoeven dus slechts te berhalen •
i_uha. ook in bet En~acb ja verschenen. wat we daar vinden, wat we te gereeder doen, ~-t- _

&tl artikel in ~melá blad veroordeelt het Jewijl wij ....D .....nscher harte de bedoeliDtD I h K't I £'J't;J.lo,a"OO•..- d"- bben D!!eSC reven ;!Ill .I·tl :0: ,.PW! dat gevormd ia om het land Zimbave te van e commissie endosseren. Zij be et CJ' ,.. ..

~ _tten, onder ande~n op gron-l dat de noodig geoordeeld wd de Landdrosten eeDige
bMalking der Z. A. Bepubliek tuch al dun ge- wetskennis zouden bezitteD. en derhalve aan·
-.id ~,en dai de ~zettiD. van een nieu~ land bevoleo om bij voorkeUl" sulke a.mbtena.ren &an
tot tWlstenlllet de NaturelWn en d ... tot Hntllcbe te stellen, di. een examen afgelegd en een exa-
mm4lllgmg zoa kunnen leiden. Het blad bad ruen van den eenten of tweeden graad in de
toen ~g niet dell brief, djen men er in vindt, rechtsgeleerdheid afgelegd bebben. De macht
Tan den Porbl~8Cllen Consul te Pretoria ont- en de verpligtingen van het Hof van Land-
~n waarin terkJaar(! wordt dat de Poh- drost en Heemraden is meer ~l1idelijk 01ldChre-
~b. Regering over Zimbave bet ~bied ven. en er is in Toorzien ut hunne jurisdictie,
~. eD wel gaarne haar land riet kolowseren zoowel in civiele ala in criminele Mken het
DIUI' hier toeb in moet gekend WOlden. De dubbele zal bedragen van het Landdrosthof.
Yolkukm naagt verder 010 welke reden men In illiquide zaken niet boven de £7(l: in li-
t~ deD tftlI: wil overgaan. "J.," merk~ mj quide WBD ni~ boven de £100; in zaken Tan
op, "dat schijnen die lieeren aelven nMli te contracten niet boven de £76; in zake Tan
Wft8l1, al\haDS wjj h£'bben den he<il' JOln88n.r huur, pacht, en •. , niet boven de £111; in cri-
naar geVT'&Bgtl en bij kon 'ons slecht. ééne op- mineie zaken niet boven de £20, of 6 maanden
noemen. die uitent belagchelijk wezen zou in- geva.ngenia. Maar er ill in voorsien dat de
dien ze niet een zOO treurig bewijs leverde vau StaAtsprocureur het recht zal hebben, in ge-
óf &'"lve onkunde, of harm,ekkig vooroordeel. vallen waarin een beschuldigde schuldig pleit,
Wij achaman 0118 haut te zeggen dat de reien om de zaak te bewijzen naar het Landrost- of
i:>ar don neer Jan84lIl opgegeveD waarom hij Landdrost- en Heemraden Hof, in welk geval
en de anderen die met hem medewerken bet de jurisdictie van den Landdrost zal worden
land willen verlaten, bet feit is [lat hier een uitgebreid tot 2 j..ar en 2(l met de kate, en dat
IpOOrweg komen zal l ' "$ Is bijbn8 om nn van het Landdrost en Heemraden tot 4 jaar
te schreijen. Juist bet .middel dat ons de en 25 met de !rata. Zoo ook dat in gevallen
krachten-bevolking en kapitaal-bezorgen zal van veedieverij bet Hof van den Landdrost of
om. bet land vooM\'aarts te. brengen, is zulk een van den Landdrost en Heernrsdeu dezelfde
steen des aanatoots voor een gedeelte onzer macht zal hebben als bovenvermeld, uitgene-
medeburgers, dat rij liever de wildernis in- men de ligcbamelijke kutijding, die geen 'J.!'J
trekken dan deqelf. ver",ezenlijlrin~ zien wil- .Jagen zal mogen te boven gaan. Er i8 echter
um ! "t Is voorwbr boogst treurig.' in voormen dat in zaken waar door deze Hoven

Ook over den staat V&D ~en aa n de Wester· pene .tBf wordt opgelegd, die eene maand ge-
grensen ill de rol""8t",,,, natuurlijk geergerd, vangenisstraf, £10 boete of lb sl"gen te boven
en zij ÏlJ van oordeel dat al. Warren en:Ma1>- gaat, het rechtsgeding onderworpen zal Eijn
kenzie in Bechuanaland. eerste viool blijven aan eene revWe van bet Hooge Hof, of van
rpelen, er altijd gevaar van oorlog zal bestaan. een of meer Regters daarenboven . . . .
~e tijdgenoot vleit zich, meer dsn wij, dat De draft ordonnantie voorziet er verder in dat l E Ondergeteekenden bieden nu te Koop aan de volgende. Suites K Oi LO·
de onaangenaambeden tusschen die twee bee- de Staatsprocureur of Publieke Aanklager in )
ren en den Hoogen Commisserie tot vertrek criminele gevallen vrijheid zal hebben om - N I A ALG E M A AKT B U I S R A A D, tegen Prijzen tot hiertoe
van de twee zullen leideu. zekere wetapunten die in zulk een geval voor- in het ZuideliJ'k Halfrcqd onbekend:-

Van de gi'rllcbten omtrent Swazieland schijnt komen voor een Hooger Hof, in revisie te
meer lULIl te ZIjD dan wil meenden, De rui"'· brengen. De Landdrosten zullen in het ver- VOO R K A MER S U I T E 8-Best.aande nit Rustbank, Dames Leuning
,tem heeft er de beide volgende berigten over, volg de minuten moeten bijbouden in crimi-
waarvan bet tweede overeenkomt met hetgeen nele .aken, Een TaD de grootste voordeeieu stoel, Beeren dito, en Zes br:dcre Stoelen, bekleed met Tapestry, Damast of
vroeger in een telegram werd vermeld: nie de nieuwe concept ordonnantie aanbrengt Sateen Cretonue, £17 108.

.. Uit Ni.uw Scbctland .cbriltt -en correspcn- is deze, dat bet sy!!teem van rooverij, dat tot
deDt aD. onder d.tum uo U lIMrL :_' Uet biertoe werd w"gelaten en vergoelijkt als eene E ~ T K A MER S U I T E S-Bestaande nit Rustbank, Dames Leuning-
UlDAwuie.op"",bOutd ja ... der vr~••• lij·k fta" wettige scherpeinnigheid, door middel van wat Z d SIb kl ed ht Led iPSS

r-: genoemd wordt .. excepties" zal worden af- stoel, Heeren dito, cn es an ere . toe en, e e met ec er, N • 6.
bet moord .. , under Lijn .ijleD ,,,Ik. Een P"III
Uil de YOOrDMm.te kapit.iL. lijn .. rmocrd. gesc!taft, en de meeste van deze exceP

b
tie8 i~ 't SLA APK A hl E Jl S U IT E S-{~maakvol gedecoreerd), bestaande uit

Groote ilOtale. 'Huu .. en .D kiuder-n r iucht en vervolg ruilen worden beschouwd al. 0 jeetie a,
hier de Tr.nnaal binnen. In een boscb hier op welke objecttes ochter san de ~oven ,niet zullen Garderobe, Kleederkast met Toiletspiegel en Juweelladen, Waschtafel met Mar.
de plaat.8en nn Á_ li, H,obertlllJn is eODganocbe toelaten ow absolutie nil instantie met de meren Blad, met Achterstuk van Tigehele (Minton's) Handoekrak, Kast om naast
tlolep maDnen ,.rgld.rd om ueb dllAr schuil te ,koeten, te geven, maar eenvoudig oorz ....k sul-
bondeo. H.t i•• eh.. ijend hoe Vlou.. eo en kin l~n ZIJn van een, amende~ent op de ~dagva.ar het Bed te staan, en drie Stoelen mot zitting van Rotting, £18. 108.
dereo londer erbarmibg ,~rmuord .. orden. MOj[t dingen, .ElOdeli)k voornet de v~rgesteldde k dt ui odi d d U' tb' d V t k te k
er een eiad !IIInlIemllBlit "orden g~lijk ftl. in ZD- ~et dsariu. dat III Itleme gevallen van scbul , Bet Publie wor t Ultgeno 19 om e I ge rel e er oon amera omen
Inland en Gosen.' ID d~ pea ofgdoopen .. e.k £7 10•. Dlet te boven~..ande, eene meer een- bezigtigen, al waar de G rootste Voorraad
ir.jlOJI .. ij berÏj!t det d. Aoniog {.;mbandieo. no voudIge mamer VIlD pcocedee!"en zal worden
S .. uieland lijn indurlie raad.maoDen heeft gevolgd, zonder dagvaardwgen, door het op-
bijeuguOt-p.o eo b.o tOIJD'op aanhitaing ~an een rigten (om het zoo ef'R te noemen) va!" een
DllitlCh.r, Hendrik Feil, gebedeo, b•• ft Hr. Hof VOOr Itleme ecbulden, waar elke ..elSCher
moord. At. r.doo.n ~.tft men ,oor, dat d. i,.- lUet bebulp VBn .den ~ndf'08tklerk, ZIjne be-
dllnu 100d.r ord,r .n tÓ.!temmiug •• n den ko- lan~n kan bebartlgen.
DWg ~rood .ao d. &.,on b.bb"o verkocbt eo .Te Jagersfontelll staa.n d. zak,!n vo.or dd
uflllild; dat ~ij b6Hte8di.datlij,d.Boer.n, diama'"ltdelvers vn) goed: bun delven) be· IN ZUIIJ AFRII(_A fl"E ZIENT IS.
ook S .. uielaod Juli." iontm.n IO:l1l1.Iii mel taalt. De beer Baguey, WIens vrouw In B,._
ZalDlaod h.bb..o lIeGaaD" rutaland van den klWt der Basuto'sl een belee

'. ,. diging zal hebben ondergaan, schijft in de
.Ook van een kommando lD de NIeuwe R<.pu- FTp"4 tegen een mijnheer Tro .. er, die de

bliek~ tot bet straffeIl van e~D L8utu kal"teill rijde der BMUto'. en der in bun lAnd bestaande
die ill de .Re'*;rve tB gevallen, geeft de eone.·' Regering blijkt te trekken, ten betooge dat
pondent wt \\ weratroom een ben~. Over; hij wel degelijk reden tot klageD be.ft; en een
de saak. van ~bel Er&8mus Detnen W1j bet vol- I p6ragraa.f iD g<lrneld blad be'i'estig t het gerucbt
sande .ut de j"l'"hl,kelll over. dat men zich bang maakt voor een MDv ..l vaD

.. D. kl'It door Tricbardt tejl1!n ErR.mutl in· iarauel MOloka op TbabaNcllu, scboon de'Ex-
gediend i. ,oor08m.liJlr d.t bij Kaffers b•• tl la- pr"~ zelf zoo iets niet waaucbijnlijl< "eht. rit
ten ,ermoorden. Volgua d. v.rklAringen d.r Winburg wordt aan OlUen tijdgenoot bet vol-
gstnigen, die bij lelt b.eft gedaguard, blijkt dM geode gQlIChreven:
Abel in tijd ua oorlog .en patrolllje Kalf.u Het wordt bier ... der droog, wat oad.elÏj! ii
beeft nitjl;esoDd.o om t .... der rebellen-08101- ,oor bet ".lMide. Wij bRdden .en wap.nacboDw
gsliD"en nn Mampoer--g.nng.n te nem.n. op 26 Maart Il. te Winburg; mooi I\lgeloopen; d I dt· t Af· Ir
Doch wdi.n lij lich ,erz.tten ot ..IDjlllen, dan ge.n bijlond.r. oogelukken voorg.vall.n. ODle Van ezen' Rege wor nIe geweaen
_ar bet roer te gebruiken. Trlchardt's ,.rdere oude geacht. StaIlt.lpr.8id.nt .. 1\11 .r ook, bij be-
IIlagten blijk.n e,en ongegrood t. lijn on mea D.nDB 2 kommanda"t.n en de artill.ri.; er .. ~-
,.looft dat Abel vrij komen 1&1,maar or Tri- ren, naw scbattin"" omtrent 60() burgel'8. Op '.Jl
eblUdt !lODderbroekocbeqren aal loskom.n i, nog MlUll'tWI\II io Wioburg in h.t Landdro.,kautoor
eeoa anilere tr&llg," . bije.nkomat un burg.r! om •• n .. eioig o,er 's

De Rryubl>ke-in bevat een artikel tot aanprij . laods om.tandigbedoo t. praten; kcmmaodant
ling yan e<ln plan om Qou ..ernementlDoteIt illt M. Prinaluo werd tot ..ooraitter en d. b•• r F.
te ge~n, ma&r v()(>gt er hij wat all! zeer aan- Scbimptlll als •• cretaria gekol.D. De voonitt.r
genaam nieuw. s<:bijDt. .. dat Z. HoogEd. de bragt '. landa fillancien ter aprake eO I.id. dat .r
8taai8preaident bij ocs op kantoor was en on. .eo te kort in '8 land. kl\ll ,.,wacht wordt. De
versekerd beeft, dat de Regering liOt!g"Hwmd .ergad.ring dacht dat dit tekort ged.kt mo.at
geen plan heeft Gonvernewentanoten te circu- worden door I.groodb..lllter. voor een JllAr£1 BBn 88 90 92 L kt t~ t
leeren. Z.H.Ed.. heeft on. tegelijk verzocht bel.etinjI, Di.t grondb.-zittors lOs. per hootd; 2 , en, angemar s raa
Olll lIOOdanige couran~ die dit ala een feit j,ermiOd.ring Un aalari. 'an ambt.nar.n; 3. de
hebben medegedeeld, te verzoeken bet terug te to.lagen .~n Volksraad.leden t ... rmioderen tot
tnkken." ID de ,swat8cou·rtillt verllChijnen de op £1 per dag, ,oor relskosteo £2. O,Jk werd
bealuiten over bet proelameren der Mapoch.· er guprok.o. om •• ldkorn.tte.n op te g... n j ik
gronden. met vel1lchijning der grenslijnen, tot d.D~ ,oor mIl! ne.n, bet salarll .an .. ldkorn~t-
een aparte wijk Tan het district Middelbnrg, t~o 18.. el klein m""r hulle word voor .lk~ rId
ell ter goedkeuring nm "de concessie. aan den bIJIoader betR.Id; ,<.>"rbauden ....n een. bl)~e~-
heer Ockerse verleend voor bet leerlooijen en kc1ll81£1 lOs., voor bIjWOnen van eeoe Comml181iJ
fabriceren van leder artikelen, ..oor bet fabri- ook 100,•• 1; £110,. per dag 6 uur te purd, en dao
_ van fijn en grof aardewerk en porceleiD beb ik ook g.hoord dat •• n ..eldkorn.t ,oor 8 UDr
en voor het oprigten eener macbinale .teen- t. paard bt en .0 terng £3 genlUljld b... ft. !Je
bakkerij, waacaa.n verboDden een pan- en te- l3arolollj;( ~rond werd ook over g•• prok.D. H.t
geliabriek, verschijnen iD de Slaat&cvurant in- g•• oelen der burgen UI, om, d. grond"n ...ooreent
gevolge VolkIll'6fl.d8beslllit." te ,erbureD tot dat betere .t1jd~n aanbr.ken. E.n

Het blijkt dat ..in het di8trict ~elo het '"a de noodlg!lte pant.n UI n.l.t beaproken,. o_\.,
meerendeel der wI)ksvergadenngen n~b "oor een, ... t om bl1lJldll.ktll IU het land rilt t. TuiDschoft'els, allerlei ma.~n-Bo8Chpikken-Kielbouwers-Delfvorken-GraveJl
de Wetten beeft verlrJaard in de aigeloopen ra.IJ.u ot ~m behoorlIjk teg.n te. gaan. Oe
Volklll"6&dlzitting ..aDgenomen, eD onder 1lD- bralJd ... kte tB d. eIgenlijke VIjand In bet l~nd. Hou~n Kruiwagen&, beste Koloniale -IJzeren Kruiwagens
deren ook voor die omtrent den Iuuitverkoop Io~!dd.l. " bet ID oOie banden om b.t UIt te Looden Pij'p, alle maten-" Striptin "-Lood, Hagel, Dopjes, enl.
aan Naturelll'tl, d", door Generaal Smit zeer roelj.n. Ik denk d. VtJlk.rllBd .al met bebnlp no
werd aaIlgeprezen. Hij zeid" daarbij .. dat het publiek aa£ regel makon tot bescherming ,oor Koperen Gallon-Bekers-Toppen en Bodems voor Brandewijnketels
hij er altooe 01' tegen w...., 6&11 N ..turt,Uen wa· scba8pboeren tot algemeen ....oorde.1 'oor on8 Best Galvanisch Dakijzer, alle maten, Goaten. Afleiders, ena.
penen te ....rkoopen, doch in de oor logen met land.
de Naturellen badden zij alt008 volop fI.Ill.IDU Greaae-l'eer-Verf-Olie-Vernis-Spijkers-Bouten-Moeren-Schroeven
nine en wapens. In de,n 8taat wordt luuit WIJXVERKOOP.-VaD de verlaging van het Patente Broodmessen- Am. Karos en Worstatoppers
gemaakt meer dOlD ne otaat lloo(h~. h""ft, en, Ellgelscbe wijntarief i. tef'fttond gebruik ge-
om den mend te .wppe~ van ouze vljllDden e~ I maakt door de firma J, H. en J. VIlD Rijn, die IJseren Ledekanten-Katels en Kinderkl.tels
OlD onze eIgene. eer op tA bond~,~' kunneD WIl met een groote Wljnfirma in Engeland een Baden: Spons, Slipper en Galvanische-Emmers en Gieters
de Naturellen met verdruklr.en. In LIJdeD- kontrakt tot het leveren van wijn beeft geslo·
burg den,!<t men.,. a.nders over. "Algemeen ten; en reed. gisteren zijn 130 okshoofdeD per Borstelwerk, alle soorten-Kwasten-Bezems, enz.
g~oelen, ,beet het aldaar 10 een mededeeling Drummond Castl. verzonden. Zeilkribben-Portme.nteaux-Concertina.s priJ' zen laag-Spiegels-SchilderIJ" en
Ult Komalle omtrent de Wet op den krwt.ban- " '
del, .. dat die wet bepa&4i gewijEigd moot DIEl"8TAL.-Jnffv. 0 Grady, bU1.hondst~r \
worden, anders zal dit verdeeldheid onder de vaD P~ter Jdaher. te Ronde~ecb, bad £8ol 10 I
burger~ geven, bepaald art, 4. Waar hebben goud tu een taf~,1 ge8!aten , gmg naar de kerk,
Uc:h NaturelleD ~ulke vrienden getoond, dat I en vond, toen D) tbUll kwam, bet geld gevlo-
zij vertrou ....baar zijn? wae de al eene gen. Den ..olgenden da~, w~rd een stom-
""""« " gem dronken gekleurde vrouw bIJ WIJnberg door de

Z~ ...el in de !'vlic"t<-no al. w de ]'vlch_j.trIN- politie opgepakt, en ~en vond in ~aar zak £80.
mer venchiJn8I1 e<lnige venlagen van BODd.- Daar het bteek dat Zl) .. vroeger bl) den Pater
nrgJOderi.njJ8n. Wij n8Dlólll uit laatetgenoewd £werkt had, werd Zl) m deo tronk gezet.
b.Iad de beide volgende besllliteIt van eeD dier erU1t leert wen dRt al. ~en £84 steelt, mea
verapderiDgen o..er : verstandig doet met bet Dlot IIlDgii den we.g. af

te leggen zonder eent bet geld op een veilIge
plaate te bergen.

DlltECT~U .RJiUf :
.A.. D. KRYNAUW, Voorzitter.
AD. T. D. BYL, Vice-Voorzitter.

H. B. HOFMEYR. I H. J. DB WET.
J B, BUlSSINNE. WALTER SlU.BLB.

G. W. 8TEYTLER

AUDI'I"BVa.£1r : Dr. O. 1'. J,uritz & 00.,"
ENGEL ApOTHEEK,

LOOPSTRAAT, K4~AFSTAD.

G. H. VOLLER eli J. W. S. LlNGEBMAN.

AGE NT URE N in al de voornaamste Steden 10 de Kolonie
VOORSTELLEN voor de Verzekering van Vast- en Losgoed tegen

risiko van Verlies en Schade door Brand dagelijks overwogen en be-
antwoord,

J W. ASHBVRN lIA~l, Secretaris.

UI'l'ST EI{EN l)

KOLONIAAL HUISRAAO
BESTE GUANO•.HET PROVINCIALI1J BESTUUR

VAN 'JEN

Afrikaander Bond en Boeren Vereenigi',.
t

DEOndergeteekeude de Gaano EUqdea
'Yan ht!~ Gou'Yernemenl gekooh.

hebbende, ia gereed 8OaI1 Boe,... eu
Landbouwers een .
EERSTE KLAS .ONSTER GUA.NO

ft ".lI8CIUJrD,
Kn Yel zoekt dat alle aansoekeu ~ ia
het Seizoen gemaakt 'Wordea, teil elDde
hem in staat te stellen iJl de UoIl~raag
naar het Artikel te yoorziea.-¥eo Yer.
Yoege sioh bij

TEGEN MH'.UEREN PRIJS

Dan Ingevoerd dito van Mindere Kwaliteit. t;ER informatie van de Leden, en in voldoening van den aan. mii
opgedragen last te Beaufort West, vind ik de hieronder volgénde

Punten, waarover Petities naar het Parlement moeten worden gezon,deo,
namelijk :~
1. Om een Wet te maken voor Geregistreerde Brandme~ken

van Vee.
2. Tegen i een Gedwongen Omheiningswet. (Doch die heeft nog

tijd~ ,
3. Voor een Departement vu Landbouw en Veeteelt.
4. Om een verbeterde Wet op BeBmfttelljke Ziekten

Syphilis).
Tegen Vrouwenhandel der Ka.1fe;s,

OlfG,U;'O'IJ[D I
Karonrlukken, B~~
Bootonge1ukkep, Oogelnkbn' -t Bide.
8poorwegongelnklten, ZeiereiaoI:Pukba.

~U,. IOoaU. oa.uvai:il.

WM. HUMPHRtS.
MidJeahoofd, Kaapetad.

Britstown, 3 April 1885.

uw aller Dienaar,

THOS. P. 'l'HERON,
Sec. Provo Bestuur,

BEZENDINGEERSTEHUISRAAD VAN

Winter Dress-stoffen, Ulsters,
Pelerines en Mantels met Bont,

" Lou is Velveteen" en Fancy Opmaakseis,
BIJ

ti tN 'T SCH£MERUURT JE. "
SPROOKJES,

:000-
'IITlA VAN DER TUUK.

Verkrijgbaar ten Kantore Tan de z.l<l.Á~

PBIfS hh.

NB. Zie de beoordeeliua'.in de Zuid ~
van 19 Maart.

--------------

Daar D. 1. & Co. blechts goed Droog Hout gebruiken, kunnen zij met vol

vertronwen elk Artikel waarborgen.

Het is het gebrnik der Firma om alle Goederen te merken met & CO.'srrUTTAFORD
ZIJ ONTPAKKEN OOK,

Dames enHeeren Kidleeren Handschoenen, Nieuwe
Sjerp en Hoedjes LintE"n,Lintfluweel, Uordels V~
.Pluis, .Bruids ~luijers en Kransen. Broches _MOIre
en Rijke Gekeperde Zijde voorBruidsoostumes.

Dressen Gemaakt in Uitmuntenden Smaak tegen BILLIJKE PUIJZEN,
LET OP liET ADRES:

, I

STUTTA:rORD & CO., Adderleystr&&t.:

UNION LINIE
6..0liINKLlJllE MAU.Df&NST

UNION 8TOOMBOOTMAAfBCIAPPIJ
cDEPKRm

0":l4ailboot.ea der Maateolappj_ nrirek.
ken _ KupeW uu ID~

Vla. lIIad.eira, om deo aDd.reD W .
te • aur D.m., te.' Beleaa- lID ~011
&48ouder aanlegeacfe. '
22 April.-A'1'liDIAN, ~ W~ ..
6 ),kl.-MOOR, ~ Owr.u, U.&.,

_ St. Helaoa.
20 Mai.-TARTAR, Kapt. T»ftu.
3 Jallij.-MKDOAN,I\ap'-Baw ........

St. Hel_ ea A~.
17 Junij.-TROJAN, Kapt. L.tD.L

EN

D.ISAACS &, CO.
KOMPLEET BUIS-MEUB1LEERDERS, Ka.psch Gooverne.ents SpoorwegeL

T ... R I F
De Waal & De Kock

Gl'aall. eIlZ.,Steeukoletl, Umheinings!llaterieel, GUlf-nO',
Kolonialen Wijn en Koloniaal Bier.

VOOR

I\ZERPAKHUIS BUHGSTHAAT KAAPRTAD.

RXTOURX.A.ARtJXS N.A.A,B.KpBT.
HAVBNB worden nu ~
bruikbaar voor de T~~iá, bin.
nen Urie Maanden per 8ioomboot
hetzij van de'" U'lioo" of '~Ce&tle,

KENNIS geschiedt hierbij dat op en na den laten M~ aan8taan~e, MllAtBchapp~~
het Tarief voor het Vervoer van bovengemelde Artikelen zal Zl}n l ---

1 I . . 'oor racb~ of Pas~ .,~ men
a s v~.gh~n en alle qerealiën (behalve Rijs9 Ze~els, Fijn en GrofM~l, ::la~'TIttgs t~!!
Moul en ~rdappelen, III hoeveelbeden vau lllet mlDd~~dan 2 ton, zullen ' Bestierd 1'001' Zuid·&mb. .
op do reis naar de Haven tegep 2d. per tou per miJl vervoerd worden, -- ' .. , '-
even als thans. MI'-' -

2. Graan en a.lle Cerealiën (beh:live Rijst), Zemels, Fijn en GrofMeel,
Mout en Aardappelen, o~ de rei.~bet land in, ,en Ste~nkolen, UI?heinings- . .
materiëel, Guano, Kolomale WIJn en Koloniaal Bier op de reis naar dl" 301b-APRItrUltSCttI
Haven of 'het land in, zullen, wanneer in hoeveelheden van niet minder .(OfiIBK.LIiU·M'V.DIBJIS·t
dan twee ton, tegen 2td. per ton per mijl vervoerd worden, trapsge:wijze
afnemende, overeenkomstig een' Up- en af- scbaal naar de distantie 't " (Ja.,tle Jf",a P~' ~pii
grooter wordt, totdat bet op 400 mIjlen tot op 2d. per ton per mijl af· E ~&oombooua daar Liaie....-.kkea
komt, na welk punt er geen verdere vermindering zal zijn. . ftII~ ._~ LoDcleD OlD"

NOTAI-ufschoon het Tarief van 2d. per ton per mijl niet \)ereikt. .udea: l>®t ,na M-=: PIJ·
wordt overeenkomstig de Op- en af- schaal op het Oosbelijke Stelsel, :r:=-~*':p~ .~.,_~,IVaD'
zal het niettemin toegepast worden op de distantie van Oost London; naar- " 29,. D.-HAW.aou ' €1AirI'LB,
het Grentl-Einclstation. Kapt. Jil. P. WeWePi ..,Jë bOIl.

3.. Lie Eindstatio. n eisch va.n 28. per ton za.Ibetaalbaar zijn o.Palle Mei 13,4. nm.-ROSLIN·O'A:'M'mt:!'Ilap ...
IJ 011-' 1Ll'.R., ria aL. Helena,

bezendIDgen van eemge der Artike en genoemd 10 paragrafen 1 en 2 van ~D tIII- .........

deze kennisgeving. " ~7,' D... -I(OHoH.ua·€JA.M~&apt.
4. Terug~zonden ledige "Packages," en nieuwe en andere vaten, WUIClUaT&.a, ria LiIaahnt;

Wolzakken en Zakken, gezonden om gevuld te worden zullen vervoerd luuij 10, ~nm.Dn~~~T-~~~~
worden tegen de volgende Prijzen: :Madeira.

1 tot 2~ Mijlen 4d. per Cwt· AKD.tBIOlf 4: .1)&180.,
26 tot 50 Mijlen 6d." " .&f8Dt.eIL
Elke additioneele 50 Mijlen of VAI~.1lR8BURY

gedeeLe daarvan 3d."" ~ -'VoaP~tMIIappiJ
Minimum 50 lb. ,.

Volledige bijzonderheden omtrent deze Prijzen zijn te vjnden in het
herziene Tarietboek, verkrijgbaar aan het Kantoor van den Direkteur van
lJienBt te J{.aap8\.ad,Port ~lizabeth en Oost Londen, op en na 22 dezer.

C. B. KLLIOTT,
Algemeene Bestierder van Spoonregeo.

HOLLANDSCHE HOUTEN KOORNSCHOPPEN,
Sikkels, BY en IB, enz.-Zeismessen en

Steen en.

VAN :OER BIJL & CO.,
35, ST. GEORGESSTRAAT,

Bieden

"!Jat de .ergaderinll "'0 bet .DletriktabeolDor
iD 008",,",""1 Deme of er DietIIkan ".dMn .. or-
d. in aIleD, IIOO&lahet genl in d ... ijk no
V.ldkol1llle P. L. Be.aid.nboud, terwijl alle.... ...,.0 in de Z. A. Republiek bond.manDeo
IiF, IOC self. de StMtepr •• ;deDt en Superioten-
deDe .. 0 Ooderwija oiet 'uit"eIOl:dtlrd, d•• e .eld-
kO!1lee deo Bond Diet alle.D ..e",cbt, mur lelia JOU~ H.BROUTI~ .fT ZBal~
de "flDecbeo ..ffAlIi", lDaalt on iedore "eleg.n- Dl1 1'" " 11 '" VV11
lIeld te but Deemt om •• 110op lijoe bijeenkom-
Áen dul"f1Ul meI ".Bchting le oproken en de
_ncheo .frudt, en op di. wijle iD plaata .. n
eeD .. ecle... rk."d amb~n&Ar een d .. araboom in
deo .. ~ ia_ De ,"fll"d:..rinli b.aloit omtrent d.
V_DigiOg, 010 een fond. bij""D te krijnn, ten
eiD4. aan detrtnen die bllo OOI(atdoor hlljlel en
Monll geheel ""rliesen III onderar.ennen. Aan den
8eoretuia wordt 0Pll""dl"ajZ'enom lijsten uit te

,lCIIril.en, eo Mn leder lid een te o...erhandi-
In; aelf. andere belanga~lleod.D ook lij.tan le
f{e'lo om in d•• erochiUe"de .. ijken .oor te le-
"., om allOO di.gooen, die aan die n .... niging
_nechen d.. 1 te nemon, io de If.legenbeid le
Áelleo in t. teebDen .oor niet minder dan II
.hilliDV, 2 emmen koren ot haver en n halt JOHN M BROWN & ZOON
DIad mi,lid; oog\&lle lij het "'0 ied.r rijgela. •
11IJI, Daar goechioden _er te ge .. o." lIEBBEN IN VOORRAADl

t'it Potchefatroom niets VILll belang, behalve
dat er 's nacbta reeds rij.p begint te vallen. Het Olie, Verf. Zeep, Kaarsen, Suiker
volgende eindelijk wordt aan de l'olk_'6k7n m~- Kaas, Boter, Reusel, Sardijnen,
~~~t Liclltenburg, anjer dagteekening Jams, Beschuiten, Beeste- en Var

w Ul1nl d "lo' mededeoleo bier nn deweetgHll- kenuleeach, Smeerwaren, Bier,
... 0..0 Landdroac II d6D lOdeo ..ertroklr.eo Wijn, Brudewijn, Jenever, WhiI
_ Zeer.i e1ll bee bn&OOr OYeZ te DemeD. De
.... &cav, de klerk aldaar, lal Daar one ou.... ky, Lekbqroecl, eD&., enz.
ko... 0.. bier ta I(VDIII maar tot D,Jf to. la hij .Il'-- I",Jvij r1 r -- ~ Jr I-t "
.. _ S-ll'iY.. rd, dill ftII daD lOda 1o~"1D a ~ "":f",n '.uaag.ne Jl'lar" :pnJztn.

~"4!cw:.:U1: ~oor-:':=di.~j 'JOHN' M BROWN &'zDell .. PUM lij. ,domlD o. hill! ael>W*I. ~. OON~ ..~~p,. OIITWJi1tv ab .,. G~ __ 'lBU",

HBBBEN ONLANGS ONTVANGEN,

ONUlft III leM.

2,600 Za.kken Witte T·R. Rijst
600 " Bruine Rijst

Gonje en Wolsakken,. Klapper- en Kastoorolie
600 Zakken Beste Rio Koffij

2,000 Zakjes Maaritius Suiker
1.600 Kisten, ellt 2 4-Gallon Blikken Devoe's Pa.rafine Olie
bOO Kisten, elk 1 12-Gallon Blik Pratt's Parafine Olie

1,000 Kisten Blaa.uwgevlekte Zeep.

Behangselpapier.

ST GEORGESTRAAT,
Blijven Invoeren en hebben in Voorraad

B E Hh;~~ts; ~S~;~~IER I
Balen geschikt voor den Buitenhandel.
Patronen worden op aanvraag gezonden. A
PRIJZEN LAAG, in overeenstemminq I •

met de Slechte Tijden.
BOND EN . BOERENVEREENIGING. KaapBtad, 8 April 1885.

VER K RIJ GBAAR,NU
BIJ DE ONDliRGETEEKENDEN,

.:xemplaren van de ,Ugemecue VOllstitutie fan deu 1.
t fzall' Nl met de Provinciale ('ODstitUtif'

to.,,' de ii aapkolonie.

HOFMEYR & REGTER.
GrotDtepleiD. Iaa_
.Hoaid,
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