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GO, VERN FMET\TSBERIGT, GO U Y ER NEMENTSBERIGT,
c xo. J~(l, tsss. No, i91, 1885.

DE WESTELIJKE PROVINCIE
Administratie en Trustmaatschappij (Be·perkt).

ILdnloor van den Commiaearis V&D Kroon-
lan,lerijec en Publieke Werken,
Kaapstad, 27 April HIS,).'1' EN Kantore van den Auditeur

te Kaapstad zullen tot 12 uur
"i' \'R!JDAO, don 8ster: proximo,
lentIt-r" worden ingewacht van Per-
,,11ld1 die gewillig, zijn te Con trae-
tt'ren voor Begrafenissen in verband
met de Bandieten-inrigting aan Jen
Zeebreker, Kaapstad, van af den
lste!] Julij 1885, tot den 30steu
Jutlij 1~86.

Bijzonderheden kunnen verkregen
w(,rJen op aanvraag bij het Ban-
ditten Departement ten dezen Kun-
t( frl'

bccuriteit zal vereiselit worden.
r SCHERMBRUCK.ER,

Commjsae.ris.

GOU Y ERN EMENTSBERIGT,
:No. 390, 1885,

Kantoor Tan den Commissaris '9'IIJ1 Kroon·
la.nderi,ien en Opepiare Werken, Kaap
de Goede B001l. 21 April 1l!85.ri' EN Kantor~ van den Auditeur
te Kaapstld zullen tot 12 uur

"P V RIJDAG, den 15den proximo,
Tenders worden ingewacht voor het
liveren van ondergemelde Materia-
len, Medicijnen, enz., welke men noe-
dig zal hebben aan de verschillende
Bandieten Staties (die aan de Tafel.
baai W aterwerken uit~ezonderd) van
den 1sten Juli i 1885, tot den 30sten
Junij 1886.

De Contractant moet zich verbin-
dt'n cleArtikelen op aanvraag van den
Corumissarie, of een ander gemag-
ti;.:-rl persoon af te leveren op eenige
plaats ill de Kaapstad, behoorlijk
verzekerd en ingepakt zonder addi-
tiouele kosten voor bottels, fles-
se-hen, kisten of emballage, (bottels
Wet gld.Zen stoppen uitgezonderd,
voor dewelke billijke prijzen kun-
nen gevraagd worden), ter verzending
naar de Staties,

Verdere bijzonderheden zijn te
vernemen op aanvr.w.g bij het Ban-
dieten Uepartemen t ten dezen
Kantore.

Ve namen van twee Borgen zullen
vereischt worden,

"oor de lijst van Medicijnen-enz.,
zie G~uverneme'1ts Gazette, 1 Mei,
1885.

F. BCa-gB14BUCKER,
Commrasaris.

Olld~l"wijzer belloodi:!d,
,: OOR de T WEE DEK ~ ASS E

,. GOGVERNEMENTS SCHOOL
te PETROSVILLI'.. Salaris £200 per
laar. Kennis van beide Hollandach
en Eogelsch wordt vereischt.

A pplice ties, vergezeld van Getuig-
schnfteu van bekwaamheid en goed
zedelij k gedrag moeten ingezonden wor-
der; voor den l&len Mei hij den onder-
geteekende .

P. J. A. DE VILLIERS, V.D.M.,
Voorzitter der SChoolcommissie.

Petrusville, Il April 1885.

KEN rt ISGh VING.
IK, ALEX. w\LKIE, geef hierbij

kennis, dat ik, na eeLl.en-twintig
dagen van af heden, e.l\nzoek zal doen bij
den Resident·Magiatraat te Kaaptltad,
om mijne BOT'l'to;LLICENTI~ te ver-
plsatsen van 134 LJ..Nol:sTB..U.TBaar 1Hl
WATEH.KANTSTIUaT.

Kaapetad, 23 April 1885.

BI<:VALLEN, van eene Doohter, de
echtgenoote van

P. J. LI Roux.
P. School, George.

DOODBERIGT,
OP heden den :rosten April, des mor-

genll te Il uren, trof wij een
zware slag door het overlijden van mijn
teedergehefden EchtgenootjOHANN Jo.;t;
Ht:NDRlt\. GH.Ot.NEWALD VAN
SCHOOR, in den ouderdom van 42 jaren
en" ma&llden.

Een maand &an Vischhoek Strand
(Somereet West) doorgebragt hebbende,
ging hij den laatsten ~ag langs den berg
OIB oestel'll te zoelun, w&ar een branding
hem van de rots sloeg, en bij zijn graf in
de golfen fond.

Hoe zwaar deze slag ook voor mij is,
wil ik Gode zwijgen.~ohannea Xlll; 7.

CATHARINA R. V.AN SCHOOR,
geb. CLOU •.

Klapmuta, 29 April.

(_)
NTSLAPEN in den HUR, op den
. 28sten April 11$"5, na een smarte-

lijk lijden van Q.Jlltrent 2 jaren, mijne
geliefde echtgenoote_ ~8TH1IB MA.ROUE.
!!lA. b.om, geb. LJ; Houx, in den oader-
dom van ~,j jaren, '4 maanden en 7
dagen i mij naIQ~nd8 met een zoontje,
te Jong om zijn ve'rli611te beseJJen.

Zacht nute haTe Q.l8Ch, !
Openb. 7: 18-17.

De diepbec1roéld~ echtgenoot,

J. A. KOTZE.
Groenberg, WelliDa"tOn,
ao April 1886. '

STELLENBOSCH.-, GELD' VERKRIJGBAAR OP VERBAND VAN VASTGOED;
Ol' VI·ijd~.g,) 5 Mei aanst., T E GEN LAG ERE N TEN, B IJ

ZULLEN opgemelde Ezela publiek ver- G MADER
kocht 'worden aan KLAPMUTS CJ • • ,

STA:~IE. Deze Ezels zijn uitgeaooht Generale Agent, enJI.
nit de welbekende Stoeterij van den heer Kantoor, No. 2, Droatdl Straat.
GItORGBPIRIE, in het Richmonsohe Dis, li ~TOOR· UREN van 10 tot 3.
trict, en zijn afkomstig van een inge-
Toerden Spaansehen ]<;zelhengst, die iu '
Engeland deo eersten prijs behaald heeft.
Zij kunnen wegens grootte en sterkte
eaubevolen WOlden als de beste Troep
immer ter markt gekomen, en zijn in
nitmnntende conditie.

Kantoor van den Commissaris van Kroon·
landerijen en Openbare WerkeD, Kaap-
stad 21 April 1885. •

TEN 1\ antore van den Auditeur
zullen tot 1i uur op vrijdag,

den l êden proximo, Tenders wor-
den ingewacht voor het leveren van
de hieronder vermelde Materialen,
Gereedschappen, enz-, voor het ge-
bruik van de Bandieten van af den
Iaten Julij 1885 tot den 30steu
Junij 1886 :-

Schoenmakers EIsen, per doz.;
Bass Bezems, Haar Bezems; Wit-
kwasten, gebonden; Schrobboratels ;
Handboeijen : Schoenmakers Hen-
nep per lb.; Vooran ij- Messen, 10
duim; Zakmessen per gros of dozijn;
Witlood; Gekookte Olie; Lampolie;
Emmers van begalvanizeerd IJzer;
Blikken Borden; Blikken Potten,
quart; 8charen; IJzeren Lepels;
Balies met handvatsels; Terpentijn I
Watervaten, 2 grootten, naar
monster.

60 ZWARE VETTE SLAGT-
! OSSEN.

OP VRIJDAG,
B MEI AANST.,

ZAL d~ Ondergeteekende opge-
melde, OSBen Publiek doen Ver-

koopen, te ~LAPMUTS STATlE.
Deze troep wordt beschouwd een der
beste te zijn dit jaar opgebragt.,
Zeker present. '

D. G. HORAK.
Paarl, 4 Mei 1885.

J. S 1Il.ARAIS & Co, AF3LAGERS

VERKOOPING VAN

KOSTBARE PERCEELEN GROND,
OM 11UUR,

OP MAANDAG, DEN llden MEI 1885.

DE Ondergeteekenden, in hunne bevoegdheid als ageot8B va.n deo
heer H. A. Koen, zullen doen Verkoepen per Publieke Veiling, op

de Plek,-Zestien verkieslijlc. gelegen PERCEELEN GRONO, begin-
nende met zekere Zes kostbare Bou wperceelen, geleg~n in de Sir Lowry
Straat, op korten afstand van de Stud, en bijna tegenover de Leer.
looijerij van den heer J. WOODREAD.

Iradelijk na de verkooping van het bovengemelde, of omtrent half
een uur, zullen verkocht worden zekere Tien alsmede kostbare Perecelen
Grond, gelegen te Leliebloem, zijnde een gedeelte van het. Rige.dom
vroeger aan wijlen deu heer CRIGHTON behoorende, en omtrent 300 ya.rds
van het woonhuis van den WelEd. heer W. E. MOORE <Deze verkieslijke
Eigendommen kunnen aanbevolen worden als geschikt om er op te bouwen.

'_E
40 Extra Vette Slagtossen
8 Gedresseerde Paarden
8 " Klela.

OP MAANDAG, Il MEI AANST.,
,~ ULL EN, opgemelde Ossen, Paarden
LJ en Ezels ~ubliek worden verkocht
te KLAPMPTS STATIE.. Zij znllen
zeker presént zijn. '

. ADR. A. Louw, J.G.zn.
Paarl, 2 Mei 188b.

J. S. Jl,UUIS os" '0., ,d(slagerB.

te:~p;~~~~n v:~r~:~~ borgen moe- LIBERAAL BONUS ZAL GEGEVEN WORDEN.

Monsters met den vollen naam
van den persoon die tendert, en de
prijs van elk artikel, moeten aan
den Magazijnhouder van het Ban-
dieten Departement van dit Kan.
toor worden gezonden.

De artikelen benoodigd voor het
gebruik in de I< aapstad moeten aan Kaapstad, 1) Mei 1885.
de Baudietenstatie, de Zeebreker ---.:..._-:_--------II-------_,I:---!!'!t---"-~
Werken, of eenige andere p,l.'" in GIIBRS. VAN DER LAAN, .!!!' $ ...
de Kaapstad, of de onmiddellijke ADDERL1YS1RAAT, UA, ';
omstreken alwaar de Bandieten OEVEN KElniIS VA.N DEI!{ --- !
mogen geplaatst zijn, afceleverd I F. I 11' 12.0Estra Vt't~e Sl~tol.ea
worden op kosten van de Contrac- loa en titverIloop, 2.5 I'aarden e~ Esel ••
tanten, in zulke hoeveelheden en op h d G ed I dOM d~11 M .Hnnner VOOt an en 0 eren, a s aar
zoodanige tijden, als muge vereischt zijn, TABAK, SIGAH.EN, PIJPEN, P aan ag, el a.s.,
worden. WANDE.L-STOKKEN, ENZ, ENZ.,

De artikelen voor de buitenstaties ENZ.,
moeten behoorlijk ingepakt worden
op kosten van de Contractanten en ,11~IUII'D.~RURpnIJz.~'
door hen verzonden worden naar de

vereischte plaats in de Kaapstad, de G ',',,·.LD'OP VE' RBAND
daaropvolgende onkosten van ver- .

zending, euz., door het Gouverne- vu !fr", "-a'
ment te worden gedragen.

Diegenen die tenderen en hunne Stad- ofPlaats-E. igendom
borgen zullen beschouwd worden W lJ'LLINGTON
ab volledig bekend met de voor- Is Verkri-igbaar bij , ..[1... •

waarden van het aan te g~n kon. E. J. M. SY }i'R ET, 70
trakt, bijzonderheden waarvan kun- S9, St. Georgestraat, Kaapstad,
nen verkregen worden op aanvraag
aan het Bandieten j 'epartemeQt SHE RIF F 'S SAL ES
ten dezen Kantore.

Het Gouvernement behoudt zich
het regt voor den laagsten of eeni-
gen Tender af te wijzen, of een Ten-
der maar gedeeltelijk aan te nemen.

F. SCHERMBRUCKER,

JAMES HOSSACK,
Bestierder van de Z. A. Leen, Beleggings en Ilandels-

,A.gentuur (Beperkt.)

J. J. D. BUYSKES,
Secretaria van de W. P. AdmiDistratie en Truet

Maatschappij (I'eperkt).

100 Extra Vette Slagt-, Trek-
en Jonge OE sen.

Op DlNGSDAG, 12den MEI AANST"
lULLEN, opgemelde Oaseu publiek

/ j verkocht word3n aan KLAPMUTS
ST ATlE. Onder de Ossen zijn ver-
scheidene kléurspannen, en daar zij niet
te voren uit de hand te koop eijn, sullen
zij zeker present sijn.

J. S, MA.RAIS & Co.,
Afslagers.

ZULLEN opgemelde,' Ossen, Paarden en
Ezels, die met zor'g zijn opgebragt,

PIlbliek worden verkocht aan KLAP-
MUTS STATIE. '\ <

'J. J. DBVJLLIlRS, J.zn.
Paarl, 6 Mei 1885.
J. S. MA llAIS ~ 00., Afsloqer«,

Paarl, 5 Mei 1885.

70 UitIDuntende Esell, 'Yaa3
tot 5 Jaar, lDeeltal ,.leeI'4,
&rootea Iterk.

Groote Vette Slag tossen en
Koeijen

1 Kar en 2 Paarden.

Op "rij.lag, 15 ~Iei,
Z~LEN bovengemelde Ossen eo Koei.

Jen, die voor contant zijn ingekocht
en per Spoortrein zijn aaugebragt, pu·
bliek worden verkocht uit de MARKT-
KRAAL.

DISTRICT OF CAPE.
In tbe Suit ""twoen ALFRED GEOROEJONBa,
Plaintiff, and HE.x By CLOETE,uading 88

CLOKTKB.OTHER8,V.fondsnt.

IN.x_cation of the Judlf.meot of tb~ Supreu:e
Court in tbe above Suit, a aale wtll be be d

at Groot Oun8t&uua,in lIIIi,1Districr, on SatIlrday,
tbe 16tb DRy of MA,., 1885, of tbe follo.ioll,
vis ·-6 Leaguen old Cor·.tutia Wine, ~O
I~uon Sw.et Conlt&ntia Wine, a qllaotit,. of
Furnitore.

Commissaris.
iTHERON &; VLOT\U.N.

WellingtoD, 5 Mei 1885.
J. FRED. PENTZ <t Go., Afslagers.JOHN J. GRAHAM,

Higb Sberiff.

Een Kar (A.fBlaanKap) op Veren, (100
goed als Dieaw.)

50 LeggeD Wijn van deD laat.~n Oogst
8 110.' Oude Wijn
6 Do. BrandewIjn

20 Zakke1! Eikels
Mieliea eD Kaffer Watermeloenen.

~TRUISYOG ELS:
Drie paar'Edra Broeiyogels en njf Joop

Vogels,4 diaanden oud (op de plaat. zelye
ui'gebroeid.)

" : AAN DEELEN :
20 W~1Ii4gton bank Aandeelea.
Eeu seer groote hoeyeelheid aDdere Goe-

deren, te ,.1 0111 t. IIlIldeD.
J. F. KALAN, DD. 100II.

We1liB~~. 29 Aprill885.
PBN'fI. t Cb., Af0/4g.,.

J. P. THuo •.
1 Paarl, 2 Mei 1885.

J. S. MARAIS ~ 00., .Afslagers._--
WELLIN'GTON.

Eerste Klas. Wijnplaats.

[)
E Ondergeteekende, de Plaat. in den

hBOIvimten Boedel vaD J, LI R(lUX
gekooht hebbende, sal

Op Dingsdag, 12 Mei,
's MORGENS TEN 10 URE,

Publiek laten verkoopen op de Plaat. lelve
zijn nitmnnteDde Plaats gen&amd KLIP-
VALLEI, gelegen annu bet Dorp Welling.
ton. Dit eigendom zoo welbekend Djnde'
is aanbenling ounoodl.t, deazeJ& Jigging en
vruohtbaarheid laten Diets te weu80b~n OYer.
Van Water iá er oen olillitput~lijke en oyer-
vloedige voorraad, en de Veeweide il seer
uitgestrekt, hebbende de Plaats ean A andee
iD bet Hawequ8s Gebergte, en yol regt iD
de Dorps Veeweide.

De Gebouwen, mijnde Groot Woouhui. eD
Kelder onder IJzeren Dak, StalleD, Buiten.
nrtrekken, ,zijn alle in goede orde. De
Wijngaard (alles jong en iD volle dragt) is
eeD kijkje waardilC' De Staande Graan-
Oog\t ,an zes mndden Gr&an wordt met de
Plaats verkocht.

LOSSE GOEDEREN:
Elf StDk~teD, twee Achttieo Hal(aAIDI

Vaten, Boht Kuipen, drie Leggen, Boht Pij-
peD, WijnpoIDP en ander Keldergereedsobap.

Twea HaHl.egger Bundewijk&teJs, 100
goed als nie"w, een groote IJIeNn Pot.

BOEROE1UJGEREEDSCHAP, ale Plor
gen. S~llag'" IA.ddera, eDS., enz.

GOUVERNEMENT8BERIGT,
No. 892, 1885. High Sberitre Office,

4tb May,,1886.
Kantoor van deo Commissaris van Kroon·

landerijen en Openbare Werken, Kaap
de Goede Hoop, 27 April 1885.

HET KAAPSORE DISTRICT.
IDZaket:l_ben AU',UD GlOBOBJOU!, Eileber WELLINGTON.rrEN Kantore van den Aaditeur te en 8al'lKY CLOI<TE,haDdelendeall Gebreeders

I Kaapstad zullen tot 12 uur op CLO'YJ<,Verweerd.r.
VriJ'dag, den 15don proximo, Tenders IN Execotie nD Gewijede nn bet Hooge Ge-relllabof in bo,enllemelde Zuk! la.! V.rkno-
worden ingewsoht voor het leveren van ping worden gehouden te CoD.tantla, In ?e&Il.-
zoodanige hoeveelheden der onderge· 1000deDiltrict, cp ZMurJag, den IOd.n M.I 1886,
melde artikelen, als men ncodig zal heb- TaD de ,olg.Dde Goederen. namelijk;-6 LBuers
ben voor het gebrnik van de Dwang- Ouden Oun.tantia Wijn, ~ Le;cgen Z<J<ltenCon-

G
It&DtiaWijn, een boeveelhllidRtJisraad.

arbeidera en Opligters, eëmployeerd JOHN J.GUAHAM, OP WOENSDAG, 20 MEI A.S.,
aan de Zeebreker Werken, of in eenig Opperbaljuw.
deel van de Kaapstad of derzelver on- Kantoor nn den Opperbaljuw, ZULLEN bovengemelde PAARDEN
midd£Jlijke omgeving, van af den lsten 4 Moi leb~. en OSSEN Publiek worden Ver-
Jnlij 1885 tot den 30sten Junij 1886. kocht ui' de M ARK T K R A A L .

RIma. en Schapenvleesrh per 100 lb. BESTE GUANO. De Paarden zijn de aandacht van lief-
Van RandvleE'sch moet 115 lb. geleverd hebbers wel waardig.
worden voor 1(JO lb. en van Schapen. k-d d G E' ,Slagters en Boeren zullen wel doen
Ih 106 lb 1'00 lb S h k I DE Onder getee en e e aano !landen I deze Verkooping bi]' te wonen.

v eesc . voor . c en e s van bet Goavernement gekocht
en Nekken van Rand· en Sohapenvleeach 'hebbende ia gereed aan Boeren en C. F. A. UI!{ COLLER.
znllen ..Is gedeelten der Rantsoonen wor- Landbou';'ers een ' Wellington, , Mei 18~5.
den aangenomen.

Rnndvleesch moet geleverd worden EERSTE KLAS JlONSTER GUANO J. FRED. PENTZ ~ 00., ..1fslagerH,
bij kwarten, beurtelinga een voor en een TI VlBSCIU'nlll,
aohterkwart, Sohapenvleesch bij dell En verzoekt dat alle aanzoeken vroeg in
geheel en romp. bet Seizoen gemaakt worden, ten einde

Brocd in lt lb. brooden van onge- hem in staat te stellen in de aanvraag
zift Tarwemeel, zooals het van den n&ar het Artikel te voorzien.-Men ver-
Molen komt, per 100 lb,; brood gemaakt voege zich bij
van fijn tarwemeel in brooden van J~ lb.
elk, per 100 lb.; boon(:n, (drooge),. per
100 , lb.; droogs erw~n per lOO lb.;
mlehemeel, per 100 Ib, i braiDe rijst, per
100 lb.; zont, per 100 lb.; boeren tabak,
per pond; nl1&lden, per 100; ali,., (paraf·
fine), per gallon; stroo VOOI' bedde-
goed, per ) 00 lb. ; garen, por pond.

!doneters van Brood, Boonen, Erw~ri,
RiJst, Zont en Tabak, moeten aan het
Departement van Dwangarbeid ten dezen
Kantore worden ingezonden. Men moet
de namen opgeven van twee borgen.

Het Gouvernement behoadt zich het
regt voor, den lugsten of eenig anderen'"
Tender af te wijzen, of een Ten~cr maar
gedeeltelijk aan te nemen.

Verdere voorwaarden van het aan te
gaan kontrakt zijn te vernemen op aan-
naag bij het Depar~men' Yan VwaBg-
arbeid ten dezen Kantore. Diegeneu
die Tenderen, eD himne Borgen zulleD
beschoDWd worden ala yolledig bekend
met de 1'oorwaarden van het aan le gaan
kon'rakt, "armen waarnn ter iil.ge
tinen ala boven.

F. SCHERliBUCK.ER,
Co~

20 Gedresseerde KAR- eli RIJP AAR-
DEN (waaronder verscheidene egale
paren) alle geschikt voor dadelijk
. gebrrïk

70 Groote Vette BLAGTOSSEN.

WM. HUMPHRIS.

(IN LIQUIDATIE).

Di ZAKE DE
KAAPSCHE HANDELSBANK,

HIERBlJ wordt kennis gegeven dat
een LUST l'A.N SCJlIIKINOIlf, welke

voorgesteld zijn om gemaskt Le worden
door de Officieële Liquidatoren, van af
DEUN DA.G ler bage zal liggen op han
Kantoor te KAAPST.l.DJ en dat aan het

Deutsche Zeitung fUr Sud-Afrika Hooge Gereg1.shof op DINGSDAG, 12

k dV
I.~ Bra Mi b liILOo MEI a.s., een voorstel zal gedaan worden

Drac 11& ef_ \'OD UD, C.. '" • Om dezelve aan te nemen.
OAP 8 T AD T. Gedaan te Kaapstad, dezen 7den dag

lO OAB lJAPLAND" bat sich SUl' Aufgabe van Mei 1885.
gemaobt, die Intefri~n dehl':~A~hen AD' W. E. MOORE,
liedier in Biid-A ka nao AriH ...n IU nr- .
treteD, eioe engere V 81'binduog der DeutBoben Proeoreur voor de~t~
uoter einancler berbeisufiihl'8tl und lie yon - lqm re".\
allen wioh~ige~ VOI'KangeDi.m lI.uUer~de SCH· UTADVERTENTIE
und allen ubrlgell 8taa~a duroh IOrgfiltlge ,
Bericbter&tattung IU beDaohrichtigeD. .Auf·
... tl8 aUBdem Gebiete der Vol~wirt~baf\, IN het Schut te "DROSTDY," TUL-
UDtBrbaltende Dn_dbel.breDde ~IUhe~ungeD, BAG H be' d* zich th EEN
Komans.llnd Enihluogeu schlieeaen llich den ,VIn lionS
poliWIcbeD Berichten loll. R 0 0 DEO S, met ro~de ophore~s,
Abomleméntapreil: per 8 llonate 6 sh. ongeteekend; gemerkt beide ooren 8lip.

-6 MOD&ie lllb.-j&hl'lich 1 Prd. BL ~' lndien niet gelost voor op DEN IsTEN
Dume1'U1dó. ' ..Jl!!!. DAG VAN JUNIJ, zal dezelve op dien

1DIen.~iae: Elupaliig pel" ZOU2aJ.. dag publiek WOrd~D Opgeveild en Ver-
fel od doppel8palhg 'Ib.-Bei atêbencJen koobt uit de 8chutkraal, le DROSTDY,
Aueiga Ri.t..t& YOn 6. 10 reep. 169Jo I_ Tul'-""". '

. 'ltmoaatlioha ~ D" C. L01dBABD, ttto":""_,{jrititua tiláoo. .',Sohat.,,*,ter •

MidJenhoofd, Kaapstad.

DAS OAPLAND

VooRT~:

S'rELL'ENBOSCB.
MA C'0 N lEK HOT EL.

Publieke Verkooping va.n Kostbare Meubelent
Pa.a.rden, Karren, Toonba.nken, Rakken, enz.,
ena., a.lsmede de Huur en "Goodwill" van
bovengenoem.d Hotel.

"'-..

DEOnd~r~t.eekende, voornemens zijnde eene groote bezigheid in de Ooetelijke
. Provineie oyer te nemen, heeft den heeren J. M.A.Dllu & Co. gelaa~ per

Publieke Veiling te Verlt:oopen,

DINGSDAG, 12 MEI AANST,.,
ELHet gewone &88Orti~ent KOltbare HUISMEUBELEN, beetaande in V66r-,
et- en Slaapkamer benoodigdheden, ZOOtUIT.tf~ls, Stoelen, KulBo, Sbfaa.,U.,."

Katels, Wasch- eo Kleedtafels, Schilderijen, Tapijten en meer andere goederen.
2. Een Eerate-klas BILLIARD 'rAFEL, genoegzaam nieuw, (door Wright),

Rakken, Tocnbauken, enz.
3. Kar- eo Rijpaarden, Karren, Tnigeo, Z!lJels enz.
4. De" Goodwill" en Haur vlln genoemd Hot~1.
5. Een groot auor.timent ~IBII- 6D Aardewerk, Keukengereedechap, eeu

ZWEEDSCHE STOVE,en TerBcheldene andere Art.ikeleo, te veel om te omsohrijvea.

Verkoopi"1J om Half Elf precies.-N. B.-- Ververschingen Indien t1er6chatt worden.

M. CONROY.
A. KOaS~E., ATSLAGB •.

STELLENBOSCH.
:

I

PUB LIE Kj~ VER K OOP I N~G
VAN

Een der a.angen&amat gelegen Bigendommen
:!N DIT DORP.

In den Boedel van Wiilen den Eerw. heer WILLlUI C1LLtMS·l
De Exeoateuren Te8tamentair in boyengemelden Boedel, zullen Publiek: «heD

Verkoopen, op

\\rOENSD.lG, 13 ~IEI aaust., ten hdf Il ore 'smorgeo8,
l.-Dat weli~gerigt en goed gebouwde Dnbbele Verdiepinll: HU 1:3, vroegar

behoorende aan Sif CmUSTOJ'FII:LBII.urn, gelegen naast de N. G. Kerk, Dl'QBtdy
Straat, bevattende 12 groote en luchtige Vertrekken, met een ruim stak TUIN.
GROND annex, beplant met onderscheidene soorteu Vrachtboomen. Alamede
Baitenvertrekken, Kelder, Stallen, enz., enz.

Voorts ;-E~n LANG GEBOUWanoex, front makende in de Pleinstraat,
bevat~ende Vijf Haurvertrekken, die een Ja!l.rlijksche Haar van ongereee £40
opbrengen.

Het Eigendom is wegens deszelfs aangename ligging, bijsoader geaohikt
voor een Logieshais, en ala Private Wooing behoeft het bij geen ander aohter
~ Bta&n.

J. MADER & Co., Vendu Administrateuren.
Stellenbosch, 80 April 188ó.

A. "OaST •• " AI"SLAGm.a..

Van ',Noorden en ViUters, ,
AFSLAGERS, COLLECTEUR$,

Q ENE RAL E'EN, WET S-AG E N:T E N,
VERHUISD

Van de St.' GEORGE-STRAA Tt naarden Hoek

van" de

BURG- EN KASTEELSTRAAT,
De Torige Vendu-kamen VIJl Gebn. CAFFY.N.

M ILL S & G'R ILL
Hebben jniJt geland ex "nourlal Outle," ••AtheDi&n" eti a~der8 oulult

a.&Dgekomene Schepen.
87 3 KIS TEN EN BAL E N

Bevattende een groeten en goed uitgezochten Voorraad

Algemeene fijne Góe'deren' en' IJzerwaren,
Die zij tegen de LAAGSTE PRIJZEN aanbieden, aao haaae P&kllaÏZ8D,

2 1, S TRA No's T'R A AT.

V E B,'E:'·B, IJ"G B A~AR:
HErr FIJNE

Van de Bechuanalandsche Kwestie,
(Zijnde een VertaliDg na Dr. cLlBKE'S .Boekje: "The 'l'nLn.vaaJ &Del

Bechaanaland") in Pamftetvorm.
OVERGEDRUKT UIT D~ "ZUID-AFRIKAAN."

Prijs 6d.; Per Post 7d.
HOFMEYR & REGTER

G.OE'K'1'm.L~X •• "AA.STAD.

NU

GEORGE J'IJDLAY·.1,& 'CO.
Bieden' nu aan tegen ·Vermindërde Prijzen:-
WIJIiPOMPEN, II Baokin, Cocu," Stu.!B*r en RijdierlléhroeYe1l .
PO¥PBN YOOI' diepe eD oodiepe P~,~!)t1I8I..uek", ,ft ZoildoeUobe Pijp3D
WAG I!:N -ASSEN. ii tot 8, Scbutlche KaI"U8én, Mail P&tenté A_D, K&r.._, Kaftampe •
E\TWOBUSHlRl!; IJZER iD Stana, .Boepel8 eD B1ad8ll, ZUIetIIl.cA Uur
VhNISSEN, Olie, Ved, 1Jcmdel_rk, KlIT __
GBA VB1i,-KIIIoJIKbe, lliamaat Sta1ea eD Gebeal StaleD ; Spitrorken, 4, S eu:6 _CleD
DHTOUW, BladsPak,KDPeId~
1WGBBSL4G. i4 K.oper.·Verlab en GeldelU'4e .. Boaos ot

KU1P~. ~ 1--~&J:SE~BRS GBH.BEDSClIAP, toper Hoepehrer!r, BOIlteo,
" ' ....... ~--1:e lil .LJPer to 11..-

'Q'EINlBGOBUO, ~ <mal"'" k.t~:.ten,Hnm.g~ IQ 8pijIE.n
BBlB11IG8TAliO.IQB8, ~ _ ~_, Toor Veld eo 'fuin.

JIJzDtlbW£..1, 'li ·',BlfÊ~WT, ""PSTO.
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'¥nd :e.fi:a.l-, '. -."meen A gen-'U~.Kaatoo,.,rMo. 2. ~erll:-
! ' p~eiD~Kaapstad.

ii\..ENNISG ~Vl,l, li
. AAN

Creditêu:ren
'{'EN

I)~~bitëuren.

\ 1
-z. -

O. 't ..... DJa.·Uor !ii!.b=lI=m;~
!rij.. o .. ..1'IaoIIrtll· blijh.' ..." ~~~,
tetetoucb.ooe '~ elaideUjllle.- 'V,.., ~UNWUSN ~
bet Idod ot bet goM. it NQICb 11& te ,00PD ID ' ' ,-
.. a eliea elruk t. driakeD, • die h.m elrOD"a g._ ( I II ge, 0 " de" • )
mulIt Iaeel&. '

N. Het Id.llderlijke gemoed aal tentonel be- D. p., J~~: '
pijpeo, det dit g... l OD' il medegedeeld, o. J. Hoe dit. Dafi8'
al h.t mlJaeebdom, 'ftUICh .... ead toe te roepia : D. Mile l,
onthoud ,,_ .aU. &.,xJwllflmdm d,.ad. 't lt J. WearOm it jij ctaa 1110 o.. nJaa11jr ,
opmerkelijk dat Kaffer OpperlloofdeD, ale lij D. Jij moe di. predikaat .u,.I1, .. r w.,.
cbritteDeD _dea, dell draoJdlaDdel fer~ID. J. Mur ik of jij elil du hel,Pt moeL dit

N..Maar wil OD.. God elat ,nj Op_dell ciao .oor joe 100 IODelunachdlf maak P
1Il1... hl' ~kJijb drain_p te drioku P D. K.reI" ik' it DOUoet YOJ fllD OiIIe BoltáaCo. a.eo.aa... De RomeiDehe froU." dl. eeht pndikaateo,'" ait ik au OlIM .niI_, Já;
g.. a,W.eIm'Dclaa wita .~ 'ariDblÏ, tc;1I;; ua. pa ... te eI'Dk, clio won ik DI' mal.
Ir.o gaarD' d.. 0IIf.,w., elell ~,.u.- J. Dari., 'moe ate, moe DillOO pru* al.. n
wijD. 0.11 moet g.bl.na wija ·.. rd lelle door !' ..lf al laDf '1'01al. ODII lIerk ]der i. D.t .Ia
d. rijkeD ale lIae lekkera;j iredroDIleD. JOII .p_r.lhoo.; aooele bij begil! om te bo&, claD.

N. aoe boftarde mu bet du foor h,tpteD P deDk Jl), Ah I nD eI'le jaar aal ill: baaja .ppet.
O. ODder .DdereD door het te kom. n. plak, maar d.. kom die booce ,.,., ... r met

10deD cIroakea ook deD moet ,.blneD wijD. Jl, lijD ~ eD hij trek al dit lIloeÏIeJI ~ 'D
iJJ acht hl' wureehijDliik, det eli, iD de dageD ctaa .tI JIJ eli, appelboom af bp, ~ IIi) lie' in
dN a .. r,nL d. regel ODaer b,n wu, eD dat aij .pt DOa ma., "D ReUDI 'W'UfOmJIJ lIom maar
tijdBDI d, !l6bylooitch. balliagechap Diet all .. D moet Ia.L .teaD.
.. n deD lucht tot afgoderij, maar ook 'u dea D. Jil, mnr dur lDoet DOU DeLlIJD .. el UIl
lucht &otdeD bedw.lm.adeD wijD lijn gell .. en. kom. Ala die predikanten Det om geld ",D
lu alle g, .. I'p- .. kt de Heiland .aD 't bewaren I'ud .. r, dan ~g ik nr jou, JIIAp, on.e HoUaDel·
fAn d~D Dieu"~D, den moat gebln,o wi in in acbe kerk gut II' die grond toe. K.n jij fOOr
nieuwe IedereD .. kkeD, ale 'iln "'0 jlebruik' dat mij nh hoe ... 1 uo onle predikant jP' het .. n
onder het yolk heulIChte.' (Mark. 2 : 22). '_(Mpptrp bnpD ... m wa.r die III\lari, kielDer ie

N. Zeu dit mÏllcbieD d, redea lijn WlI.IIlOm ab w.t huUe krij, ~ Nie een ni.; almel hooll'er.
onl geeo eDbl jlual fan dronkenllCh~p wordt J. J. mur Dawie, holle moet ook moe hulle
genoemd door de EYanjl@li.teo P 'chlltd betaal, waar hulle .oor .'ad .. r hei, e.
. 0 .. ~r waallChijnl.ijlr. De Ipotternij der partij "'''D halle het haDja "D dla dalree.
hgtJlDn~en op den, plDklterdl.jl jletuigt, det de D. Wat elrommel troaw hulle du 100 jlOUWP
.. ome JodeD, in aUe genl op hanDe Ifoddien.. Rolle i, Dog iD die Simaari. dao it bulle al fer-
tige feemD, gewoon waren mOlt !/,blevtm wijn loold, w.. rom betaal haUe du nie .. n balle
te driokeo. achald oie eD trllaw ciao ai. P
N. Hoesoo 1 J. JA, ml., jij .ee' mOl die woord di, leg:
O. Ret WSl acht maaadeo na deo wijDoopi. elit it beter om te trouw al. om te braoel.

Eo wat .. ideo lij al epottelld P Dat de dieet. D. Ja ma.r wil jij daD yer mij seh clat .1me1
peleD drODieD wareo nn lOlt Iflblnen m",,· _t trou. nie braadt ook Die P
Iflblneo, "ijlI. Die GriekICIa '!'entut w:"t diJ. M•• r breJ, dit lijk moe yor mij of jij aou
b.t hier gebraikte woord gl~Wco, mOlt bete,ke 'I Det war:m i. op ~~~I..n.ra. .
(H.nd. 2: 13). D. eeuwen oude LatijalCbe D. Dit mOlt JIJ Det,100; al eli. kerkeD moet .1
.. rt.IiDg be.ft hier het woord mlUtu"l, d., 00. jaar wat g.. Ylr die Silanari. ea ¥ar ,tud .. r die
woord mDIt it. beereD, eD ie hulle hO ook Die eeft bi.t~e ferpl'gt

N. Nu eeut "nta ik deae lpoUerDfj. 't:r. nie aan eli, gem,.n~. Die die ,hall. beroep nl" P
ale of Oleo 9&0 eeD nrlfadering oDthoud,.. iD ... J. Maar II" ~ri~, jij praat !~t R'ad, .maar.1e
onle degen IpotteDd lOU lelfgeD: le lijD fol JlJ Doa oet "0 bietje w." .. I liJ sien dIt aal ale
9&0 han ODgegitteu wijn I Zou de HeilaDd ook reg kom. .
"D 't 8YoDdmul mo« 8,blevm WijD hebbea ge- D. Hoe drommel wil ji~ elit relf mj P
droDkeD 1 . J. Ala jij DOUDet IUllter nl ik nr jou nb.

O. Waarom 'fl'IIagt gij dit?, Oie Vrijetut Ilee mOljlOferment .. lari. DOli'; die
N. Omdat Hij niet apr"kt "D wijn mur"D plekke daar i. bijD. fol. Noa elaDna di. 8fDqd.

de l>rOCAt ek. IJJIjnliok.. ' toe: Jete punt, Ifeea predikaDt moet eeD lierdep
O. VeleD meeDeo dllt bier mOlt jlebl."D wijn aa.~D.e.. nie .~, hij moeL dril jaar in die p~_te

wordt. bedoeld. Het woord bier gebruih i. eie bh) ~r tilJ P toe 1fIIII.~. Jele pUDt, hl~ moet
,ert.h0ll' fao het Hebreeuwllehe woord .tirOlCA t.e. JI.r oDgetroowd bHJ. Sd. punt, hi) _t
dat onle bijlMI nrtaa1d heeft door IIwII. Denk drie mUDeleD UD eli. KerlnUd lleaai. gee foor
eao 't ~riete1 lé.geDiqren: koren, >noli en ""~. h.ij Wfg paan eDhD moet hij m.t di, Ite~
De Sebnft IIIrt Diet: koren, 10;in eD olie; om- IIID beet aoea om eea .. eier leeraar te mj om
dat de bedwelmeade wija, Diet de vr.cht dtB Ii)o plek op te nl. .
wijrltoke, de OrGIe" il, lOO al. wij die, nOD al. D. J. Jaap, eli jij dit bn d.ur krij daD ba
b~t k."."" eD de olie llit Gode hand oDtnlljfeD. dit "0If gaan, maar al. jij huil. lOOIaag'wU JMt

N. :u he~ waar dat d, orthodoxe Joden tot op wag om t. troaw, boe jlUt dit eI.D met LeeDi,
de" buidigeD dajr, bij hun pauchfellt eD and,re nil 00tlI Piet eli Grietje fta oom KOOIP Jij w.. \ . ,

godaelieD.t~e f_teD, geeD bedwelmeDden Wi)lI, !DOIIt ." •die Itaden.ten die wit gordel om sit claa,'..0 li'S <sA' lACS&, -0maar een nIet bedwelmeDdeD rolijoeD-wijD, eIi.n lt dIe nooI' D.t huetl, P . \
lij &ehen bereiden, gebraikea P J. Hoe maak elie W.. liun .. preclikaa1el1 ciao}, Ic ' '. ..,' -:..' ;:.., ," 0

O. Ja, het it 100. huIl. kaD ook Die &rouw Die of bDll. moet .. m' .: . , " _
N. Meell~ gij ook dat meD ua 't At'oadmaal dril jaar in .. n ,em"Dte.tau eD claDm L-ni.

gee" bedwelmlDdeD wijD mag g.braikeo P YID oom Piet.D Griel,'e fU OOID KOOI lienr met
O. Ri.lO!er moet iedere ge,meeDte nlf,ourd., boer. trouw, waar bu le m.. r foor 8flCbikt it ale

Ood haar leIdt, oordeelen. ID t Nieuw, TeaLameal foor JlfedikaateD.
wordt. iD nrbiDdtelli. met het A.,oadmul .. o n. Nou .tem ik m.t jou .... , .aat om liD
deD drin~lcw eD eeDmuI ftD d, mu:1&t du ~jn_ b.p preelikaDte noaw te mj hoort tijd, d"Dk.
It.okl g8lproqo. Het woord wijn worel, aooit "r~",D eo Godl ~pa toe; waDL brIDg d~er _.; _
bIJ DAmegeDoomd, .1 beeft Oleo "0 elea he,rlDDI DO!llt)ll faD waar dJ' pankie en peen 0", dl.
wijn gebroikt, waar die te bekom ... wu. ID de IlraIt rroei Da Som_t Strand ol D' die Kurooj
Zwdlee-eill.llden hebben de Obri.toaeD clikwijll dan 'maak bull, die IIWJ elit net warm.D eli,
omda~ lij II",! wijD hehhoo, b.t kokouap jl':' eet.te beroep wat bij krit laat hij t'at.
bruik~: M~nr zii Iaebhtm het nUt _It lat""giltm .. J. J. Da'tie, DOP;_ ding: all buDe oo'.&roa ....d
Er lIJD dalleDdeD gemeellteo in Engelano ea la ID eeD lfom"Dte kom d.D aoek bali. elie .DOO~
Amerika die "D 't At'oDdmaal unUtflIMm molt m.. r op iD die I8m .. ote en .1. jij aan ba ... r ho .

gebkven wijn lI'.bruiken. Men moet de ... Ïjbeid daD .. ,koop jij all .. n fijt poDei au die portrelte B' .e1 s·1.n,g.8-n onzer' B· o'eren.d~r gem"'DteD op d.t pDDt. Diet ~lemmeroD. ...~n dle predi~lUIt; mur .,~ hij jletlOu.d il . _
,Waar de Oeelt del Heereo 18, daar I' "rijheid. dit. met LeeDJ' vaD oom Pi,t, ctaa .tut.1 dl'
t le pcb ter te .. roordeeloD dat men ",ak UD noot. ND kant. .
't At'Gndmul wija gebruikt, die met nel brude. D. Oom Andri.. ftD Ko"o60kbe'lf h,t md
wijn il IMreid. jleleh, elat al. dit I.D,er 100 RUt du .ordt di. NAMELtJK:

N. Hartelijk daak foor uw p;edald. On. ge. h~le kerk eeD werelel. kerk. Geld, gold, '0
Iprok heeft .. n nieow Iicht-het licht dat 'rAn Diet, al, Ifel~. " I "I' S •. i~ diD" or." dDr. D' P D' II h
bo"D i.-cbeD w.lleD op de Jewigtige oDthou- J, Ale dit waar wordt elao nrkoop ik fIr • . er.. e .00 ef er rOl, . oor .-TOI .-_ I • "I,
dingOwealie. Vu DU aau wil ik, ia '. HeerelI ~J'.P.81 en. daD hoa Ik lI.t fer St_bok uit eD daD
kfllcht, O?k iD mijnelI mng, de eebt chrilt,lijke n) Ik all Ik "D wit gorelel lieD aa,-jlj .eet.1Il 2. " De S"'h.' elkuocledar G,·st.·.ag,-" door ..lo. dbtllChOUW'lDgeDo'er dele &aak helpen nrspreideD. a. toe.. "" t\ O.

O. Vurtoe wolle de G_t der Iiefd, eier Nou dl.jl Jup, dag Da9le, tot 'DrI,r w.. k.
wij,heid eD der .kracht rijkelijk iD a. ' \

N. Ik bell, .. r wij ait elbDder gAla, Dog eeD HAL LAD A y' $>\"' Prot" •.talioos," door Prof. Fider.nieadeli ik nr_k aan u.
O. Welk .. noek P

:~;i~~:.;..=::,t:'!:;:.-:: AlIWKliBSCHB NÓVERK RIJG B.A.AR,IN P.AMFL ETf 0 RM.
N. Spraalr. 23: 31 : Zr. DIN WIlR NUT AolM WIN DMOL E N- ,

:~IITS';~~\;~~4;. B::UC~:~.~I~:c;:'X:~:~ P01ur'DEN.' . PriJ"s :' a Kontant 1s. (Póstvr]J' .~)
SrlUlJ:BN DBANX r. DIlINX!lI'. "'.Lr
O. Derba"e oDthoude lieh ieder Chri.teD _ , ..

no wijn eD Iterkeo draok; want !&ii !Mhoorl, in OP het C' 0 N G RES van den HOFMYER & REGT,ÉR.
den ht1O!Jlten ... «Nllitm I:i" du woord, tot oen •
koninlc/iik guJacht (1 P~tr. 2 : 9).' Afrikaander Bond onlangs

N. Veed leder Obn8teD dit, den kon geea B u1i W •.4roentepl.6in·Kaapstad.
menlCh den aeg~a berekeDea die tot in .. '" aa. te ea ort est gehouden, zeide v ;g .,

geslacbteo uit dit goede "oorbeeld werd geboreD. de Edele Heer VAN DEN HEEVER,

~======V. V. M. L.W RD'
cc • .: " e tiJd is nu gekomen

dat iedere Boer zich een Windmo-
len-Pomp behoort aan te scha/len,'

v'", .
en een andere bekwame authoritelt,

de Beer Du TOIT, L.W.V., zeide:

"Ik acht de Halladay Windmolen-
Pompen geschikter voor Boeren dan
eenige andere soort."

Deze Pompen worden gebezigd

door het LoCOMOTIEF DEP ARTEMENT
.1

Schrift dl'll Dloet eeD bea ....... draok ta _ •• , tt
IlPhraikeD, ol te ....,haDeI.ln; maar al b.t •• )
ooit daartoe komoa P

O. GeWiJ'lI .,ker. Wat uil G04 it moet
eindelijk legOfier.n. 'ED ",amaal "'flert de
ehriet..lijke onthouding, di. llit Gods liefde it ....

(Im'y,:uudo.,) borea, lJit" mij.~I~er CIaa de middagsoD.
o. W.s·u, WrtS h-t te daok,n, dat Paalo. N. En kant ,"J miJ DUUlltooueo claShet ge-

l.iJr, dMt hll W. - n vle,,~h lOU oteo 0/ lIee• wijD Ibruil,~~ .. ~ bedwelmend. ~"D, 19811 ale de
lOU dri k-u •• 1. h<t heil d... Da&I~O luike for- nelwl)nriJ eD el, ala .. raIJ, aoor God .el
dort' \ Horu. 14: 21.) 'we~~ toeft/atm; m..., clat. 4e 8e.~rift te ....D. ellIi-

N.. ho lijn I:.fde tot den o&aeto. dell)k teert .. dat 1100 I~.te ID M)a. it met Gode
O. ~I'AI hue wist hij dat dit plig! der nllUten· ooraproDkeh)ke nd.!liJke nrordeDlog P •

li, r le i.' . O. Ja. De Schrift """t ..u. ... 1 dmel..
N. l iit be.ft ~Ut bijsonder be.. 1 in de Hei- !ijker eo meb~r .t:ePD liet drea~;ebrDilr, ctaa

lill" Scbrift b e in geleerd; m.. r de G... t na t~lI'eD d. f .. lW'l)"~J, de ~ eohteebel.
God ~ie hem b,.ft l.teo , ... taan h<M d~ na",.. ding eD de alay.fOl). Reeda hierdoor .erd hat
Iffl.'i~f'" :ich trn apuljt. rcm,Jm naait. g.áragm jlebruik waD bedwelm8lld. 4rulreu. door ae ou.
""",. den Yeroord_ld, dat dj liet al. OD~alijk,

(I. A I. r.u r.ulUilUln .eo cbrilten had gelegd: al. harhurach nroord .. ld.D om wija te driDm,
_" brutder, .~ii moet tot butwil WI.II aweD londer elieD "ooral met drie ID 'tier .. 'tijt' eD
r ... Id jloen .. i 0 meer drinMeD"; eli &la deae meer perten w.ter te h,bbea gemelJld. Heb-
hem had ~.aniwoord: .. wur ltul dil III de beo Je.08 eo de .poetel~ bedwelmIlId. wijDeD
~cbrift' Ik .hl wijD blijweD drInkeII. omd.t gedronllell, dla h,EbeD II) n Diet 'gecIroakln
Jew. lelf .. i III ~.lIIAakt beeft;" wat UI P.l1lue lond.r woonf de bed.elmellel. ~ht er fU
b.bkn 11' •• oe:d tn Il... gd' . door :-"ter ~ heb~n gebrokea. Zij flJm'tm 'J.,...

1\. Ik den. dat bij bedru.fd lOU lijn gew.ut, "alN Hl praki1~ ." ""tltowiw•.
en lOU ,e"lld hebben dal m~D sijnen Heer lfe8n N. Wolk eea allle.r lOUden lij phad b.b-
eer IUIndoe! al. m-in "eill.rt 'zicb tot be.twil un ben van de Ile"oont. onIer cIal!'OD,om niet a1-
and.reo te •• rloochenen en 4an d~ onlMdacht- le~n poren WijD te drinkeD, mur bo .. odien
lAamb.id b•• ft om licb' te bero'j>en op 't b.ilill.' wijo door braDdewijD .... t!~lrt, om Di.et "D de
v,>or'be..!d "\0 J _lUSCbrletu., d.. tot beitwIl jlewoonte om deo bnDeiewlJD te drInkeo, te
"aa d.n oaMte zijn leTeo ge' !ford b....ft. .pr.kon.

O. Ik 01001 m.t u ... meo. Ik kau Diet O. En d.a komt hier Dog bij, dat lij lOO
uit'pr.i.n hoe diep bet mij ..,dro.ft .0 .. root· eec,~ud,1I' I•• fde~, dat hot ,:".ijndrinkell Diet hun
moedill't dat ,.If. lij, di. belijjleo door J~IU8 'H- dog.hjUe,h gebruIk waa. ZI) droDkell dien, met
I,'ot te lijn, tiet .Il••n wei,:.,en tot b<'lltwil ~ao ,,'.rfloedlg water "mengd, alIeeD bij bij&ODde-
den oaRste vau hun wijn ol bier of braodewIjn r. gelellenhedeD.
.r.ti\Dd t. d,·-o. maM ncll' ~,ondien licb op d. N. Wat wie de geDlyrred. WijD, di~ Jel08
H.ili~e &!Jrift en op J.n. Chrietne beroepeo .an 't.ir.ui. oi.t d~lok~D wilde P, .
11.). mo.t dit den H.,llgen G.""t bedr""feo I O..Er wIlreo la d.. dllfeo dIe Diet aUeen den

N. Lel( mi i uit hoo d. li<fde tot d.n ou.te iD o"g~gdell wijD dronkeo, m.. r ook, om dea
onle dallen d. oothouding fllD alleo bedwelmeo- wiJn Dog bedwe~ender te makeD, ,dieD met
den dranlr .. n onl .i.cb!. bedwelmende arueDI)eD meDlrden. Dil WSl eea

O. H.t i. daart"" g~liOmeo, dat overal wur d. deler bedwelmeDde wijDeD. Terwijl Jeml dieD
d....nkhand.l beetaat, er n.au';'eliJkB eene familie niet R8D1'~lIeDwildp, drook hij den alija diea
i. di. ni.t .en of meer _IAjlto!dr8 'I\n den draDk de RomOlnache 101dateo, met water ll'emeDlld,
telt. ED hon getal n.. mt ta... ~rook"D. De RomftfUCM wldaat d,·tmk !JH1I

N. 't I. zoo. n weet niet waar bet henen '-itD.mmMn bank.
gAftt, .10 bet 100 bJi :rt. "&ft1 d. dr&Dkba~del N. Ala die ou~~o Dit bOOll1 lf!8'en opfioo-
zicb aitbr.idt is bet of een besmeuell.1ke deo d&n laudeD II] de tejrenwoordllfe geWOoDte
,i.l"'e licb ui;br.idt, wRar,..n, lODder tWIJf.l, om, wijn te drinken looder met water te lijn
meer dlln één buwijken lAl. Eo eene beamette- j(emelljld, eeoe barhaareche gewooate DOlOleD,
lijke li.kt. t.... t all""o bet ligchaam aan. De en ·me~. "erfoeijiDg 8JI~~'u nD dejlewoollte om
drank taAt lijZcbsam 80 ge.et iAn, eo sle.~t vaak don "')~. met b~odeWl)a te we .. terbn, eli lelf.
het I(&nlcbe buiag .. in in ten oDuit8prekehJke el· brllDdewt)n .te dnDk"D. le het &00~
lend. t_n gronde. O. OewII. De betere Joden ea HoideneD

O. Ja, go.n meoscb kao lIit,prelr.o de j~mme- lOUden ,..rbaud opkijkea o.. rd. drinlQre"oonteo
rer, di. d. droDk "." ....ra•• kL \'.roDdentel nU .~n looge~llAmde christelijke m.. tIchappijeo.
dat er peDe I.k". lekke .. nlUlht is. het eten .Eene RomelollChe wet .. rbood de noaw om den
.... rvan .eDe dood.liJk.. ,i.kt .... oon •• it, '00- bedwelm.odoo wijn, lilt. al wae die met waler
dra men t•• etl ., .iln .et; 8ft d,,1 er i.t. in d. JI,.. meo!ld, te drirkeo; eD "afbood dit laDgeo
rrucht i., dut dm luBl "J1fl),kt '/fII " te ,'ed ""n tIJd d.o mao w66r lijo dertig ete jaar.
I. rl.e" .. en dat v.l.o te I"ak sijo om dien luot N. floe beechameo lij on•.
tegeo te staaD , tn dat bijna in elke familie pen of O. Toea meD "0 de goede oude ge.ooote
meer daardoor be.weken lijn; moeten dan niet .fw •• k, om bij de fe•• telijke maaltijdeo d.1I wijD
lij die meenen oterk te rijo, ter wille ,.n do ~et Wilier te mengeo, bewal eeD GrieklChe ko-
Iwakkeo, beeluiten ,nlk een nucbtenbuom u,t te nIng de gaeten tot d. ,oorTaderlijke gewoonte
ro.ij_D, en .!aoo .wk eoD vrucht ni.1 meer op ,tarulf te keereD, on liet bij eeD altAar houweD lf"
bnn !JIf"1t~ b.~b.n , I w'.id aaa d~a r"fP"1' Ite'Dd.'.D .a gaaDdeD Jupiter.

N. G."18. En Will! er luik eeD boom, dl\n Ion, N. Er II DI.le, d.t ml) zalk lieD .tllk bewijl
men b.t leker dueo.. .. i il 9&~ het g .... ! om bedwelmellde drIlaken

O. Uode Jij daok, bet drulYeo80p 100 ale WIj; te dnaken, dan dIt, dat de lIIeDICber toe it ge-
het uit Zijc. baad ont18nil.n, doet dit kWlUldnhl.' komen om deo wijIl, diea bij ",rst met w.. 1 Wil.
M•• r al. men het door ~i.ting. eeD bodwolmend. ! trr menllde.later lmfIe1Jlmgd, eDeindelijk gemtmgd
wijn IRatworden, dan i. bet .ea allergnaarlijh-!, m,1 b.d!J)<!/mend~nri_ij"" (lOO .lI bij olle met
I:' drank, die .lk.n dag lijae duilellden eo tieD' den bedwelmeDdeD braDdewijo) te drinken.
dui ... nd.a ,.rwoeBt. O. En toen men de gewoonte IDfoerde om

N. IIel... , ,k zi" bet d..,elijk~ Toor mijoe den .. ijo, onjlPmeajl'd, all bedwelmenden drank
OOlldn,boe d. bedwelmende "ijo eo braadewijn te drioken, bebben de bet.rjleliDd.n dit 'riroor-
welen taD mijne o.. nmer.schen ,erwoHteD. d•• ld. Zulk een bedwelmeDde drank Wftl ,oor
O. Telt Ilij JaaroDd.r ni.t 9&0 ow •• igene be- de b.i14re profeteo Mt !Mt/d Vt71l (}od, toorn.

trekkingeD r N. No hoogrijp ik w.. rom Job.nae. in OpeDb.
N. (Eep trabO welde uit lijn OOil). Ik bad een i4: IO.ldue Oode echrillkelijlr oordeel oYer Ilabel

allerliefeten broed.r. lIiJ w!la .eo .e.l beloY8ndo btlJChrijft: Jf Vie .. look drinkeD ait den wijo du
jonlleo. D. dr.n~ .nodd ontijdig lijn l.,eo Al. I tvorDe Gods, die ONO!ll&l'IGO iD~eeebonken ie

O. "'aar werd ,ijn onw.enteanbare drankInst in doo drinkbek.rdjDI toons."
oJljlewek! r . O. J., lie .. Yl'ie~d, 100 meDigma1eD lfij waar
N. Ik 1D8j!'het ni.t '.rtwij~eo. ()p lijn st.r{- : ow uouw of uw klod of aw nieDd deo WijD

bed was dil een' lijDer lUlit. woordeo: "pa" hebt inilt1lChoDkeo, .... n.o de bedwelmende
ter ik et.,f h· b ik één ,eno.k aan 0, ,eh.f den' IIl"cht "i.t .eret door eeD oYlnloedig mengeel
dr&ok io buis af; ik ben dQOrhet dsg.lijkeeb I flin .... t.r, wy gebrokoD, hebt gij gedeen wat
drankgebruik aao "we taf.l, lanilfamerband oen de Heilill'e God an.rdiep8t nrfoeit, en daarom
alaaf no den dl'1Ulk l1'.w,,,dea T. buia werd cU. Mt be.1d Nm zijn toorn -ut.
mijn drankiWIt opl1'ewekt, tot ik ook buiten '. buie N. Er ~ eelle aDden p!aat. der Schrift, dia mij
&an bet drinkeo ~iOIl. nu ookdwdeh)k wordt. t le PI, 60: 26, waar de

O. K.n dit ook oi.t m.t nw eig,n kiod.oo nome lel'lU!liet, klageade o.. r ~ toom waD
gaan r Ood die het land drokt (vs. 3), zegt: " Gij heht

N. Gewi~. \Vant niemaod w.. t w.t tr in den uw wolk eene barde uak dOeD &ieo; Gij bebl
meol!Ch .luim.rt. TOdn mija broeder een kind 008 ,edrenllt met Iwijmelwijn," dat le ,not Wtjta
W.', had bij eon st.rkea afkeer vaa eeD dronk. d,~ dronlctm ffl4(1kt.

Il li. O. 't le opmerkelijk datlOOfe1. profeten eleDbe-
O. Moel uwe lidde a dan niet loerpa, ter .. ille dw.lmenden WijDh.1 beeld fa,.God. toom lloemeo.

Dwer kinderen, alle dr.nkgebrulk af le ICh.1f~n" Jee. 61 : 17; Jer. 2ó: 111; Bab. 2: 16. Hoe la
N. Mur ie er niet gevaar, dl\! mij oe kin· het Dlogelijk dat, die dit w•• t, deD bedwelmelldeD

deren, al. I;j nu oatboud." lijo, te .erder na· wijn' aan deD maaltijd eD deo feeeWitch gebrui.
derbl.lld aan den draak I'I\keDI ' kon bo ?

O. Lit " .. aJU blijft or. dr.i~eo, lOO 1a01f N. Welk een a1Dijer WSl .r woor mijDe eijleDe
men le.ft tU8l'Chen menlJCheo, die bedwelmende oo~en jaren llog. Ik wiet niet hoe &eer ik Godl
drankon ilP&ruiken. Maar de ondenioding l.erl, Gpeot bedroefde, door eeD geWOODtele woljrea di,
d.t bet drinken nn ide b.dw~lmend. eeoe aml- door de "teM..,.. beideoen tuin onse woorgee1.ehteD
Il'/flrde g."OOI te i.. lirinkt een kiod oipt 18 onrgele,.rd, on &00dllidelijk iD God .... oord
nn !oleir•• f. en le.rt bót den drank all1." wordt .. roordeeld.
gtrlwrl,jk. AlIclien, daD komt luIk een kind niet O. Bij deo profeet Haballuk:epreekt God .. If.
100 hit .r toe io later l... n un den dl&Dk een wee mt o'.r bem die lijnelr Daute bedwel-
", alnfd t. r.kon, al8 .eD .nder kind, d.t Tan mendeo WIJD te drinkeD il",ft: u Wee ditD, die
Jdei, .• ar ., Ban 2.woon w..., Moet gij dan lijne nlUlete te driok.D lI'eefl, lIij die awe wijn-
niet, llit li.fde ODor uw kind, bem door uw f!tllCb daarbIj w0etlt, eo ook drookell meakt."
eijlen ,oorbeeld belp<'D. ,icb 'BO den drank te (Hab,2: 16.)
ontbouden I N. Na oel1lt 98r8ta ik wat ,pj mij oalug. hebt
K hl.ar al. ik geen .iedelS of geen broedera , ••• ,d, dllt J el08 CbrutlU! dIe Dieta doed 'vat

• n luatere b.b' It'i Jl..jnm Vad.... n,et :ag dom (Joh. 6 :' 19.)
U. Ik wil u ale cbrioten ,ra~en of ni.t d. I(.en /wlwelmtmd4" wijn, kon h.bbeD gemukt.

Heil""d u jloleerd beeft de !lanocb. mRJItl!Cb.p- D. HemelllCbe Vad.r .toch geefIon. reeD be-
pij .1. ééo bni'll"io aan te zien, en het beil dw.lmlad droiYeD8llp te drink'D.
.... n .lk lid der moateebeppij op _D'" bart te dr.- ,.0. NOjI;meer. Ood heeft aan de prieate"" als
jl.n r 1II0et lliJ dan uiet ter :WIll. van de .ele /EI) baane dleo.t doden, aJle ,ebruik 9110 bedw.I.
..... k.", dio IJ omriogell, 100 "le ooder aoderen meode dranken .. rbodeo (1...... 10: 9 ). All
uw •• illen•• rbeid,,,, u van deo drank oct-: God de priesters alle nucbteD8Appea driDken
houden I I laAt, en alleen den !legilten, den bedwelmead.n
l'i. lk ,.,.ta u. Delelfde al",emoeoe -tIlPD' wijn hUDverbiedt, i. ~it dan oiet eea weDk, dat

eebenlidd., di. pieit "oor de .r~haffinil der sl,,- H.m lo~k e~~dTaok. nIel bthaa,jlt'
nrnij. pleit ook voor de afoeb.fting ,an het draok-I N.. \\ at m,) op dIt OOifeabhk Dog meer treft,
g.bruik. , ~.n d,t .'erbod aao d~ prioeters, is de tell'eoatel-

O. ED BI, LU iemand, die m.~nt door het. ltnil bIJ d. aankondljfloll "1.11 de geboorte 98a
blood van JtZUS Cbriorno ,.rlOlt te lijD, met u Jobannee: "noch wijn, noch lterken drank uI
niet wil med.~l\lIn. om t .. wille un den nRute hij drinker, .en bij zal met deo HeilÏjlea OeMt
den drenk .f t. schRff.n, .n neb dan op, de 'e!Vuld worden (Luk: 1: ló). D. geut. di.';n
Scb .. ft .n cp bet ,oorbeeid '~D Jelu. Cbns· d", b.dwel'lUfIdm. IC")" " en d. n..Jig" G_t,
I u. b.oro'pt, w.t zuud t ~I J .erl~8D ? kURftmJ tihmdN' n.ei ,'ordragm.

N. Ik l)D DlIJ over bem hl-dr08'l'en, ~plijk O. 't lo 100 al. !lij lellt. Eo dit leert ook
ik mij nu o,.r mij ... lven bed{o.t. d.t Ik vroe- PRulue ODe. D~ beidecen meeodaa dat lij"n ID miJn. biildb~id, d. cbristeJiJk. onthou .. ,".Ie lij g.aenig bij elkan.der waren, om der gesel-
dioil beb "jlenil'8tMo, olet w~t.nde. dat III i lr~held Wil, ovenloedlll wijn moett.n drinken.
nit de ebri.teliJke h.fde i. ~.bor.n. . , En .eilt Plulu. 81.11 de Obrist.nea, dat lij licb

(J. Ik ,.rbeull Dllj, d.t b, t llcbt ook ID uwe, hl.rdoor un de be,den.n moeten Doderacbeiden
li.l i. 0W'iluo. Ood II liefd •.. .\II,~n d. liefd.' d.t lij, mat~ dronken? Stelt hij t. vul driDkeD'
kan Hem tel_tun, eo daarom ,du,f Ik ..,n .tap 'en matig drinkeD tejleDofer elkaDder.
TOrder ~.an '0 u "ail.D: kan Gods li.Cde .eo i N. Hij ""lit: wordt Diet droakeo in wijn
draok beblMn ,erordeDd, di. tUt tIJ" aard be- ' waarin o.. rdaad ie; maar wordt .. rnld met den
dwolmt eo ollerbande kwaad doet? r G.o.l, sprekende onder elkaoder met psalmen eD

N. I it i. 100 ond.nkhaar ale dllt d... el-flOraanjlen, en ~8eat~lijko liedereo. (Ef. li: 19).
wijferij. d. hgt'I'Rardl.ile .chucbeldlDlf .0. de a. ED lo WieD lien ~aulDI ~o Potral bet beeld
.In.rlll) over, eiolwm8t'l:( Oode ooropronkehJk •. TaO een wakkarea ebneten, lo d.n meD8Cbdi.
.. r,,,deoing lijo. I mnt~ drinkt, of in den menIleb, die nachter i.

O. 1\80 .en .. der iet. jle'Allrlijks io banden' dat io, di. un onthouder i., WADtdit ie bij heD d:
lijner kinderen Il."" cm or mede te .p~l.n' beteeIrenis vao dit woord?
K.n een .. der aan lijn. lw.k1<e kinder.n een' N. Zij lie. io den onthoudtr het beeld YIDdon
bed .. elmeod.n drank t. drinken !Ineo. w.tende 'flinken cbrieteD (1 Tb .... ó: 6--8 ; I Petr, 4: 7).
welk. Jammerlijko I'Hol~'D dit "oor .. len beb- i O. Nu Ï3 de gewigtig. wraag, of oiet 004. C.A~OLINE BA..B.NETr, aU<u BLtncDTnAL,
eo aal? ' G.e.t In Dnle dij! Ml, legeDo,er de heerechende 1x>h&Ive dat zij de tweede WIIo8.
N. Onmogelijk. Dr hii moet opbouden ... der Idrinkil'ewoooten met hare jammerlijke gefolllell

te lija. Ik 'ersta u. Op bet ,oorbe.ld vae eiken cbrÏ3ten opwekt, om eea oothooder te wor:
deo H.il ..nd ...ilt ili 1, dal ik door d. ieDDi. uo . d.o. Ik ben er leker wan dat God. Oeeat dil
mijn .iil.n ,aderb •.rt, opklimmen lal tol de; doet. eo al Irracbtiller doeo aal. Ile dag ill leer
kenDi. ..n 0 "do .. d.rbart (Luk. Il : 11-13)'1 oablj, dat geen bedwelmende dranken io ebriete-
H.t i. mij duidelijk, dllt in dit licht de draok· hjke kring.D tot dagelijkeeh gebruik lalleD gnoD-
band.1 .0 b.t dronkgobruik ~eb.el en al wc rden Ideo worden. ..
.. roord""'ld. ... ",. N. G.looft jl~) dIn, dat Gode G_t in ODle

O. Ik , .. heu, mij er o.er, dat 1'1) eladell)k ,d8j!'en I\lIe chn.teoen opwekt om te doen wat
deo .I~ut.l Il",ond.n bebt. die het d,ea meolCh /'Hij wilde, dat eommijlen In de dageo dea oaden
onlliteprek.liji OfofOadill mMkt te ,e .. tuD wat rerbo'nda doeD JOuden P
"lOr and.ren eene .. rborllenbêid· bliJft, i O. Ja, en daarom wordt Godll G.... t bedroefd

N. Wat m.oot illl? Ujl u nader uit? door ouden die bij buaoe Irinduen eo aDdereD
O. God beeft •• n .. d.,b.,t. Vao kleine al deo iODerlijkeo drang om ootboade .. te wordID'

bebt gij beleden, ., Ik il.loof '0 God den Va'l tejreDjlaan. '
der." lIeproe! hieriAn all., vra.~ukken .. 't le I N. Uw woord treft mij. De Reer "f"gsn mi'
eeDYoDdl~.. En. wat m.t God. 'lId.rllJke helde elk ...oord dat ill tegen de oothoaelir,g heb gel
"0 tIbarmlD~ DIet beotMDbRar le, dat IS t8j1oo Ip_roken. Ik &Ouguroe in oo&e dlgeo eeD preek
Godl oo.. proo~elijke .e;"rd.olng. , ,. willeo h~en ~,..r dit woord f>:.o ADIOI: "Ik
N .. Ik begroJp u. (J~d jlaf lDet uderlijlle beb ec.mmljl' UIt uwe IODeDtot lIrofetelJ .. ,..kt,

gul beid "eel tot .. rkwl.l<l(lO' 'Il!l deo menaeb, eD uit owe jODlfeliDg1!atot N',l&ttëa; il dit niet
~aood.rbeid da ,.I.rIel heerlijk. YrochteD ; mur .1&00, gij kiodereD .Im.ë~, IJIfeIkt d. H .. re.
Ilj bedwelmelI ooi DIet al••• 0 lI·w.arltJk .. rfT"; IM~ar gijlied.o h.M &all de Nuareëa wijn te
100 mlo d. melk ou bedwelmt, dl. ioeteJll.ke dnolren gegeYen, eD gii hebt deD profeteD jfebo-
dreDk, ditn d. Vader OOI jl., ... n b•• IL Het den l.geDde: "lfij -,pJt .ieL prof.tereD "(Amoe
it d. ", ...."'.\, die op da jledAchre ~~lIomeo i" 12: 11. 12.) - •
lOl de h.HllAllle nIJCblen88pp.o el graD'" door O. De maoneD die God iD OD" daaeD opwekt,
jIi.tiag iD eeD "l'1ifl te Iat.D ",raDdereo, dat om, ~e"D door deo Geee& der liefd., aie llita~ aan dAtl fI).~r lIIeoaehen ,.r.oul, daD all. God 18, hunDe lDeciemelillChen te flJ'lDaDeD t'áD
url!iften te aamen reDOmea: .. . aU, bedwelmeode draak'D licb te oDtho'adea, DI ti G:l'I'1nGI.!·....Wij iDoettn ftt'tOboonmr

O. En ala jZij tU DIet kInderlijke eeD9o.ud~•• prelieD ook, ale de profeten, iD GodJ ..... ea .,..... aait gemell\ blAd 'fOOt' onl!e 'nlrIr.eerde
heid oord",l~ ia 't I~cht Yan G~ Vaderliefde, wel han, eli. ~u .l_aea~hl)Or pT'D. ' OPftttiDg 'fIIJl iota wat wij in Ik NitN-tu Ntddel-
tot w.t beelwt komt giJ ter.LoDd ~ '. N. Hoe dalelelijk pleU Godl Woord .001 de ~ YOIlden. en ala een ua~~0l>~ •

N. lJat de menteh de dwaliog; IDOIt IDIlID, elllClaaffiDf na alIaa W.elm'Ddea draall ale dat het niet meer ~ Iott. ~ Iich tall.I~~B-: ~êtJ!~~~
dl, bij heet~ Mgaaa, \ot OlIberebD-, eehad. MIlt aD' oog Gp dlt paat ~)IIJI( il, ell 'Wil_ 'be1r8e. het, door OU iIMl' eIeOh kr 1IaUd. derl.,st .........UIJI"_
'oor 't 8elllCbe memlClldom, ea ~•• hij opha. PeeL 'fInell dl,la 4, 80IIdft ~, ..... dM ~ DOl ~fcQ il; I . "'1."IiJII~

Wordt ou, door de
de Onthouding geleerd 1

TEGEN MINDEREN PRIJS

Dái'1II_~I_ vaD rtllDdêrë lilVallUit

(JE. Ooder~teekeDdén' biedeD Dn te Koop aan de yolgende Saitêa Jr 0 L 0- Jo. den InteStato -BOedel''\'ao JOIn

•N I A A. L GB li A. Á KT B U I R R A A D, tegen 'Prijsea tot hiertoe GB.EE.NSHIELDS, van Kaapstad,
het Znidelijk HalfrOnd onbekend:-

VOO R Jr A MER S U I T E S-Bestaande uit Rustbank, Damé.-· Leaning 'DE .OBP&RGftBiut.DDli,'HU~~ ~;
atoel, Beeren dito, en zes ..edere StoeleD; bekleed met Tii.p.try,"~ of . GREE~SHIELDS. behoorlijk
Sateen Oretonáe, £17 JOs. '~gesteld ZlJnde tot Ex~~teur Da-

E ~ T K A MER S U I T E ~Bestaande. nit Rastba'lk, Dames LeuDing- tGl~.!~nsmde! ~él van
K
WiJlen JOHN

. . ....~ ~8 van aapstad, ver-
stoel, Heeren dIto, en zes' andere Stoolen, bekleed met echt Leder, !aS. zoekt da.t alle Vorderin en te n

S ~ A APK A MER S U IT E S-{smaakvol gedf>COreerd), bestaande .it gemelden ~el zullen !orden~_
Garderobe, Kleederkast met 1'oilet8piegd en Jaweelladen, Wucbtafel met Mar. gezonden aan den Heer J.UIli8 BRIT •
meren :plad, ~e( Acbteratuk van Tigchels (Minton'.) Handoekrak, Kut om nuat T.Allf, Wetsagent en Oolleeteur •.:N0.2,
het Be4 te etaan, en drie Stoelen met zitting' van Rotting, .£18. lOs. ~erkplein, Kaapstad, binnen' ZEs

B~t"PubJiek wordt aitgenoodigd om de Uitgebreide V.rtoonkamera te komen WBKEB v&n af Dagteekening
bezigti[' n, alwaar de Grootste Voolntad, Deles, en al degenen die ieu aan

gez:egden Boedel verschlll~ zijn,
geheven het bedrag hunnér:re~ening, .a"tJ' 18- R~A.A ..D ~betalen aan dezelfde plek en bin.i lI:Ii.A nen' het7.elfde tijdperk. .

i (Get.) HUGa GilBUSBIILD8.
IN! ZUID AFRII{A TE ZIEN' IS _K_aa__pilta---"!,,d,~30~::--_

I •

EE]

Dl.a, D. ~. &; Co. slechts goed Droog Hont gebniiken, kanDen .ij met vol
.,ertro~wen elk ;Artikel waarborgen. .

~t is het gebl'llik der Firma om alle Goederen te merkeD met, .

NETIU KONTANTE PRIJZEN
I EN

Va~" dezeR Kegel' ".l'4t :Dlet !rgeweli~R
.Gebel
.1[.

~.,
G'01KOMPLEET BUIS-MEUBlLRERDERS"

8,90 en 92,Langemarktstraat

OI{IE rrOESPRAKEN '£1
1_~
len.
leo,J
di«
.Baoc
baai'
den
Juni

D
d~(
Com=.,efZi.tiÓD~
1IChe:
Qlet
voor
~j
Daal'

"ven
diet
.Kan

IJ
~

V
se
188:

OVER

.Vredenbar,-SWie.

Behangselpapier.
'eo !tI'eBBon4leeN
. ST GEORGESTR1AT,

Blijven Invoeren ft hab bel! in V~rraad
het G!ootate 'Aailbili_,

BEHA:NGSElJIAPtER
BaliD geschikt voor dail' ~

~. en~or~~, ...
. met de Slechte l'ijdeq.

JOIit4'!M~lli8WN a 'ZOON
HlDBEN DI VOOlmUD

ou.. vert. hp. KMneJi. iafket
Káu, ISoter, .... , 1aftlijDU,
.J... ~ Beach1l1_ Beeste- eD Var

'~ 1buerwaren,' Bier,
Wijn, Brandewijn,' Jawer, WhU
k)';·Letbrioed. 811&., ena.

A.ltea ~m CU Liagst6 Marktprijzen.

JOHN M. BROWN & ZOON
I 8i'. GBORGBSsnA.A.T

A. ·BOND EN BOERENVEREEN IGING.HOF VAN INSOLVENTIE .

DOO.

TITU VAlf DD roUX.
l'etbijgbaar ten Xautore,_ de ztrid ..4.fri1calutt

P_BU 8 41h..-n. ZM de ~ jD deEuitl.A{ri.buIII
,..'19 JtlaRt. .

NIEUWE INSOLVENTIE8.

VERKRIJGBAAR,
BIJ DE' ONDBRGETEEIrENDEN,

Exemplal'(m faO de Alg-:.meene .VbnsUtntie van dfn !.

NUMa.y 9.-111&&0 Jacob GoUWI, P.m .• op Mal-
ml!8bury; batrn, £S8; schulden, £148; tekort,
£80 .

6.-Heodrilr Hermanus Kleio, te C&ledoo'
baten, £619; schulden, £674 18s.; tekort'
£~ Ik '
.6.-Robert Georll'tl Lutley, te Knyma; pro.

Vl8loneele order ...an seqnestratie toegeetaan.

VAN'N_EN 'l VIWERS,
AlSllOKB8, C6LtlCTItJRS,

.Ge.erale'~ "~IHg'eDleu.
V.BNDU-LU1BR8 .

Hoek T&httrJ.rr.~'KaaftHlstraat,
.~_K.i&pátad.~. _... ,II

,E
1_
nen
lS1!
ME:

Hond, 1tzaftlCIf' 1If.1 'de" Profiuciale' Constltuti"
fOOt· de liaal_kolonie.

HOFMEYR &'·REGTE·R.
GJ'oenteplein; Kaapstad;

SCHEDULEN INGELEVERD. Ate
Mei 6.-William Rabbeth Taylor te Marais-

burg, district Cradock, wet en gen~ra.le a.gent.
,).-Ch&%'le8 Francis John McDonald, te Um-

tata.
[J.-Jan Jacobue Lategan. te Oudtehoorn.
4.-Jurgen JaoobUl ...an Winkel, te Kaapstad,

bouwmeester.
O.-Ignatiu! William 01ifer Read en John

Jones. handelende te Unionda.lt! als Read &
Jones; provisioneeIe order ...an sequestratie
opgeschort en petitie afgewezen.

van de KAAPSCH GOUVERNEMENTS

SPOORWEGEN, en volle bijzonderhe-

den zijn te vernemen bij:

C. R. O'FLAHERTY,
KAAPSTAD, ~W[ENT.~L &' SOllLESWIG,

" I· ,.

APOTHEKERS EN HANDELAARS IN DROGERI)EN
OPVOLUl:1tsTAB. .

C. SOHMIETEnWEW & 00.
. ~ KAA'pSrrAD. '

DROGtRlJE~. ~ MEDI~IJNEN van de Bes~ .. Kwaliteit;, Pbarmaoeatiáób
en ChitiirgtJn II Benoodlgdh~D, P.ten~ MedlCTJnen, Padumerie' ell ·.Artft:eleD I","!,!.I:.~~~~~!l!I;&!l~!!!!!~~

voor het Tdilet, 8021', euz. JE. "
LevenmClers vn Homooopathisohe ell Honandache Medicijnen •
F.brikantén,v~ Sodawater, Limonad~en Medicinale soorten ~~. A

da~
OIItA
SA:
reD
Be
0Il~
11
het

m
hel

VERGA.Dlill1JWEN. Agent voor de Westelijke Provincie.

KENNISGEVING,(roor d", .Meukr, dtTl htif' J. n. Hofmeyr.)

WOENSDA.G, 6 MEI 1886. DE .. ROYAL" KAPPERS SALON, 6
lloutetraat, Kaapstad. Het ~

Huil! m de Stad voor het Kappen ...an Daïnes
~ HaalW81k opgemaakt naar den laatsten ea
meuwsten 1lllla8k.-Heete en Koude Baden.

A. P. A.MYOT,Eigenaar

VIER EERSTE \'lrnGADEBtNGEN,

die ...an Abr. H. M. Louw, D. J., S. D. en
W. H. Naudé liepen af zonder dat er iets
gebeurde, en .100 ging het ook met die van -UNION LINIE

KONINKLIJKE JUILDIBB8T.BDRUB TllL.

Derde. Het rapport van de curatoren
SteytIllI' en Currey hield ill dat m80lveni ellIl
me~eelaar was, en door stadig te werken
oentg geld had gemaakt waar hij een bouwerf
VOOr had gekocht. Md hulp der Bouwmaat.
8Cha.ppij had bij er een hllÏ.ll gebouwd, waar
hi~ tevens een verband ol' gelegd had' en
00.. had hij cabs en paarden 'fOOr geld ge.
k-ocht, waar hij hoo~ intereet voor moeet
'.>aWen. Een der geldsehietel!l had een derde
verban~. op zijn, huil! genom'!D, en dit w8.8
ongetwijfeld een onregtYa&rdifO ...oorkeur die
bij kreeg; maar daar het hUlS niet HO veel
waard wal &l8 de twee eerste orbanden za.
men, behoefde men zich hiero er niet te be.
kommeren. Aan een uitdeelinl' aan die tIObuld-
eischera die geen ...oorran« hadden WILl Diet
te dPllkeL. rn.ommt schreef djn ongeluk aan
hoogen 'mtereet toe dien hij betaleil moest,
en yoorts aan de elechte tijden. Het huil!
zou op 19 dezer publiek ...erkocht wordelI ;
JDaaf haalde het geen behoorlijken prijs C:an
wilden ouratoren 'frijheid om naar goed:'tiDden
er lDeé te handelen, wat ook, Da aannemiag
van het rapport, werd toegeé'en.

-3 P R.OO K JE S,UNION STOOMBOOTM.UTSCHAPPIJ
<BEPERIn.

DR Mailbooten der Maatecb,ppjj .. ~rek:.
ken 'I'an Kaapstad Daar 15Dp1aDd,

Via Madeira, OlD den IDdsrenWoeDJdag,
te 40nur D.m., te St. Belena en A.tceDlio
ala OIlder a&1Ileggende.

VOOR ENGELAND.

',I \t'tiGGRL •• P~N,
VAN de :rt..... Altona, Twee (2)

Z.arte EZl!:LS, 8 jtJaJ' ond, onge-
merkt. Heeren Sohntmeeste'" en aDde-
ren, bij wie' detelTe komen aanloopen,
gelievea ken nie te ge.en aan den
OndergeteekeDde, door wien alle billijke
onkoeseó .1l11en 'irorden bétalII4, en die
deselv8 aaoIroadeD' .1Il1eJt wól'dft ver-
"elgd.
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