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MUNïCIPALiTÊIT.,SOm~~~tWes~Stra~d-.BUAARr--oizAiR ri'A,4.-:N-·ONZl~~INTEEKEN AREN.
IBene velh~e en .1ns~eveDdel DE JAARLIJKSCHE BAZAAR,

I BelegglDg ~ Kapitaal. I INST:~\;~j;n~IM~;eD~UMva:n h:! I VERIINDERING VAN SUBSCRIPTIE.
[JE beer C:.M. HN"B. BOIT81.!U,v?Orn~ KAPEL EBENHAEZER, zal gehouden

me~a lijode . liJD. b&Ddela~"lgb~~d "ol'dlln
grooter lut te breiden, en ten ellld" II; n
aaDdaobt gebeel daar8ll1l te wiJ.It'n, bedlOp Woensdag, den 23sten' Deler,

GEWONE KWARTAALS-MARKT alhier, zal gehouden wor- bnlo&eD zijne Huurbuisen te rerkoopeu en TB SIMONDIUM. .
den op 0 I N Q S0 A GI 2ft 0 E Z ER, en aan- die~ten"eYDIl{e den Ou~ergettckelld" g?l\n· Het Publiek van GROOT DRAKJIlN.

., toriseerd gezf'gde HulZen ~r publieke STEIN d . d I"k't odi dnemen 's Morgens ten half zes ure. \'Ciling te verkOOnPD,nam. "or ~. vnen e IJ nl geno 19
,..- den Bazaar bl] te wonf-n, of Plet hunneOf. Uil illlfhl:!" 28 DI~Z«~I', ~nwoordigbeid te vereereen, tot Broe-Op last va'.! de Commissarissen, . derlijk ki AlI'f I

Dat ver~ieelijle EigeDdom gelegeD in bet erlij e zamen"E'f lOg. egt ten sur-
meeat et'ntrale eD aangeDame lfeJeelte "an len in, dank oDtvangE'n worden.
bet ttrand, te weteD, aan dea&elfaingaDg, W. A. JOUBERT,
bevatteDde dria _r gelidlijlee en aange· Hon. Secretaris.
Ilame Huurhuile. met StalleD eo W-fliBD'
bai&eD. beue'l'eu eeu Opea Stok Gronde A' T TEN TIE T.
w_Op Dog Tw.. HuiUJl lIaDIeli worden
gebouwd. Tot· ge, id vaD Kooper.: IUIlea
de Huisen en GroDd eent afwDderlijk au
curu gnameolijk word eo opgeseild, Ge-
melde Huisen worden jaarlijkIl goed ver.
baurd en de koopera kunnen mir'ateDILop 12
percent rekeDeD op de belegging Yan bOD
kapitaal.

Het il een bekend ftit dat het lI08tert.
baai Strand voor aaugeusambeid en gt'&,)nJ.
h-id eed6' Stra ..d aan d,lIen ZaiJbook
overtreft, en door de verieDgiDg vaa de
epoor lijn wordt bet bijna het gebeele jaar
door dl ak besocbt door besoekers ait dil
BinDenland"n, beMe,eua door de jal\rliJkacbe
onde KlanteD.

Ve ,"oopÏDg to begin oe.. tlln 11 ure v.m.

BOttUS J BONUS!
P. J. BOSMAN, P.W.zo.,

Afalager.

M ET DE· VOLKSVRIEND.

Stellenboeoh, 8 lite. 1885.

. .

D. ISAACS & Co;

KOLONIALE IPAARLSCHEWeeskamer & Trustmaatschappij t ';~
PUBLIEKE YERI,<OOPING i -

Hoizen VA~;~rBpakhDis,I KEN NIS G E V ING.
DE VAN af 1 Januarij, aanstaande zullen die onzer Inteekenaren die hun

Inteekeningsgelden voor het a.lsd&tlloopend~aar voldoen tJ66r tU"
31sten Maart 1886, een afslag erlangen van VliR 8IULLIJrClI.
Hun die zulks niet doen zal als voorheen de volle .£2 is..in rekening
worden gebragt.

Dec 1885. HOFJlEY& " BBOD"

Malmesbury Executeurskamer.
PUBLIEK.E VERKOOPING

STU KVA.TElf,
KUIPE.,

HOGSHEADS,

-"UJl.

KOS-TBAAR BOERDERIJEI&EIDOI.
LEVENDE HAVE, ENZ.,"rE KOOP, bij den Ondergetee-

kende tegen de Laagste Markt.
prijzen. TERMEN GE1U..KIELIJX.

H. ZUIDMEliR,
La.dy Gray Straat, Paarl.

TE

BARTEBEESTFONTEI~
In den Boedel van Wijlen HENDK. J...\.03.'

van derWESTHUIZEN,

IN DI

A A MBE IJ E N POE 0 ER.

Buiteilbeligheid te Koop of te
Huur, te Napier. Op Donderdag, den 14den Jan. 1888,

St.JANRSTRAAT.
1-1 den Boedel van wijlen den Wel·Ed. befT

CUL GUH!! AUIIJEBG. vang

DE Curatoren in den Iesolveeten Boe·
del van EKSTE~N&; Co., te Napier,

sullen tot 31 dezer Tenders in "achten
voor den overgebleven Voorread en voor
den Koop of de Haur van de welbekende
eli van ouda gevestigde Besigbeideplek.
GemakkelIjke Termeu zullen WOl den ge.
steld aan leder begeerig te Koopen, met
het voornemen de Bezigheid voort te
zetten.

ZOO de Voorraad bij het einde van bet
jaar niet ia TaU de hand gezet, zal deze
op 9 JANU "RIJ AANST. Publiek wor.
den Verkocht.

P. PORTER, - j Caratore
G. W. ST&LJTLER, Il.

Kaapatad, 17 Dec. 1886. .

TEN 9 URE V.M.

I De Erfpacbtplaata lf Hartel>eeatfonteiD," groot ongeveer l,Sa yorgea ed
• gelegen binnen ongeveer veArtig minuten gemakkelijk rijdeu nn b~ Kal.

mesbnry ~poorweg Station. De Gebouwen bestaan uit een groot eR I*-'"I re-
bonwd Woonhais, twee Kleinere Woonbuizen, uitgebreiden Stal, Wagenbuia, Pak.
kamers, Dienasboden- en Arbeidtlf'1lwonin~n, Loodsee, Kralea, eDl., aUea iD lleer
goeden staat van rFparatie. De LaDdenjen lIijn onover&r:oflen i~ Yl'Uo~u..rbeid.
lijnde de jprlijkeche opbrengat Váll Graan, ongeveer .dne to& "I,!r dUIsend mad.
De Vlei Weide maakt een kostbaar deel van het Eigendom mt, eo .......aIaaft;
uitmnntend Zomer Graasveld voor een groote Kudde Vee. De "oon:MCl Foa-
tein- en Damwater is overvloedig. Als een algemeene Boerderij aija er elech.
weinig die met lf H ....tebeestfonteia" kunnen mededingen in baar speciale p"
scbiktheid voor Graanboerderij op uitgebreiden sohaal, alsook voor Veeteelt, 'ftD
allerlei soort. "-

II. De Erfpachtplaatll lf Zandgat," grenzende aan de Groo.~ BergriYi.. ,
Veldkornetschap Achter Rieb~ek:akasteel, gelegeo op gemakkela,k8ll afa~
van het Piquetberg vieg Station, groot als per overgeblevea mlfpak'ekbeid,
ongeveer 846 MorgeD, met W oonhnis, Stalling en de gewODe &iteus-boa.
wen. Bebalve dat het een goede Graanplaats is, is dit Eiff8lldóm saer geeoIaikt
voor Kleinvee,

Het overige van het Vee, enz. des overledenen, bestaande ait 296 Aq.
teel schapen , 22 Stnka Aanteelvee, een aantal Varkens, Boerdarijgereedeahap,
Meubilair, euz., lIal tegelijkertijd worden Verkocht.

LIBERALE BONUS.
A. G. W.ATKRIlEIJER,

Malmesbury, 17 Dec. l885. Seeret.ris.
DB BBERY J. W. )( OOR R 'x E S. Jr. " 00 .. AFSLACIEBS.

D~ GROOTSTHVOORIU!I II

Op DUllf'el·dit.!', 24 Delei',
Zullen ZONDER RESERVE worden Ver.

kocht ;-

TW It:E KAPITAL~~ HUI ZEN en een
PAK H UI:5 en WIN K (o;L, in de St.

JaDll.>traat, No. I, 8 en 4. Het Pakbuia is
een Hoek percool ; de H nisen bevatten elk
t..oo Kamers, Keuken , Achterplaata en T<'r-
dare geridl'Jkheden Alle Gebou wen &;,n
iD ee... te kJ.tsse or.Ie, .ijnoe .ij la&~tlllijk
voor reksniDg v"u de n Boedel behoor lijk
gerepal'tlerd, OD tij zijn. iIJ al len deele, de
&aadacbt waard.

Liberale Bonus za] ioor.len geg6fle"ll.

De Vel'~oopiug begint ten 11 ure

hlunici paal Kantoor, Stadhuis,
Paarl, 12 December 1885.

H. G, F. ENSLIN, JR.,
Secretaris.

STELLENBOSCH.
PUBLIEKE VERKOOPING

Kustbare "aste Goedere ..,
ID den BOeleI. 'I'aIl wijleD den heer J' W.

"'-VAlfCoPPENHAGEIf.

( ) E Oudergeteekende, behoorlijk ge-
autoriseerd door de Execateuren

van bovengenoemden Boedel, zal pabliek
verkoopen, op .

Woensdag, 23 Dezer, Bf,hilugsrlpilpier :nagazijtl.
Nu In voorraad groote boeveefbeden, te

1. Het Kostbaar Eigendom, gelegen in koop in groote en kleine hoeveelhe-
de 1\ erkstraat, bevattende een rui m en den, om koopers te gerieven. Patro-
Inchtig Woonhnill, voorzieD van alle ge· Den op aanzoek gezonden. Gcaaaor.

• makken,Boitenvertrekken en Tuingrond, teerde balen van 200 en 300 rollen
benerene twee kleine "Co~tagee" annex, en 'oor den buitenhendel van 4d. en
-Dit l- igendom brengt een goede Huur hooger. Overgebleven atukken, enz.,
op, ia onlapga gebeel verniellwd eli on· 2d. en 3d. per ~I.
der Galvanieeh IJl581'en Dak gebngt, eli WU .. ZOO.
biedt, wegens deszelfs oontrale IiggiDg, JOHN :M. BRO ...-.., .n
een zeer ver kieslij le Verbli jf &8n. , -=- ....,....,.8....,T_.....G_EO'_B.G EBTR.......,:-;"lAA...-T_._-=-

11. Zeiler Erf, gelegen als bovlln, be· LeveDsmiddelen en' OUewarea.
vattende eE'n groot en Inchtig Pakhois,
thllns gebezigd als Timmerman.winkel, JOHN M. BR~WN &; ZOON,
benevens een kleine "Cottage," goed Bieden no bovengemeldo te Koop aan
verhuurd. tegen zeer Lage Prijzen.
Ill. Zeker Stuk GrondIl, benttende JOHN M. BIlOWN ek ZOON,

vijf Erven, met de daaropstaande Ge. St. Georgestraat.
bouwen, gelegen te Du TOlTS VILLI, aan
de andeIe zijde van de Stellenbo88Che
Statie, die alamede een goede Hnur op'
brengen.

IV. Zeker Stnk Gronds, ook gelegrn
te Du TOITBVILLI, tegenover het Stellen.
boaache Station, met het daaropataand
gerieflIjk Woonhuis.

V. Zeker onbebouwd Stuk Grond, ge.
Ipgen als boven, grenzende aan den Pu.
blieken Weg naar het Station.

De Verkooping te beginneu ten 10
nre v.m., en zal worden gehouden op
de Stoep van eeratgenoemd Erf, in de
Kerkatraat.

BONUS! BONUS!!
J. 8. VAlfCOPPENRAGEN,
G. VAlfCOPPENHAGBN,

Gezamenlijke Executeuren.
Stellenbosch. 12 Dec. 1886.
P. J. BOSM.1N, P. W.zoon, Af8lage~.

M·EUBELENI
EUBELEN II

EUBELEN
ZUID AFRIllA,

SUPERIEUR XO~NIAAL GBILUKTB,
De beate ".arde· roor he' geld in de

KolODie.

De Westelijke Provincie Administratie en Tnatmaabchappij (Beperkt)
Kantoor: H~ !Iantk Wak ..... Nwwutraa', (~ tk Bt. a-ge Kerk,)

KAAPSTAD.
OPGEBIGT ~ APJtJL. 1883.-B.A1'J'i' AAJ., £30,000

DIRECTEUREN :
D. Wel-Edele Het'r P. MARAIIl,Voorzitter,en deWel-Edeie Hoeren J. C. BllITH, H. P. DU Plu!n

L.W.V" H. WILlUN, D. P. KRYlifAUT,H. K. TIIEDOOLD en CuA.B.LES LK'lVI8.
BANKIER; DE ZUlD-ÁFRIKA.ARSCHE BANK. CURATOREN :-De Heeren D. P. KIIYlfA.UT

en H, WII.lfAlf PROKUREUR :-De Heer H. P. DU Puu. AUDITEURBN :-De
B. T'lVTCB08S en W. RAWBONE.

De Direktie zal door haren Secretaris Insolvente Boedels A..t1mi.ï.teren.
De Direkteuren komen iederen VRIJDAG, te 2 ure n.m., bijeen om leeningen te sluiten en

andere aken af te doen.
- Zij di.. dit Kaotoer aL! Executeuren, Agenten of anderszin. wenachen te benoemen, l(6lievende
Direktie 8ellToudig ouder den llS&IJl .. De We.telijke Provincie Admininratie en Truatmaat.
echappij (Ret>erkt), Kaapst8d." aan te stellen en te benoemen..

De Maatschappij geeft ReDte aan Inleggers op Guo.tige Voorwaarden.
J. J. D. BUY8XEl:!.

AAN HANDELAARS BUITEN. !

D. ISAAS " Co.

G, \V, STt-.:lJTLER,
S, creta-is.

Gebouw der Kamer, No. 3. Kerkplein,
Kaapstad. 12 I leo. 1885.

H JONE8 & Co., AFSLAGERS.

Aan Mij nmaatschappii en

en Eigónaren van hli-

ne'ra.Ie Eigendommen
in Zuid A inka.

I(OFFIJ, RIJST, SUII{ER, ENZ.

MEDLEY'S BL.AAUWE GESPRIK.
KELDE ZEEP, 32 Steenen. Dit
welbekende geliefkoosde merk Zeep
"ordt nn tegen Lagen Prijs te Koop
aangeboden.
JOHN M. BROWN &; ZOON,

St. Georgeatraat. I EETB.A.Ea SBTS-Ma... ltf .Il S.'b.tuU..l.

DI:; II •er W, hENR1CK, !IIijninlltni.ur 80
B.. i~ti,er. di. ~..,eDIl.llt"rdi. go"-.st ulII

rapport uit te b'onllon vv.r bet w.rK io de
DI&man"uij08o, lAl binneDKort .ADZuid Afriaa
nvnr Eu,,,!", vert,.kk.n.' ~idd.lorwiJI biedt bij
I:p"l di~D"tc!D un Vq"r de inspt"clie .an Minerale

b.-ndommon iaD Europeecas en Koloniale MAat.
sch- ppi j-n, en .,,1 K".tbll&l Eill.ndolll onder de
oAr,dAcbtbr.ng.n V .. n Eng.illCb. KApitali.ten.
l' ..mra unicarien uit EOj{.IADdte word.o gorigl

d 'r de U.."." J. on P. H!G80N, con,ulleroDdo

\Ill'" "II'Di.un, Cro.. n Buildi"ill, .\Iafleb'ot.r.
Ko:,lDi"l., G1mmU/iiC"lieo mo~t8n direkt &aa

d-o f!,.,. hE:\'RIOK, I\imb.rl.y, Zuid Afrik..
,&f08Cbit!:d~D.

VAN DER BfL & (0., 35 St.Georgestraaf,
Landen nu ex .. Ida," van Calcutta:

2,000 Zakken T.H. Rijst 100 Balen Wolzakken, 4i voet
500 Do, Bruine Rijst 100 " Graanzakken.

HEBBEN PU LA.A.TBTE AANXOKBTEB ONTV.ANOElf:
2,500 Zakken Blsan" Boon Rio Koffij I 500 Zakkea uitgzoohtat INieuw Zee.
2 000 Mauritius Suiker landsob Koorn " Roller dressed
] :000 Ki~ten Parafine Meel"
],000 Zakken Ni.uw Zeelandseb Koorn 200 Ton Geg!\1van iaeerd Geriffeld IJzer.

Te Koop in Entrepot of Belasting betaald,'tegen de laagste Marktprijzen.

VAN DER BYL & CO.

Cijfers gtlDerkt.
Couta.to

AAN BOEREN

De Paarlsche Bank.
BERIGT AAN DEELHEBBRS.

D. ISMCS 'at Co.
SJ.AA ... ADIEB SE2'S-Vaa. '.. no~u .... BO.boene •••

K.u.paeh Gou"ernements Spoorw~en,

JAS · ROB.E R '1'SON,
HMfl On/scheept 6UI " JAS. L. HARWAT,"

HORNDBY'S WERELDBEROEMDE
, GOUDEN MEDAILLE

DJ~AAGBAR~~STOOMMACHINES,

M lTS deze wordt kennil gegeveD
dat iDgevolge het veranderde

Artikel 22 vaD de Acta ran Overeen.
komst van bovengemelde Maatscbappij,
de JAARLIJKSCHE ALGEMEl!:Nt<;
VERGADEHING VAN DEELHEB.
BERS gehonden zal worden ten Kan.
tore der Bank, op

I ingsdag, 12 Jan. aanst.,
Algemeene Marktagent . 's Morgens ten 10 ure.

Ten einde van virecteuren te olJtvangen

DE Ondergeteekende maakt aan Wijn. een Algemeenen Staat der aaDgelegen.
boeren eu anderen bekend, dat heden der Bank, om drie Ilil'f'cteuren

bij van den Isten Nov., na de OpeDing te kie.en in plaats vaD de WelEdele
van den Spoorweg alle IOOrten Produe. Heeren G. J. M.A.LllIIIBZ,P. B. DI V ILLS
ten Vrnchten en~. ontvangen zal. ,Na) en F. J. HIGO, P.ln., die bij beurtwis.
ont~ang8t er ;an .ullen dezelve dadelijk seling aftreden en eeo van wie weder
worden verkocht en na aftrek eener I verkie ..baar is, en voorte tot algemeene
kunne Commiuie, zal bet Geld per POIIt bezig beid.
"orden verzonden. Op last van

Daar de Ondergpteekende heel goed
bekend is alhier, vooral met den Handel,
biedt dit een goede kans aan voor de
Weetelijke Boeren, die met stiptheid en
eerlijkheid zullen "orden bebandeld. Lijst van Deelhebbers verkiubaar lot Di.

Zendt EERSTE KL.Af:! VRUCHTEN redeurIm :_
en verzorgt :ae h.eel goed, en over~~igt .8embardi, J A Niekerk, 0 T 9&D
uzelven van de KlmberWv MarktpnJZen. Biaaeux, Eerwd Ic Niekerk, I J Tan

Ledige Manden zaliAn dadelijk terug Brink, JM J Perold, RA
worden gezonden. De. Agent ~I lijn ~m:o'lf A ~el ~ t"(M Dl
Klanten iu alle opzlg~en satisfactIe Bïl,_P'L vd, M.L.C. Retief, P H, PZD
!zeven. Geen BoerenbedrIeger, mear een ciliie, C D Roux, JaC8 J le Jm
V riend van Boeren. I EDslin, JH ....zn Roux, P A le

W MORKEL Furter A A Roux, JaC8 J h., Jr
• , H rak' D G &tief, P R

Marktagent, . HO :PJ, Sr. Spuy, HJ 'I' d, Dm
Kimberley. H~, PJ, pm SPUY. DJ A 'v d

dUSO, J P Toit, S P du
Huga, PJ, Jr Villiers, 0 T do!
Haumao, PE Villiers, A B de, P J&n,
Krige, W A, Pzn ML ....
Louw, C W Villiel'll, J I de, A Pm
Malan Gab D M LA,
Mino~, Jac J, aenr Vo., PW de, Dm
MiDIlaar, P D Villiera, D J de
Minnaar G W Villier., J S de, senr
Marais 'J F Villiers, FA B de. Jr
l\(..Jao 'p J, J P m Villiers. Jacob R de
Malh~be G J Villiers, 0 A. de, Om
Malan, D~vid J Ville, Jan D de, senr
Moll Cornelia Ville, P B de
Malherbe Jozua P Villiel'll, J H de, J Jm
Malher~ W D Vo.llian, D P de
:Miunaar Paul Villien.f.J&CIJ de, JJEQ
Ilalan, P J D Wall, ~ O"fall d,
NimrOlldt I li

D. ISAACS & Co.

D. ISMCS cl co.

GYMKHANA TE KENILWORTH.
"BOXING" DAG, 26 DEC. A. S.

I~verband met deze feestelijkheid
zullea Paasagiers vervoerd worden

tus'lchen K a a p 8 t a U I'n Ken i I .
wor tb tegtl'l de vdlgeode prij;,;eD, n1.:-
8'"11 ~I T~r1~ hte lias, !4e Klae, :!de 1111.

h. lid, Is. 3i. 9i
Kaartje. bruikbaar alleen op den dag

dt', uitreiklog. Voor bijz:onderbeden van
TreIOuIenst zie pobllelte aauplak:bol.

Speciaal gemaakt voor h~t verbranden v~n ho.ut of ait8chot. Extr~ Z ...are :\88en en
Wielen aterke Hem, Wijde Banden, eenvondig eo dnurzaam, G ~MA.AKT VOOR
DEZE 'KOLO.sIE, alsook: hanne wijdberoemde

)lIDDENPUNTVLIETENDE POIlPl!lN, 3 tot 6,
Om van 6 000 tot 80,000 galloaa per uur op te pompen. Gemakkelijk ge.

, G S k" " Fl " ..plaatst, draagbaar en eenvoudig egoten " oc et eu aa ge ptJpen en
" Beods"

Te IIIriveren per "Border Ch.ief," de pa~verbeterde eo allerdoelmatigeta
DOH S C H· en "F I NIS H ING" M ACH I NES, pas gemaakt, en waar.
aan de Gouden Med'lille is toegek:end op de TeDtoonltelling van Uitvindio.
gen 1885.
Ue Heer H. C. M08TKRT, van" De Hoop," Pbiladelphia, is bereid de OOllIteu vaD Boerea

te DoracbeD en Stroo iD Kaf te veranderen met on.e PataDte DoreohmaobiDe eD

BEKENDlAKING. 'l'API.l'l'BJr-AJUDUuter, Bl1UIMlaolae,lJI_lJtw.l'k, 1" ......
mID.ter, .DL, 4. laagte .04 •• e. JU......

létteo,
A. W. HOWELL,

Direk~ nD DieDst.
Hoofdksntoren,
K&apstad·Einru.tation, ~l Dec. l8~5.

Oudel·wijz~l· belioadi~cI
\
100K de Gou V El r nc ill ent 8

Sc boo I teL i ndl e y, O. V.S.
SalariS .£100 per jaar I'D V,ije Woniag
(g~scbikl om eell aanzienlijk aantal Kost.
leeriIllgen te hUisvesten), benevens de
Bcbo(JlgeldE'n. De voorkeur zal gegeven
worden aaa i(mllood, die hostleerllDgeu
IDuemen kao. Applicaties, verKezeld
vaD de bij de Wet ,erei80hte C~rtiticaten
en Getuigschriften, zullen dOOI deo On.
del ge te<- kende on t van gsa wordea tot
JJaa,!dag, den 25clm Janu.arij 18_6.

A. J. B. ALIjEHTYN, V.D.M.,
Voorz. der Scboolcommissie.

Lindley,O.V.S.}
11 Uecemb8r 1885.

" Bruiser,"

Overige Toebehooren en Deelen voor Handen.

Uzer en Landbouw Ma.guijn, PJeinstraat, Kaapstad.

HET IlUCcesdat tot hiertoe gepaard ging met het ~ebroik van borengenoemde Me-
dicijn, heeft den Eigenaar, den Heer C. H. ~OSIN1lJ:&G,er toe geb ragt ~ezelve

meer prominent voor de 8Jlndlloht va~ het Pabl!ek te brengeo ; het werd 1D vele
gevallen bewe!6en een zeer. kraoh tig mIddel te ~~Jn teg(.l~ d~e ~ algem~o heer.
8chende ziekte, die aan(redwd wordt door hoofdplJo, kortzlghgh~ld, ~r~kklng op de
oogen, anget, duizeligheid, g~brek aan geestkracbt, onregelmatIgheId 1D het bloed,
pija in de lenden en .veratopplDg. .

He bijzondere elgeuschappen van dit Poeder om het bloed ~ verdunnen en een
Vlijen bloedsomloop te bevorderen, o~ d~ werkinj{ der ingew ..nden te prikkelen en
te regelen, en ze te lIui1'eren van sh]m~nge en scherpe stoffen, De~en de ona&nge.BEVALLE~,-MeJufvroulV C. J. DE name uitwerkselen weg en geneaen de Iiekte. Het UJ ook IleAr hellsaam blIvonden

JAU ER, geboreu UJ: KOCK, van worden wanneer het gebruikt wordt ala bo~engemelde voorteek~.nen, de, voorloo.
eens Doohter. la V&Il HHUMATISCHE JICH! zich voord~n, en ook bIJ .drokkl~.g op de

lIope TowD, 18 Dec. 18~5. f:rst, droogheid, jeuken en ohronlso~e aandoeDlnge~ van ~e hUId, en biJ "ater.
. zucht meer bijzonder wanneer Jeze DIt onderdruk~ ,!lItwaseming voortkumt.UNTSLA P EN, te Stellenb08Oh, op den. ÁIs eeo hnismiddel bij ver8tnp'pi~g kan het "elhg w\)rden aanbevolen, alsmede

negenden dezer, ID d;!J ~uderdom I voor de behandeling van uitslag biJ klDderen.
vaD Degen·en·zestlg Jaren, ELIZABt-:TH ! Volle bijlOnderheden vergezellen elken Bottel. Prij. 2,.; per Poet 2,. 6d.
G. F. HOFFMAN, geboren NIXTHLlNG, I UlI.&ID DOOIIDEN .&DIOD IUGDAAll

woouwe ~ijlleln bEDO.lhllDBUN.lItD Hon· eHBOSENBERG Chemi!lt en Droogist, hoek van Bree- en Korte.
!ILL'!, van ",te en osc . • • 'K tad

Ve ,eIe Bloedverwanten en VrieD(len marktstraten, aaps .
018 de Ovedooeoe haoDe achting betoond N.B.-Dit geneesmiddel is bereid in deo ~orm van een Poeder! zoodat het voor altijd bo ge.
. . b' d .. h d d zonder de--1fs A" tuehappen te verhezeo' een 'Voordeeldat andereheboen, ontvangen lerme e onzen lOOI' ou eDWO~ en, .. _ _ ,

d le m==eD~gsru~l_ru__~_be__U_~=II~._===~=_~~~--~_:~~_:~--:;~~---gun an .

Uit naam der Kindel'9n: ORGE FINDLAY & COJOS. HOP}'MAN, J.W.zn. (lE . ._,
DOODBERIGT. U .

D. ISMCSl & CO.
OVEB'l'BEItSELS vooa •• V•• i.•• -tSU•., .. t

a,UeD, TapIJt •• rk, (;1'.tOIlJl." ••• pa,; -au., .....
4. -Ie ••• te .ahOIl ••.

D. ISAACS " Co.
Set GoeaOoplt. Hd.lldellh.t. yoor ••• bllalr, '1~ .. ""_.,

.ol'c.leICl .Go.d, A.&.I'4 •• el'k, cnu ....rJt, ..
"'&.l'ea, Pleet.are. e. aU. &A4.... B1d8Ia01UleUt ·
BeDo04l14h.d.ll.

BIEDEN NU AA N

AA~'ri~!~:~V!~r~t~~ee:d ;e~:TEGEN VER}IINDERD.E PRIJZEN:
maakt, dat het den Heer 10 ZIjne WIJS' , . .
heid behaagd heeft, den 14.den Dect'm I BJ,AlJKuPER, Dekae!s en Bodems voor Koperen Diatdleerketela, Koperen
ber in zijnen eeawige ruat op te nemen,! . Soldeersel.. .
nns eeoig teedergeli"fu ZoontjE', P. J. i BLADZINK, Blikk:&n PiJpen, Tonw voor ,RIeteDdaken, Koperdraad. ..
HUGO, ia den ouderdom van 6 jaren en , RONDl)RA.AIJENDE ft IJNFOMPEN, Sohroe"en voor Stukvaten en RI]'
10 dagen. Hoe zwaar dit 'Verlies ook : - ders, Rekk:ranen.
Voor oos ill, zullen wij ons maar "er· I VLEE$CHKAS'J'EN, Vliegenvangers, Sohoteldeksels van Draad, Waterfil.
t'oosten, bopende dat hij ia de schoot· treerders. .'
Vau zijaen Heiland rU5t. Hij is ge·. rOERSNIJDERS, Engel.che en Amerlkaan8c~e Karn~n, Melkpannen.
storven als een zacbt God'reez.end jong..... HOUTEN KOORNRCHOPPEN, Koperen SpUiten, TUinscharen.
!Jog, na een ziekbed van "lecht8 I 0 dagen. KLIPZOUT voor Vee, Zweedacb Pek, REUZEJ.,OLIE.

D d· bed fJ 0 d HEINIJ.YGDRAAD van allerlei BOOlt, HeIDIng Standaards, DRAAD NET •.a lep ~t. e a IJI1I, WERK.

JOHN G. IIUGO. BESLAG VOOR TUIGF'N, Toin Slangen VaD Gomelastiek en Zeildoek.
J. E. HUGO, KOOKKAGCHELS eelO groote 'eraoheideDheid VIln 4.5S. eu hooger.

El'JE'Il Kloof, Gelxlren LUQcx. ·IJ"6rpakJtui~- Iá GraVtstraat, Kaapltad,
Vi,tr, CIlIedoD, 16 Deo. 1886, ~ ~

den Raad van Direoteuren,
J. J. F. LJ: ROUX.

Ka&8ier. D. ISMCS & CO.Paarl, 7 Dec. 1885.

"lie Al·tikelell ZIJl. in duidelIjke
tegen l\elto Prijrel, voar

YERTOONKAMERS .
86,88, 90 en 92 La.ngema.rktstraat, K&&pstad.
Geillustreerde Catalogus en PrijsllJbt worden op aanvraag ~tf1rii

toegezonaen.
Telegraaf Ad .... :

Morkel, Kimberley. H. Gl{IESS~LICH & CO;,
Weavers' Hall, Wool Exchange, Londen

SCHEEPS- EN COMI18SIE ItOOPLIlDD,
OPOBBIOO' 1866.

Schepen op order in alle .~rten Britscbe Goederen en Goederea "ae bet Vutelara~
tegen 2i per cent COmml!!8Ie, ultgezooh~ door Koopere van KoioDiaJe~
en zorgen voor'bet prompt te gelde maken tegen two.rs'e prij ... 1''' Produk~
tt-gen I per cent. CO~ml~ltl .. Ordon moeten vergeze1d gaan "aa ~_
of gedeeltl'hjke remISe In Traite 0J> Banken of Prodokten. Open "'-arutiiepo.
ham voor IadingeD op zee om see-rl8lcoe to dekken.

Referte: Hoofdlcantnor VaG de Londen en Wcetmin8ter &air of de ~ ..
Bank LQDden, eu de meeste der Koloniale BankeII. I

Loopeode-Prijslijaten, &pporteo ot'fr ProdIlIQa, ft all. DOOCIiP ......
(lt] iDliobtiD4r op Mnsoek. , , =-

KENNISGEVING.

HET welbekende Koet· en Logies·
huia van "ijlen folia STADLER,

No. 40 Nieqwatraat, zal ala roorheen
worden' VOOI tgezet door Mej. WO BK E.

ttOlfTAGU.
(j- P. VAN ZIJLVad.. Afalo.ger m Alg."..,. Ag ....
Kuklor I W"'etijke ProVIDci. Sukge lQ'D

"er,~

·1

I



OK ZUlU AFRIK.AAN EN VOLItSVBlKND. DINGSD~G,
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EX re J T F. U ;: B K A MER EQl"-I I AIJLE \ LIJsï- rA -;; VERBANDEN. = jODgelied:= "Ibl, r .Iob "oor hll' regtege---O~dat iD OL8 hlad onlangl een brie lie .iet g~lie"eu iD te .ieD bOlIDen no PIIOFUIOJr. ~t1!'D de beroemd; ~k- ~
8randalsuarntle &; Trustmaatschappij I Irerde of geDeeakandige nk 10 kon to in Kaapech UoIlII ..ei80h vPrlObeeD WuriD ijll taleDt bM beat iD het belug ei«' op Z.turdag a'food II een YOOnteJliog ID I!

l I h I Decen.le«, 1886 bek "ame'l. Hij IDR" a"IiJ'k hel be .. m, t de beer UpiDgtoll "el om "'1mmip .ijD"r ftuIoliie UD gebluilc makeD. 1Ch0a .. barg, die goed biJp"oond werd. Ri)ge, il') ee eli' I OPGEIUGl lOCIOBER ISH " ... ..erd op wt.t.ekende "')'" blJ~ door
Il) liYr01'JfKICIUf. te meeceD dllt dit atrekt om h, I d"deo geprezeD m""r tOf' la !lr "p1lerk ---- &IJne leerlingen en den beer Dobeou. Weene-

i Kapitaal-Ingeschreven en Op. i;:J IInh..r'.no, n " 1\,,1 \\ 't.k.m~r. Hup' Af.1 l(otRI pril ktilObe beO"fpnMrs di r .,nk zaam op gemaa~t wflrd <lat bij tie boeren- ID de CODlitto ..iek:amer der Ned. Gerwl dag avond hwft het pahliek DOf aan kau
Opg ....teld op <le r.. .. I. Villi ,I~ Oriziuele Akte. be'ftald ... .•. . •. D,',".OOO 1_,' \\ yt .. , J li SI'A"I"" k J<ul'''I'''' t. I to I 1_. Ik' afk Z,. "'erL "ordt bedeD 'oDd ._ om eeDe dergelijke "oontellin, bij te "ODen

<JO .... - ........ J Ah ... 1Nr" seu a te zee' VdrlOellr er II j maRr oe ..Olllg eer .,au uU"&6a~rd.,1l1l e, "' • a ... se,eD uee eeD bij welke -Ie ....nheid de leden _n "'-t 17 ._~~~.kelld22Aujl'u.tu.1811l teg,n-I:{ "ft-l GetotO loope I_Au.te',\\m :S.II"',JW ., f I I .. .1 b a- ..- •__ .............
...oordige Akt.. IngehJfd door Akte , ..n aPlald' r, pge D 43 ocel" "111..lly, J . I" .'ooP, T . f{ •• !8I"~ WIJ tWI)h.len r.f hij ~ellik ItOl tas II ..ccijns eo ren ,porll fJo 'oor het Hol- "erg .... en"lf gu oad8li OlD o,er de .... k der ~WDfti8ch !hoo_.~P. die te Ximberley op
Parlemont No 17 18'>9 en e eg • I KI,k-lIy, F I Hdd.lb.rv den lOlt lot g"noemdu 8tU lie" '0 >rnom II kil mdsoh bestaat WUT rH"t genoe"opgelllt beet begrufplull te bandeleo, eo 011 bel Zatur. ~:bb:n lIl":aAld. o;'ku~~a~~"'eI fOeIIl

Opbetaald en Opgeloopen 'rrlielu, uilbdalltl UI U•• tlen '''I I:! S'I,dll Jlb,A AC ~'::;:~:,u H~.!R B 'rkly 0 .1 aau eeu voerliefde 'foor de oer toeschrijft te worden. komt Je Cap" .frgUl met eeu .,er- dag geblebn is dat de gra ..eD "el degehJk H ..... ••• r-"""-
... 6000 I D I' ·.'··000 il.! J."" .ld.A L. h f .1 L t J kba b ., d ~_'" lIT AAAUUIINOXlaa YUI het Eng/I"Aapitaal, £3 , I •• Isse. ... .. .".. V. • I:! W.".W.d MM om riC doctor 0 auvo'Rd te noem .... WIJ vau 00 an al cru voor eu -ti aau "ater labort'reD heeR IDeo ~hanl alle IUu.trakd Ma.mu",. hebben '" t d k ""D___ JO .J. ('7000 I DIa"OTI" I d Z I III b L nd. Uurabel8dn d N lad' "7- J lDe an oot-

.n.eaeTVelonWS ol< , ...... .... '.. •• .u II • ,'0 ~~" I r' Voor (CII Jong man die. oor 'IJn u weet meu daL WIJ. en bet Volk.b hIJ td' f vangen. De afbe..ldiogen, meen!fldeeJa die van
DIllF:KTI': e[iF: V I IJ.Wel.Edele Heeren 1

12
Loll. AS G v . Noo Jen. b II v Q Ill', 'T~ lo"pbaRlI ""U een II College," liefde .,oor e'fenzeer, 0118 Ulut aansprak:eliJk atelleu eD om lDe 8 Dlea"e long log g .. o tooDeelea IUt Bretagne en elden ea ....D b&-

De Ed beer J H HOFMEYR LW R ,I (JMZI I{ R A V t IJ Gr._~, T Jj, u"Jl.noolocbp. 1I.~n.. flOooegeD te DelDeD. 008 beurt die heele keade kUlUlt.. erken YIUI deo men .. lIten ta d
De heer W FtIDDI:SGH r L D ,I IiOEIINII. oorzr ter. I.! LI e be 0 b. t e, stodle gewonnen heeft I" h ..t veel wRard ro ,r hct reon on se eorrespondentea zeggeD, ZllD proochttg eu het feit dat m de ~

I P If V\~ ,'u, PUrL. II I 'AR? IH K TRIII)(JOID I \\eol \J \I 1\ I \ u uol I,u .f,,,,, om eioh ook r cr.Ior R'" st n Iie te kO'IIlU' "" I' dell rel(cl .. Ilo U'I<VUII 'pllllIQUU dit ~t~k <ler "doo<len.ta.d," aooa.la de heerliJklChe alI~"oor II8Illhillin.,eenJr.ar.
W M ,uv, II L \1 llw" NIL J (A IJ' I ~ I h• ., HA"!).,,,, • II I Ir.bl" " , 3 t t h Itl k S_h. btt. Alf.-'
J P• RO('X' '[ n I,'{ (J A""I"uN L II OOLII"CIUIIDT. 14 \I ... b r. (J 0 J IlOIUld.I'It't!ut'j Cola ..... r" Wijden IU pl ..st s .,nll terst oud lets an.'e 81'r liet hOI II ib l'ouH '11" of k .. al" kunue n I.;an ze nl enoDerl'lg aaD ZIJ. anle r gang ..oor -. oml.1I III d8II terD .

., V ~ < .,.. " • • di d I. be' f I d woerdigen tijd, DUwsn &loh met wtga ...en.4.[lJITEL"Rf.V -D, Wel EI Heereu J PI' -\ HUD \ A.lAK~1I Jl V'd .~ZJ "' I ~ Jl f hand te nomen Wat den boerenstand bctrr fr 8'lchkn RI riJn W'J bet met de .treldulIJ( st u ie n noem '. yan u~t "III a glllD er,I, popul ..ire werlt:"n zoo algemeen op roedkc:;
DK \\ ET eli M L w ;;S~ELS I A UDITEUREN 14 ~I" 1"" • I ~ •• U J .. ~I-·n ;'bart wella werH rlDo( door de'l boor S plli(W er VRn uiet ~eU8 lIe AryUII haudelt a". ZOelIlle all. I W"t ouuoodige kOlitoo ,,,roor' held toele8t, ulter.t merk"aardig. De OOk"'>'1.

dl De lI~erell 14 1'1_18. J lt du SIt •• rd, 'I).. ., uht! ol !Ir a Macmill CO te Lo d f '
ZI) ,edpF,xeclltpu"ka())er "«..chen tv h 14PI'.II.JGdu \1.y.r.W~dO Mu•• ~lhAMI wurdt aRngeprez,". maar .. aarorutreutblJ,lrs Toen IU d.,r tlJJ ""II ultzer 11111 z,,,kt.enzoohetbItJktdatdeplek.,erkeerutlj~.'hnftwt."D en •• Den,geethetlDoemen tot Executeuren :\.1f·.]~ Executeuren O[ ~ 'AN i:>TA VK Hl< On E G. ARPF.LING 14 Il I W M S Jl H kl ().., ._,

anderasin •• gelapven baar aan te _t.,lIen I'n 'IR Afdeeling:Brand. 14 K':~~:jt , w .. D:I~:tl;. J ., K'~A~ad' tocb ook te kennen g e~ft d ..t hIJ meer kelen I" ht"! Volk.&lad (nd wa. III ,t. gek:ozen en de Dltvoenllg ""n het plan
benoemen oI.·cbt. Oil I~r ,Ipn 11I,,.nt \tUl 'D" Voor ,b., .. r«lIer.n \ou ()ll(oe,,~de ell Ho .. I' W, IDW~"bt.~_} t { Op JH hoogte van &lfll ..Ilk: mUbt lIJII daj(eo dot III lt'uDre I atr ~nlCelalll WR8) mlalokt I•• _ let8 ",at "IJ n!et bewereD d NIl!~_BllKD.Id -&;r~ted ren (Zon~g) vOlld
E t.. k K 1 dIt t IS h d f \ I d rt " e voo..... IDg er v0'e~ e nIeu we "ro"de"xecu uro "m~r In ""I"t", [ren. Joe' Heo "lI·n 0 •• 0 Ir I.... \\.II, .. nll'bl, Or.y, Jel G Q1l8ll' '. 1', Iunnen WIJ niet aDders lel!"eu dlln dal !("boel ,erkeerd waa vooral'stcl,l. en Wil tII~ar "aar'fan 'foorloopI" h ..t '.aend~1 all- '0 Zuster. pJ.....ta door d ..n WelEerw. h-r A. DDe D,rektie adwlnI,tTfert In'lOlvellte Boede18 'IrllnJ H"lko. word,," ... nK.nomen Ir!{tn d. li T "", ._ .. "". ~ V' _

door ba~n Secr ...tan. "gw!et .. ".v.n,en "oor.I"lleDODmldd.lljk o•• r· () -,,' ooie "I) de wet'iO,ehappeIlJk:e k:eftlJl! hlut ..an de AryU8. dIU het ""0 het Yotk,blad beh I be I I d Luokboff:-Broeden B J MUnlllll, G BI ) KU8,-08 ? h a ,e .. eZtoD 11,- Iln 1118 men In t ILuckhoff, A H Mnrrlly B J F VoUn"lOp last Villi D,rektFurpn .. u 'H OD1>.. 1,.t - ,..,. III de Kolol le met h"t ooI{ op et Uoc- ha I ove'g,>oomflll. een 81nkJo londun "Bar- b f I I h M. A. VlotlllaD D 0 Bna.l"r J H E A ~D,
F J BROER" ",·cretan. I Afdeebug Trust. I~ Klopp.r. 0 P J Sp'Ot"", k H b,rl.oo renbedrIJf door Or. DanIel Hahn en Prof nn de lezl"g hot m18ve1811U1d mo. st "('g' egraa p aatl eellvou 1,.( eeD tegen anger maD Jr. P J P Ste";wel, A '}:' ~temme~~'

Kantoor van de Executeurskillllpr Vuor b·t Admlnl.trero" en Bobser.n .. n Bo.. (:J) KINDKRllEWlJS. F I d b d b,·bben "Rn het MuiteD') Reeer.,olr. OnM J A. B cl 0 J K lt F J J b D ....
Adderley..traat hoek van de W..lestraat. Il.ls." knd.r. P"nd"n. AI8Executeur.,', Cur.lor 14 Sp.ro.l.l.88l.r •. 1tI1"d.'J ~I..dor.o I' rt Eltzab I!IClor .,enprel • onmls liar en voor t nemen. wClgdrJIl de rl·naclJIl h ..t le plaat B raDA' M Vlm, 'J 'po IIlOu, P

K u u b L.. Z u <lo m tBt "elkom i d r nak erra.ugé otman R. D.Ulp"&aplltad en, A JmJnI8Irnlour ••Vu<,~den "f A.,ont.o \ OM· (4) CESSIE toek:UDl8t der KoloUie vaD et boo~ale Utl· SOil, !lIet om<lllt bd Ix le.,dllJ"ude laai e e a >op e H. 0 ~IIW. J M. Ooldu:g. J Combril!k.~'
-_ --- - --- ----I ... '''d,'' Ilb-rul -.sp-c,.lo .eblkkln~"n 100dl> as 1111t b (R A laog 8ob*en Mllar de groole mnna <ier '>ovl\lte. m lar 0111lat ZIJ IIWt8 wd,le op- 1110 all de IIDILlDg der Ix-graafpillateen E. C W"Duel, W C M&rtbeze, Zu .....r. 'l(.

De Paa I" "'('hp Ra nI, Iv.rI.n~d warder PnDc. W P Ad &. T Co Kupe!.Ad Kolonia)e boeren behooren, 0 Zea 1l1l1~IIS.D' men wat met de p()ltllllk. doeieIDden nit I vcrleo!(d en due "eD lIleowe gelegen.!: J. Bam. J P. van Schoor, A. J 0 P AooI oofdkanloor St G.nr)1 •• tr •• t, KUJl8tad, K81' (á) KONTRAK1I!:N. a,rman, E C. KlIegler, B J L C Rr •• ler !t{
P AA Il L I tooraren {). m lul4 n m Al(olll aron ov", ep noe~en leef IJd het prakll.obe deel Stl oo~ te dIe IlIJ op b.. t oog had Of dl' beid aan bet pobllek gR.ehouken .. "rd om IJ B Holm, M M. A H''''gclldoolll. hl Gd• .,.h •• I<h"luole.d.DVriJet.Aalend.Trao8-1:.JArebe,,'VEj U ffH h d h I Gal CRCOR Il

I ... 1 \Vllltl, ek. RE rlU< el' .,aD luo "erk ter 1111 te nemen. el allel .. >f1,S • vel k:1 sliJk II boven de de k"utle voor bet Pl\rlelllAllt te brengeD 0 ett eD • "nc
,\ J FLIJRIDOE.S,cRan:a.a 14Co'X.r, cj JJ' ,P Sl Jhn', slecbla sooveel weteDscbaPP"hJke oot Ollze. en of ZIJ Zllfs overe~ukomt ml'! lat In de ..orIge zlthng op de regtmatl"a Ex..'\" SLA.NODBEET.-De )Ollgste .oon 'r&I)

£ 41,430 ----- MA Lh-!ESIiIJ RY gRI. :eo~t:;\ .;\ " ~ K, klbld wIkkellug .e erlangen d.t IlIJ be.trtJl>BD betl(een onJ"r ordeutdljl.e en waar· grieven der elgeoaan .,.n k:OItbare gew .. l'fo I' deo beer Nlgbtingale, CC. UI onlaug. duor13 (' ( d d h Itate bel h II d I I b I een gehoornde adder. ",n .....n Je vergtftlgJta
01 Executeurua.men en Voogdijmaatscha.ppij 14 Bou .. er, n )I) j HI.b I II at e "e*eolc ~p reau n VIlli I\UJ{ <I leVe"" IC "n voor be oor Ijk vol~trekt IIIot naar ellch gelet he.dl Ilangpn, dIe hl) wille oppakken gebet.n !D1I&r

11,8H' I lI.uh.,H WC . t Alb~, Y le.,elt. eli gereed r,JJn om vuu dIe n'DI- geldt. dat latoo WIJ th,,"s ,lllf.r, liMr dit hIJ W<UI versta.ndlg geuoeg 001 d"u gewonden
oPGIl-HIGTIS 18tH. 4 Estrcb, J I B"~uf ,r' taten partij te trekken. Wordé er IdoOl moet. II "IJ opmerken dKt d .. llullallulICh" D W E 8 J M N ...inger terst.ond W onderblndeD en <1.... m.

K • .,. . 111 XL nw • VAN IlliXEBK naar het bUil van deo heer Boun te loope!l
ITege I 1'I(>ordlj.(f' .~ete IlIl.(ehlfd ,Ioor A.cto cl .. , I( Load. C F "j Ko.p.' ti &oereD J(eklaaó i dat hUD &00 te, I , de stn I dal( hll\np 'r8 vaD de Kaap, olu lO !1I~t Ru<lcrl ""'" Smltbtleld. heeft bedankt ...oor het beroep " ... r hiJ dUD dt.g doorbragt. Deze nu.m d~

I'allementa No 34,181'4 II"rr.U.\lF oDder" •• eo. ale" heertjes" terDgkomeli e" knn handellln dáD WIJ ,)" ..n. en een der u&&r Standerton. gene.;ang met IOhrot<l)ell en Crofl •• tlOctuur
Voor bet Adml~lstreerell vno Elio(endor:n 14 ~I~~~.~I: I('ë HAllo,.r 'foor het boerenbelrijf DIet oteer dt'DKeo hooClvoorleelen zon PrIJs Ke'fen ,he dc DROOOTB heerscht DOg .teed8 te Cole.berg. t..r haDd. eD gaf het lODge o.e~lCb br ..llde....ljn

fIlen III llu<cdels. als ExecottlUlen. Admlt,l> .' en Rouxville eD Smltbfield worden ool!Chre"eu te drIllkeD, dIe ~chter geeu ~ff~kt op hew had
14 rlRt,o~b J \I j dao geloonD "IJ dat dIe klagt dIkwIlls Diet KulUllle la I hal\r ka, t,"k:kon. wo UI DIet alo geheel vt'rlChrOt!ld rooda! het bleek dat wen het vergif nog lo";Itlateoreu, Voogdeo. Curatoreo CII Ageutel Alb te (A B P All I bo D d

-, •• r'Dce ongegrond I'. Ee I Ka"p:lcbe bodr li 10 den hllre~ ommPII voor alle biJ r! rngr Il \ an IN' B taat I be gt te ven "&II. e zoon ea hUlzea de b""r A.
Dokken) , b bl ASUTOLANDS • "0 gel. een n III IBalII ng daarna de wond ull.&"""'n d t

~~I'!!""!!!!I"!!!!!!'!!!'!!!'''''''!!!''I!I!'!!'''II!!!'IlII!!!!!'!!!!''''''~ groDd altIjd een heer. maar de oef,u'scho ,I et pa lek opoudll JIC er door knnucD hAt Border Ntw, de !&rwe· en mlelaeoog.t[h I • d dat toe -"d~' t'tI I
c II£2 L_ \V d I. U ht' le p zoo goe , D wen ""D octor er bIJ!leer H G {lRh LFf. VUl)rzltl~r die hiJ ID zij I J"agJ mo ,t door~a", 18 aL t n uellr plOJ(tuu "" ~IJn ambtgII' prac 19. kreeg, hot ge ..aar rood. ge .. eken ......

IJ JACK EIUl ANN. Er .3il t ~\~l·d.1\f¥;k \f 'IIn "IlD die'. aard dllt een /'tertj" pr 1l1et VOOI oootlln betr, ft 'IJII "II v ,I8trekt lIIet BIR LEICEBTE.R !'MYTH W&III volgen, sen be DKCHt1A."U.LA.ND_ Een telegram II&D d
1 H 0:-; A J LU U II , L \\ V ~ Tfi; ~ ~" " .MM • dengt. bovr, eHJ Ollt nJ o"d a Ilk banl b.iI bebll nLtrt lbo0 de Cap. ITIJJo,n, tJJdend.hzlJdu dkuru•t tt! II T!lU. geeft n&dere berigteD omtreDt de ()Qt~
il W E'I II hl A li • ISI& n In V68 beter geJ:on el aD toen mOt'twg tusachen deo A.dlllllllitrataur
J S L' GO"'" WIJ k:onnen. na het leteu ,an de r",lo VIlli ° 8 (Jf van het Afrll,attCr pobllek. er hIJ de Kaapstad nrll ..t Bbl d t Vlll

r U.CJ • ec uana an eD eemge lllgeze eoen. ter loope
TOllS C LOCH I'll', H DINll~ (lA 0. 2:! lJECEMBEli l&li). ""n den beer S"rlgg. DI"t alld"rtI dOJn dltn ID 'lOll &ullen 8,1. bot nit ce I bil flIlOS lJl"d TE NIJ:U" BBTRE8DA II een Kaffer opge III een Renter'. tel.gnlm ~ermeld Oud., Ill.

W F VUCKITT, L \\ il op OIeuw wIjzen op eeD pnat dat WIJ reod" op nieuw bhJkt dat er hier teJtellk"utlll~ pakt ",epns het nnooorden "Iln zIJn eIgen dQreD bhJkt het dat Kol Ferretra en Charl..
d Z 1 nerjang kmd dat hl) gewgd wordt letter· Sonnenbvrg, ht-lden mede·ontwerpen uo deAu lteuren DE HE~ li SPHIGO OVI<:R BET KO ,.h~wIIIB tor spra"k: bulJbetl gdblagt. WI togon OD agstrl'luen en tegen deo IlOCIJLSlijk ID stukk~n te hebben slagen Kbam •.• xpedlhe. tot de deputetie OOhoordtm

J H CU:-NETT LOI'IIAAL ONDERWIJS. In den C.,lelen Olenat Ireelt om er 'l'oor bestallt.elI "at Je bew'wlfIg tec go liste d ..r TB GEOBGE zIJn dne t.oll:nverpacht Pam dat de lijn der l'laat8l!n weldr"lUhet hchl
• " II H. il. G HE~ lt~' eeD gering traktement als klerk "erk7.um Hull.audscbe taal, <lId truDwe, a 'ul ..trekt poeokraal voor £100 aan W Knowlee, GrootlZ0U wordeo gegeven, maar de betW'Ute pi ... !.

Dlrecteurpn vl'r!!llderen '8 l!INGSD.AG' ZOSDIR te wdloll bewerelI dat de red~ Irakn\1er voor £276 ....n SOelJerbloem , en .eD, dIe aan de grenzen en die door grou'" &&Il.

VOUH AllUIlAGi'. !.en 10 nIe d din b h I te, 1:1)". I• .,an die Jareo dat bIJ ZIJ" geeO ollg~.olldd of gcvanrhJkd strekllUg Mon'.wu P.... 'foor £2-0 &an W K SmIth la leu N ..turellen hezd met lOU lUbou.oor en lCer opr'g' IJ et 8 u'ten ,au. h f h f -&' d d 'Lan
A G. WATE}:UtfElJER, "', matrlculatJe'u:amen .,oor de UnIversIteIt et t. no!( llI~t '" '''p,ebODJeD. UllZILA. -Ben'" I' naar hier gezonden dat deD, want liar moest e IlcoWm.Jllle 0'1'81'

den cnrsus von het Z A AlbllDaeorIJ . ". beal.188I!D dat wegeo Ult.- I I
b"r.rotnrl' '8IIr goel kao af!Cele~d h ,boon of lpoedlg het opperhoofd UwzII ... WieD. land benoorden ' • ,~np ... sen, opeo-

---------------- ,ebuodeu IU allen decle Zoo WRS Ills mCI ft W d b I DIllagoa Baal ligt en onlangs bet tooIle'" van bare foutelDeo "'I putt..n, zoo.el al. 1t:01tb&n
HeIGro(lI,ZlldArn/'lnJl",h~j1tllrll'')'Ji' f lilt K 4f lt P" 4. ~ '. ."Iau!(en kOIl. <1'" "IJ er toch IU zoo" o!(k

gen
. b

er
er can

d
pal~1{ ge- ¥.oowel do baer Spngg als de bile, moorden op Euro~sche reulgers ge"'et'stl.'d;jelfatodff~Da&udebR.egetnd"gL~~rdeDdvoorlbebou.

maa t "aar IJ 'oor le ret{t8staile M,r!lmnn helobeu IICU V!lJJ017 v r d~ ZIch aan de Portug8l'aehe Reg~nDg oDder. en, Il mpn ElC , .. a e ...... en. er pull ...J,,/", !ltellmt/l,k til [Oul/mal" h, ver ten zrelste m'e IIIgenoru,n nis biJ I d <l BI' " 0 e h ft eD de edpacbtbt-trdt hoadpozou ....nd.o.er.
JI(!d, da/nuud rttii, III auk e""'1 ze/." Drc lJ-~IRlm'8burv, Pu'd_n, .. nJ Knol,- prufell8or,'n eD stulouton Idct lIuar del le A en weg tut elle Op;llt geeD N"tor~lIellkw ..stl~ doen hooleD De beer w~rpeDJ ~'N d eenkom.t "all d~n heer Rhodea.achoon deu
<le71a."II,lJ,1 " t :/~II HI ...umall<,IIt, J \\ """r .... Jr I".: (Jo, Ahi_II"" I kib rl kB. 'l,men maer louter bet t08schen. Sprlgg. vreemJ gono,!!" bIJ de prijsnil R... E.lIITHLINO.naZl)De stu I"u ....n "oor de }legenng D&deehgwa., eo emdehJIt

I fII01l 'pr". m&.l1r 'Uil "1llI1 ,J '" vur Ol' rxamon vereollcht werd en had mell dllll hlt'r ' de UOI..erllltelt "aD EdIDburg milt vlijt eo goed tlat de RIJ hregenD g, met ongehoorde mj......Jl. Q U r I~. Rl.euma/" h8 llo'fIJ'J' " 22 -1\1'r
o

UfO S'.lle, J~Afden.n 11.18, v., ligrle die DIet tot do HIlU!!el&amRte be. deelllll« aall bet Z A. Atheuaenm. waRr jl'e,olg volbra.gt te hebbeD, II gehot".tleeril al. I'Ij{held de landuchulJ telltond &uu a.fbeta.l.:~
lleup. ,.n U"tl~1')IC}.t ,Il ZIII),In:/< ~~, ~\i~'I~~:rr:,]r ,-Ilo VJillor8. hu .. hoorden W., .. rl,tdeu, zell!!en WIJ. mlla, de noodl~e 10rigIJng om JODgelleden ID bij dl'o (1laukvel~o(lp Ran Natoldl ..b wcl Genee ••• Heel· en Vroedmee8ter te praktIsereo, De d ..r:ut....he ",ordt gezt'gd zeer lOg6no!D&o

l KI' S S b I .tnat te 8tellell ZICh tegen betrek:k:ehJk niet biJ de Laren 1..01uaald .. 14 <ln vooroemen. ala zoodaDlg te Stellenbosch te wet u..ze ult.omlt te alJnB I I G h ft f " 1.. -. "pmUl8 Isl". c "peD•. v.n dl\3rmede wlileo WIl I'ltt IJlWClc" dat d~ J • alLr" WRa, bIIJ"en.
et .. " Ilenr 0 elDigsc rl 'S Uit londel I, cbtor,-J SMallu. & Co, Arsi •• f rl b Id II gerlngen priJs voor hot tue8chen.exRmell lDen toch tiklJi" Illll 'l'erwacutte dat hll ,._ C T ORAISJK VI\IJSTA.AT -BIjna al het Dlauw.

deo audere nltgezocht - .,tr. rile" oor em verol" ft en JQISt uJo eu de belde eXlmens te bel wamen dIe ei A.VI ORREsPOIl"1>ltNTEN- ot oozeD SpIjt .... lld ... rluoptoverdeodoodvaIl8t&&taprocurour
l\&ap"'R~, II JultJ IM.l 'l-KI.pmuI.l:ltAII' U.. en eD Koel]on ,.nIWat I.JlJ bclo<lde rllet IIJU nltdrnkklDg d dit 011 er"erp ZOD BaDroeren. Wat hl !Doeten W1J meloeD <lat beel ""tllltAreSlIlll'teIVcla en oV"r veralldenllgenIn '11.1I0.dleult

WA'RDK III.. a' .- J hl \\oudb.ra-J ::i \r.r." ,,'(J, d' f I .,oor en graad 'faD L.LB noodlg ZIJD, echter over de IJtltlbcld en vcrk:rerdhpil bneven en andere BtukkeD wegen. gebrek aau
l
hlerJoorendooraud"reom8IAndl

u
hedente .. _- "' "'1 at oDuerwlJzers en pro e8801~u Lid & tlJl d ~ Ik' te hed It" --DIi , •• ()()Im'J fledr ln"en .1. ppn "Rk nn rhv Atol'il.ro an 1.00 men ongetll'lJle d de napete d '---I d d N t I rwm In on. nommer van eo, op p ..... omg gebragt. De Ex}'r ... Levat e,"" l~ven.bo>.AChri)-• 1 I<geDwoordl ) 'IJ bo I .. I vali en....., ..g Ilel e 0111 en a urr mei moeten .. achten I ~.,m dAnlbMrb.,d,om a t. '.r .... 111"en 'Rn d.~r"" ,,22-Kl.pmula SI. tI', SchA!",n, van ,'n ~ IC uMer ea IUgeD op Joogere laDdaklelkt'u bun TrIJen tIJd aaD' , Ivwg V..nueD ",g ..ato"en. eD Pr~.,d.otBr.nd

te but dIe Ikond..rvond_n heb bllh'lfI.trul H'cht.r-J S l.l.r.I8.\:Co,Ahl.g I' lell "IJ,e spr"kcll Il.solll~t OlD IJtU d t di! l!:Dropeilche bc,chaVlug In Mnraklllg te V'LK~ ZIJN "UI.KOI,UN GIINKZII:Ny~n lAeR· beeft In de Uu""r1/tlntllt, COllrant,Rogt..rds
"an a .. Hb.am"t1eu,..,. dat ..... , 11Jk.. "ndetb"r 'l -1\ I.pm~t. SIAlle Osiren .n KooIIon. '" (I d t t h t e 8 U I n lieD wljLien dla vorl"lscht wor- b" I," .. r'. roll"r h,'m toch 'au de DatDor hJk. Utl~. ""g ... lol"" d""r IIr Hum_nb.u.", 'I U 'Il Villa.." bIl bel.lulten V&ll dl' Zlttwg van bet Hof" -- , , Of' e el en 0 ,ereerlrg van e geeu did ~.. \1 '0 f II b ' bM.dIClJO I" \oor me.r dRn .llf·.o I"""'ll JRre J M Woudt.rg-J S .MAr.,. I.: (J. eD om eeD r"l(ls;(eeer en graa" lo 'for- I d be h t d -.. "ra_n 0''10 H" •••• n_c I •• r"rll~ •• _ hew III gevoelvollo bewuordiug ..n bsrdacht.

' ti t I rl d t d t OD"~ en Ier IC av", gevriJ war,," at ,. tI F CJ" Cid I d Kbad ,k bl(M !l.dDn~ IUlnHhoUIlJ,,,.k en !{b.umR Ar.I • .,.Ig 'II I "" goe all ((roo "a8. II er- "er.,en. WorJt door dIe klerlon lIu" • uI] r' uaITZ..." II- "0 pr" 'Mle A v raulle I. tot ZI)O opvolger a&Dpt..ld, fil

llaCb. JIcht 11.leden Omtr.nt •• n I.Ar ".I.d" ,,23 -\\'.1 Injtton, Lo... Go_d.r.n, un E 0 kenncu WIJ "nltrue DId te beHoeden . • IS taal dIe &Ioh h, oren laat Niet dot mldd"I, pr"b·M.", ,ullieo .r ,ek.r jl'O~U .plJr de heer Brami •., tot Audlt~ur o..npraa.l. in pia&ta
bAl! Jl, .on bUIl.cao .. oon .raen !LIIn.. 1 Ik ko, ".Ib.rbe -~I.I", &; C.,III.,e. Ar.IIIl'" IJ t t h K I Ideerite tlJJ ID S land. dltlDlt wo beateed. IDen geen IDllatre""len kau nemen om 'Ao b.bbe". -.4.dv. van den heer C&oIllU•• die bedallkt h....tt !..od." " , . " ID nSlc cu III cen oO.lIe a 8 eze d h S f ,,- V
.I"'D D< cb I,,,P'" r, IDIJD b•• n.n ilel.k." m•• r "I I ,• ..!J -J .gucborw, afd \ let"'IR \\ e81. V... t. b 'dan .. I e e"r prlgg ° "UI ook MI. hen 100 aaD bt-80ht<f1ng t.. "en ban dat IJOCHT'.)l8 VAli ZUID AVIlII(A wel .'bt ~II ,!rost Rn Beest 'l'all And.,l. te Lsdybr&Dd,
Iru_n. da" let! ., der., en Ik I.ed "".8_ll]lte PI)' eD LI .... Ooedere", ~trDI"oK·I ••• DJ .. ook onder b ..t 'sie atel.el van oll{jerwIJI, DIater II) "eldr.. geen 1l"legeabeld m~r' bl' 1l.lIoellld te worden we~.n. a ... b'-ron, "6~ld.n., wordt Weeamee.t..r. eli zal waartlChlJnliJk wor.
G.IDltill{ kr8"1l Ik ""0 botl.1 Hbeum.llcurn, Df ID doe ID."lv bo..d.1 un J A faD der gebrekeo op dit pont .ICft moeten voor- s'J er e~ mlUst moge IJke cRdeel bil ebk be,{ro.ld 0 II d. 1l.

i1
Irend. ,ebrulHt H 'Iden opgnolgd door den heer C M L Troter,

de eerat. doslI "ld""ODd·f'IOI.o~l.m.rhA,cl M.r ..... -J Il Auret &ZOOO.Af,IAg.l. duen dlo weo ID de m_t OltwlkkeldelaehbeD om te klagen da. er. "oor IakeChj-ten: lUnar befgeeo detegeDatandender Il.ar.Herll.i'!ldJ.I. of. 0 f' JUril. &'I\,~terwIJI dehellrVanderKantlDdJtgevalkaot
onAllI de 1.... lIlnll zoo .eer. dAl lit d.~ • ,I.,.n 23 -St.ll.nbnscb. V.8t~oed. In doo bo-d.I, "aa belaog, met de Joogere leden "all RegeriDg ... dlen alrekt I I &Ile,ten -Adv. !Jedt op heratel In ZlJn Yroegore betrekkior

dl!G dag mIJn lICb,.,nen .M kun dv.n Ik ~o v.n "1]1<0 deo b.er J W fAD Oup- landelI vaD Eoropa nIet. of DIet ID dIe- ddt I te AI 'foo .... r om (t van AdmllllStra""ur der F""daeD De Fr.<ftd
bralkt. t" •• bol ""I., d,. IDI] gebo.1 dedoD h., P'"nhollep,-P. J Bo.m.D, P. W loon, .elfJe malR. 8alltrd\. dat spreekt van zeil. Iln leu nIe s IS aan vaogeo. KoloDi.ten te bonl.lrleelen daD om de Na TABAK.-De heer Vmtcent, M LA, .. Ienel)ammert o ..('r de III.ehte tI)den: dIe ZIJOl IJI-
't.U.D. en ...dert b"ofl d•• 'Iand miJ met ru.1 Af.IAIl.r !tI h f h d "at er DoodIg la 'foor het dOOI' oua aao- tDrelloD 'foorde,,1 aan to doen De h flrmt< groeDe tabalrablador,," Uit Ourltehoom zien. veel erger ZIJD dan dIe Y&II deu BUlIto
!f.IaWD Ik be ......1 h.t AIm'Jn bekendeo un p, 26 -P'l<O.k., Levende 1I".e, In d.n InlOl. IlC lJ< tier eell ou e en geveahgd~ bevolen pl ...n IS de "'lnltelllD .,an één of . eer naar Londen he ..ft gezon<len om aldaar g.keard oorlog, eo wll&rYan dil PrelIldelIt ten onrep
In leder ~.fAI b.. ft bot ~.nPlJnil be"erkl III.cbl bo.del fAn M (J IIsrDArd.-J B Aur.t, KolonI8tenbe,0Iillllg. en tevecs een door g Mernmao &prak op de ..ergaderwg te te wordeD. b.pft UIterst gnmtlge bo.ngten om yaD heet te m....n.n dat men ze zal ta bonD
bet Mn mldd_1 d.t "e ~.b •• I. Kol), le <loor ~o..d Jr, Af.l"ger8 gaanJen atroom ,aa balteulanden dIe tot t"ee prof~a80ren IC de re"teD. des Dood. CIRremoDt boog ernltl)(. &00 al. hiJ altijd trent de ...oorulti;agtt!n "an den Z Alm_nochen !LomeD Sir li Robmeon ~ft een Beer mID'

belleDd behoort 'e 'IJD IK w.et .aD ge.n enkol n ~8 -::iome".t W •• t Strand. V.. tl1oed, Uil be met ad"ok:atec ala medfJbelper8 ID Eekere doet ala hIJ bewDlt of onbe"ust t tabak. mlt. men hem hIer goed voor de ..enen· nollJk antwoord Ol' het hem alt Wlóhurg re'
~.I WUrt" b.t n,.t ~.b ,Ipen beofl j (J \1 un B HOlteelll&.-P J BoemaD. vermeerdenng dIer volkln~ leidt. Het 'fakken. en de nrzekenng vaD den kaDt' , eKen dIng toebereIdt. oot"angen. zonden adres gestuard.

De a .. e, .01. I' W ID, ;\r.I.g.r onderWIjzend peIsolIeol. alth"ns In de d 0_ d t d ddt b lIJn elgeD overtul"log of I",too "IJ he ..er NATAL.-De Nat&lsche Boer~nvrulld ... n lO 8cIIAP:r::;~EBEN De heer J C "an Sel....e A I' [.~ W V I - U d er o.eg~nllg a lIJ le III eD I.DI lIe w tit· II b t .1: Lld k I -. MBlfTZ " ~.. - orceet.r, ut. on '-"lOlle 0_ er.n. boogflle IUngtlngeD 'l'an onderWIJS, II "elrreD, III ~ rIJ' m~ ZIJn eIgen we .... , "v ... ~en tuD. ID PI lI1gsartl e ten gun.te &00 ,,"end.h)k geweeet OlDon8 IBloulllfontem-
Den Heer J JO NES Chemlst Kaapstad .an D A. Bnn",-J J nerun. IIf· d E b d k een regtegeleord ..n graad Yerwornu beb. Ipreek:t HIJ maak:te een ,ergeliJklnu der Hollandsche taal. een beri~ olDtrent een ache Exprtu) twee praclahge "liezen ta late
P"t Ehaah.-tb, Il J L.~nnD.li Co'. F ~ (J)D.IJ .IR~er aareotell"c nropccsc all I "IJls vench ben en DIet naar de Balle afdraai ec .. Boerenver ..eDlglng te 8terksprwt, KlelD Tu· zien w&ar'fan deeeo 10lb en de LIlder 9.

.wee (l,et lPod'n, eo•• Il J L-nnoo & (Jo .n 1:l-::iteli.nbnl!Cb. \08t~o.d. In den boedel van Europa. Wat oos dikwIJIII getroffeD 1'0 b d '-.--fJ t kJ· tDsacben d" KoloDls!un III 7, Afrlk:a eD ria. en een adverteDtiewaann de heer Luca ... oo~ V&ll scha n toebehoorende aan den b_
KllIlbolrl.. , A I' •• "on, l'oleb.f!lroolD, R.ld ~ VRn "Ijlen .1.0 b.er J ,W .• ~n Cop h, tft-Wllllt schoon ge,'n too lI'oelie gele. v"n Uil mm er ""'lP'" e 0 wer zame de Eugelscben 10 IerlauJ die &oozeer MeiJer. Staats,rrê_ldpDt der N,eu .. e Hepn Andn'ea "an tonder, "an Roode .. &l, nabi)
00 , Jll)1enf,)ntoln,\ Rn der 1'0.1, '0'. enz. en d. penb.;;.n. Sr ,-A KOl. eo. Ar.la~er I enhold bebbt-Ilcle al8 de heer S rI ml'deklerken In be,orjennl{ tot hooj(ere aan oeker z"ak en nl80b ged.cbl arttkei bliek In 7.oluJan , bl~ proclamatIe de grenzeD BloemfonttIn. Dit ZIJn geen l.,IJloDdere ox.
lIle.le Apoth.kM'1 en \\ Ink_h.r. In lUId \frl k....I " P dg om ambten een ,00rkeDr &ollen bebben. Plel- h t V. lubl d d h dier Republiek YUt.te t emplareD. maar uJ moeten bellChouwd word811
Af7eateo ID 't ~root eo kl.In, of dll.lit tv, ""st.I-- ===- - - === rle werkIDg nn het KoloClaal onder" IJS . h t t I d h lf In eo.] onr lt PD'lt ellnnert DRA.liKVEBKOOPUi DE TRA.li8KBI. De Mi ala monster ... an 2:l baleo YIUI dezelfde kw..h.
" r- r ~ ARKTPli.IJZEr; lUerlg 18 e DIe om a hj op etZe je dtb b d b t D W th ft d E bo L dt...nko, t~·n so! tld p"r bottel. k0ntAnt met o,d.r ' • "" le !(aan. ZIeD WIJ er tocb het eeD el a men em IJoa 'foor eD IC ril" ur 018 pr 0 e ee, oor Ilgco .0meD e, kit. door deo heer Van Tonder verkregen n.n

... 0 dsrt .eDI.,eD bll"DMr, J A \I t:S JU:-;ES, 40. I ddt d d ""nbeeld te hameren. lD.ar DU de h"er 100 ...... n bondelI eo hIJ vergat d •• rb b I te kenllen gegeveo dat de Drankproclamaue 1 ~OOIICha.-...n Aao deD btoer V!t.D Tonder wal
V lil "" 'I D b lH~5 Iln er VBIl,-IS a on er e meer oot.. S .-. - IJ ge ee wu wt1';"aardi{d md h f.! d del'" - ..•lAlIl!MtrMl, K"'p"I"d -PRIJUN IN T GROOTOPI ,m • ".,,, ~r. I prlgg door zIJn toespraak Ban ht! d h doe.)() on w IJ.e een pnJ oor ZlJn .. ol geboden dIe on..

U.NZOU. I £. d £. 0 Iwlkk:elde leden van het Jongere gealacilt Ath I h d f at.t, .,raag hIer OIet II boe ne Wet ol! t punt laarder te ma en. eD dat, &le .. hapenboereD de oogen zouden h~bben d08ll-------------------1 \,~"I p. on r·' lDud 0 (3 lJ - 0 ~ lO InIet zeldeo een ~ee8t Zich 'foordoet dlC eDaeam OC8 ge ...geD el gee t om op Natllrellen betzlJ- wo als hIJ zelf welhgl men ID de TranlkCl er tegea W1UI dat opper. opengaan. maar hiJ be8100t zIJn wol naa.r PortBALJUW I \brrkolen. P'"r lUO 0 IJ lJ - 0 I 3 Diet re t KoioUlaai 18 en dIe Zich 10 h onl oDde plaD terng te !romeo. m.keD ID deD grond het CDttlget lOU aobten _ hoofden en raad.haareD een dop .taken, hij Eliubeth te &enden. HIerDIt blijkt .. at met
App~l.o. p" 100 IJ I IJ - 0 1 3 g • ooge "IJ 'fIln dIe g.legeDheld nIet 00 rc • met ZIJn ambtgenooteD hlero" ..r aau raad· eDergte en "olh&rdlDg kan wordeD~.VERKOOPING 'er PM Ib U I Il - U 2 I mate daarUit laat .,arklaren dat de Kaap- b Ir gall • geb .. 1 "eg te krIJgen.betzlJ ze onder een be- plegen. De OOereD &lJn ootevreden met deD pnJ" nn

• \e.t, per b '. ~I I> 1 - 0 U 1 scbe 'Jeugd lIJn opleldiDg onder 'freemdeo ge rul • ItDur .e brengen waarODder zij ZIch rDI OOST LoN;DEN - Vandaar IS tweederiel de wol, maar &lj hobbel. bet zelf ID buooe
"'II.en, perID8nl! I) .1 8 - 0 :l I' jlO'IOed erlangt. Dit I t h echt.r 'I EEN EN AN'DEu. tiK opllch oelC kuonenontwikkelen lDaar OIeu ...a 'fooreentdateen geëmployeerde Rall handeD om dIen pnJa tot de dubbele, l~,

,I .ndoD. Vet ,lu" '" U I 4 - U 1 lo aa ZIC J. 1\. • den Spoor .. eg, MeDowell geoaamd eD 0(' trou. dne"ou~. hoogte te brengen. W~ lrnnneo
I!<;li ren r

O

' II~J 0 8 3 - 0 6 U ulet vorlDlJden. Men mol't rOUIJeo mei boe ze to malten tot nuttige l"deD eener wen Itaamle. t08lChen twee bnffen geraakt en hierbij de ..erzekenDg ..oegen dat de heer VIID
(1 roeo. Kn.ten, pr 3 bu.a 0 8 0 - 0 li Il IJe rlemeD dIe men heeft. en al Zit wol DE beer W len!!r hreft bet d d I 1_ . maatecbapPIJ waaraan EIJ oonpMnk:ehJ k ten gevolge hielT&n overleden II, en ten tweede Tooder de hra.odziekte Diet &la eeDe atraf op de
100DIen per .tuk U :! 6 - 0 3 Il • UI e IJ. ge d dat een loort van ke"er groote YeTWeestlDgen. zoode beechODW't. maar ze ODmlddeliJk mst alle
Gr()()OOelJeD, per bo. 0 0 01- 0 0 Ojj"gt aehter het 8treven V"" den heer Veo· maakt dat s lands Inkomen e" voordeel f,eem zIJn. m" "aArin II) hun plaata "oor&l oDder de rozen en booo"D. aanngt. eD luacht te keer gaat en bestrijdt, zoodra 111

In Zake tusschec J ACOBCS II RWEIISQ. RooDde,.. per 8tnk U 1 4 - 0 ~ I> Iter en anderen Dllar Inoenog van he! bij beblJeD zal al8 het .,erfoer 'fan meel van zolleD naJen ala men hIertoe de npodil(u Doh DIet gemaklreliJk laat wtroclJen maar eYeD ha.re "erachiJDlDg maakt Doder IlJOt
1l'U1J'. EI8cher, eli J')YANNI!l BASSON. ~~;:;~p:ro~:~ I.~ ~ l~ I~ = ~I~ ~ VrijWillig Bcgwllel bij bet Onderwijl leo de K&I\pltad naar Klmberl,,'y lang. de Wes. maatregelen neemt. Toen. In de laatak ALIWAL NooRD.-Het bengt dat de tol aan kuide
A. <In , Verweerder. ({"ol, p.r 8tuK U U I - 0 0 2 IJeele onte"redenheld met betJ(8eD ook tehJke hOle hetZIJ door k:ortlng BOOal. UIJ dageo 'f8D het M,nisterIe Molteno. de beer Frere brug "oor kuren UIt aen VnJ.taat t.ot EEN KA.DUR IN ENGELAND -Het UI

Kallt:()()oen.p~r 8tuk U ,I .! - 0 I) U WIJ ongaarne flen. dau IS dIt 'foor OU8 .,oontelde om de zaak dnldellJk~r ta m,kdn Merriman een dOldehJk etre.,eD ""n deD áHs·t"erhoogd lit' bli~ktdeeenhe~~val,mg te.~n. honze IAII&erl!M~oegenBdOAentedve~emenddat tieI"E G I Re, per lIlad 0 lO ;j - 0 IU :l • e eeDlge .. a er In _mgen omw ..nt eer ';"''''gor.., le Ita ent te
Xe(utlC van e\\ lJ"C l v,m R4 • boe 0 U I - 0 U I geeD ru.I, n urn dit bel5'ID801 Your te hetZIJ door rabti.t voor afstl\n:l lan!;8 de dag begon te legien om DIet. lOO ale lIJD dIen tol Yeranderd II. komt 'olgeDI bet Borrkr Oxford zeer geZIen 18. ook aan den erlneZIDga.

het Hoog Geregbhuf III Je bu IUI)~~,~e~orl 0 4 (J - U 4 IJ staao geheeie liJu goedltooper wordt gesteld en chef. ID NaturelleDuken onder d. plak New, op een bepaling tegeD het gebruik n&der strijd _, Engeland heeft deelgenomen. DIet &!t
IJ Z k l"l' k \ 100 0 I (J - 0 (J '. d hSl SO om ,,_helden wagenvrachten door één wagen een dier Jen...ió .... par!iJmannen die ZIch Invengdellle le <l.<lt • z. ~ cr llUplltg ~~~~{.~r p.r boo 0 li I _ II 0 1 K laagt de heor Sprtgg o.,er gebrek aan dna de lDededlDglog van de stoombeot dIe vaa en eer lUl lomoo td !lItten • oYer de brug te lateo bren • en zoodoende J>olihek ltek~~- plaata van &&Dhan nudu!Il

Wor cn ge lUllI ell tc Groot RlvIer,[ ~turdA)1 I' lJ.c, 5:, W!\jl.nI.O r,o Karren Jouge heden ID den CIVIeien Dlel>8t dIe h"t meel nur P. Eluabeth voert om "all. !.oec. In de Zitting "an 1878. bIJ als hd ...oor de andere wagens die re1'I'&Chten hllbben te doen, maar louter &lt de gelegenheId "cb
lT! het gezegde Dhtl!ct. lct! 10 urc,i 1'16t baDg zIJn voor veraDtwoordehjkhelJ, eo daar ~r apoor nrder te "orde a ge&Oo. der OppoSItie de Nalarelleni("eatlo ter aaogebragt d 1.01 te ondwken en j::..rrdeed. en hIJ wt~oodlgcl werd, om de

up Dil'lgsda.g, den 22sten Decem-I NIEUWE MARKT t.ot lets beton daD het ge"one kantoorwerk dun, wordt afgesneden. Daldehjk. zeg. hand. cht te nem'n, met het doel 0111 d,:e~o~:t~~~-;~;~"e~~X::~!::~~!p ~~ bIJ opte2O"N'::~:;:~hd~~~~;!e.1D i:
her 1835, VdJ! he~ vulgCllJL, naUle- til gebrulkeD zIJn. dao wIllelI wij gaArne gen "IJ,ouder ,oorbeboD I dal het Spoor"eg dil .,oorregteu te doeD venallen dIe meo dezer de heer Hatcheon over YeenUteD ....n li. be"oDd. nam hIJ het woord. bl) een verpl"..
lIJk - I nn l:t ,n :!I D,c. ..."". 1885 geloovon dat dIe klagt DIet ocgpgrond il, DepartomeDt geen OOJDlstbelJ ID liJD op- IIID volk:en met "olhg baar "Ilde toekec. voorlllZlng te P Elizabetb gebouden. en belde nng op de plek "aar hIJ "akantie hlela. ten

j \ .. 1·rp~len, p"r mud 0 li 0 - U 9 D d te tocb k klo t "oorlemogen mln gevolgd door dIOCll88les.-De fUnate van aen heer J..ph8OD. kandidaat derDe StaanJe OOg3t, bl'StasnJe Uit Jl'" '\bnlcozeo P'"r lUO 0 0 u - 0 2 U maar an moe n WIJ 00 zeggeD ~ven aan D, let. "at on.oD"aarschIJn nen. toen aa~ meD deo regten Merri heer Hutchins volg:!e. op 16 dezer. met BeD Liberalen. gehouden. Den beer JephsoB kende
opbreng8t Vl\O ;jf) lt uJJell KOl tJn, A\pp.:eD, Pb"rlflUO.•• 0 0 1\ - 0 2 0 dat ZIJ ZIch zeer ligt laat Yerk:laren. Het hJk .,oorkomt. Wat kan daD de Rege man. 'roen een Ja"r III.tor een P;>ilD!1 "oorlezing over KoloDiale houtllOOrtefl, en de hij Olet :kf.800DliJk, maar hij wilt dat hl! dsn

I liJn, per a aam... 0 IJ ) - 0 lJ " '(rooto nadoel Yen kaDtoorwerk 18 dat hel nDg beletton om de WIIIUi'lng te Yeror "erJ ge",aagd 018 biJ de Wet aan zekere beer Thos. Stewart den "olgeDdeD da& met "ongen Ol.ter YUOrIenche Aken ala 8ecre-
7 Muddeu Garst en 4 M Ilddeu Rog I i t"', por lb. U I :J - 0 1 b d d 1_ d . eeD o"er den onderll&rdechen wate"OOrraad t&ria had ter IOJde geataao, ea ~:::- "oor de

'I fl~,'I. P'"r bo. U 0 1 - U 0 lt on Hl or aaD oen. vooral alii SIJ no!! eo ... dGO. de Kamer orao KoophaDdei ml8brulkao bi) 'ferkle.,ng'n perk te ~lleD. der Kaapkolonie Gaarne zonden WIJ er de Liberalen al. de partiJ di, "oar het beste
8 Muilezels, Il l'""rden en Mernc;s, I DrUI'.", por m.nd 0 :J 10 - 0 4 1 JOlig Illn, biets geth wat bon waarlijk verlaDgd P Twee redenen, ieloo'feo "IJ. sprak de heer Merrlman het zeer "are hoofdpanten van meMeeleo. maar Yler "oor. zocht te b.> .. erbm. De kandidaat der CoD..,,..
6 Koeijen en Kal .. ereD, 30 VarkecR, IDOI"eo, P'"r.tulr: 0 0 5~- 0 U 51 bel.ng IDboezemt Acderl IS het met De eene is dat het In de laatste Par. "oord dat dit allee niets helpeD 10D tenalJ leZlDgeD opeeDI. dat'a &l te banje. vatieveu had geugd dat de CODlerYabeve

I" .nden, p.r stuk 0 I 6 - 0 \I 3. D T • partIj lteedct bij rnaatachappelijke herYOrlDmrn
bO Sl.rul!vogel!, \Vagens, Karren, Ploe· liP'"" ,., ItO... 0 7 6 - 0 n D Ichool- eo college-werk Ook dil hel-fl lementulttlog. door de aannemlDg ... n bet men de "ervlIICbten .,oor het kIesregt .,,,r- IB'k moo V:AN DEN }iJmVEL. chirurgtJn en ZIch op den "oorgrond had geplaat.t maar

11an.~n p.r .Iuk ... U :! II - 0 J :! &IJn elgt1Daardlge bezwaren. LettereD. "oorstel Jones olIItrent bet ge'fen .,BD de' hoogde. terWIjl men bem tbans ZIJn =~"'~-h~'lit~L~an ..erI!CBbill,endeHomreo- spreker moest net een .waar examen 10 de ge-
geD, Mlulirnachllll', Wlinmacilllle, 1rO.De I-:r...too, P'"r mud 0 8 0 - (I (J 0 ha Ifd .....wwte e "",noo ""","ppen 10 e'gle. en vroeger schiedeIlu sfteggen,en kwam hi daar t .alk

I 0 0 01_ 0 (1f natnnr"etelJsc P. 'foor 80mmlgen BEllfftIII e voorregten biJ het Spoorwegverroer ergernl8 ZIet toDnen our een MInISter gefteo.kundige v&Qde Midden-Afrika fIn Congo be d d d) himeTUigen, Eggen. enz , eoz. GroeDe Uilen, P'"r bo. 1 0 Exped h ft h Kaa een wenng "toOr en ag an zou ) t'r met
JOHN J GR'HA'l j'J0<lnden. per .tulr 0 1 Il - 0 .! 2 wIlkuns!. beeft veel wat den geesb boelt. aan alle "ware lacdlproJDk:ten. geblekeD dIe vergeet dat oobeschofte Ka1ren dIe Ibe. eo &le te petadDedergezet goedafkoOlen. WatNeleonteTraf&l ...... elJ •.

"'.. I( kOU jl 0 "1 d be t d d Lijders die ID eene homceopathiAche behande- h d .. - k~. O· lappe". P'"r Itu ,- 0 -I maar e S en-en at zIJn nIet altlid il) II at lDeD aan de .RegerIng geeD "oUe bIJ teregt zet tooh ook: k:lezen zIJn. MeD hng voo t h h lt baat'" W1UI et ell) ZIjner t.oeepraak, dat gold 00
pperbBIJUw. !{.Ik()()non. per .tuk 0 3 8 - 0 tl lJ d h I h r wa un sc ee _ .. eo, eD than. AI wat men YN. n kon .... dat de

I 0 ~ II - 0 1 1 le prl)zen a en en .t mooISte iguur magt blr de regeh.g van bet Spoor"ea• moet !llcb ecbter niet .,erbeelden dat WIJ daartoe 8IID geneeai:undige raadple ....D W'llleo L' h Ii... d' · d- "h IKantoor van df'n Opperbaljuw, \!t!<lboe. per b - ... di d R.- ..,eaen nil P .... zou en oen legeDS eD ze .e,
... ren, per lUO 0 U 6 - 0 :! 0 slaan.-gevoelen Ilcb dlk1nJla geneigd om tanef laat. eD dat III hIerdoor geregt· met ooze .,ergehJklDg tU8scbeo den beer e ..an e homreopathie een degelijke nudle hnn land en hun God.

9 Dec , 1885 fWlllesn. -r Ib 0 0 11- 0 0 Jl h I I t thd b . d dM' heeft gemaakt. kunnen Dr. Van den Heuvel
r- ~ 3' eoe ,erweosc en .. t eo dWIDgt nar 19 "orLit al. tIJ "elgert eell WIJZlglDg ernma~ .,aD 18 dezer te Claremont en nndeD aan No. 31l. GraYeotraat. D ~~

ONDERLI~O-E--- --- ::l~o .. rk'·D8. P'"r .tuk. 0 4 lj - 0 e Il om. 8cboon "IJ voor een of ander vak \n het tanefte brengeD dIe een begInsel dIeD .,.n noeger, hem te li'f willeo .... &D Olf GII...u.~~~TM1!:R P~B Elid'
T , TomRto••• P'"r loO •• U 1 U - 0 - L__I t I IJ L bet ~ 0 d ' ,,- ONOELUXXEN.-Dr Smul:ti te Stellenhoech - P een 'fer6~nng "an den AfnlUWer OD"Jaat~dU1.pp') PW! .LI.'IIUhl·U :U.,l rl7lg Ij"n, P'"r mud " 0 4 0 - 0 1\ ~ !Jell IS e .,oor le e ILOOItereu. tevens Rllerlel relt. e an ere 18 dat II) oegaarDe "egens gebrek aao begIIISeien en derge- heeft een vnj .emetig on ink lIJet ZI)n ~ .....n Achterop-Sneeuwberg .. areo d. pari •.

CJIIl1TU AL) Vlill
en
• per 100 U I II - 0 I li ",ndero zaken ter haod te nemen. Maar leIs doet ",at haal' door P. Elizabeth als hJke. Integendeel, "at on. aéecda irleft gehad. die door het ~t:htilf worden der ment.a!!gen Botha. Vali Heerden cu Rotbman

vA." \Vn't~len. per boa 0 ~ ~i=g ~ lOol een stndeut aall Bell "coIIllge" heeft !ooh bek:ortlDg der voordeeien kan worden aan. ala WIJ den heer .Mernman al8 hd der paardeo om"leI, zoodat hij er UIt werd geWor- aan",ez,"¥. en werdeo door hen 8D and.rell d.
Zuarhmoenen, perlot 0 - - u I te d h k: b pBD en ID bewusteloozen toestand opgeDomeD punten ~roken die het ProVInCiaal &.tuUIDE KAAP DE GOEDE I/OOP. 'fee oon "at em. al8 bIJ wat waard gere end "8ftr et, ten gevolge 'fan liJIl ~ppoeltie tegen de politIek eeDer Rege- HIJ .chlJnt echter aan de beterbaDd teuJn. van d~ Bond ter hand bt>hoorde te nemen

3HIPPING INTj;LLIGENCE. IS. meer belaDg :r.aIIDOOeZflmen dan crlck:et hgglDg. rert op meent to hehben Onder nng het "oord hooren "oereD lDet "el. Op Leeuwenetu.rt IS zeken! SlIQPIOO, ream- Alle dne hleken UJ "oor een W'lJngmg of yer.

Bof voethal, en II hiJ Iemand waar wer. PllrhJbestuur apreekt het nn zelf dat een ker inzlgten "II het In de hoofda.aak: ploldJeerd doer deo heer W Freeman. erg aan ~oogt~t~an hetels~wregt tdeZlJhll,gevend~ de
TADLa AY-ARRIVALS kik t te k J;!_ han eo geagt r..ond door het barnen "aD eer ma... ..eDnen at IJ eeD ver 00'

o.c 19-Earn'.t, 3-m.td I!Cb (of CApe Tawn) e IJ le 8 nn regt kaD omen. daD ~I!enng aan zoo leta lach stoort. en eeclI geloonn to sIJn. dBt II dat bIJ nIet eeD geweer dat hl) op een bok ride afsChlBten grog tol op £100 ride, en &lJe drie ...aren
DAAR V k t .1 D kt l(ll Ion. OApt Il B'ld. from iialdanha BAY Dc lal hiJ nIet gaan vertellen dat VIJf nren "'J hebbeD vroeger herhaaldehJk bet mid- r.elf lid .,aD dIe RegenDg en dDI bDlteD OIIITlmEN AVOND •• d •• L b voor celle strenge-l'uwet De het'r Botha zag I

er een 1\ a ure 'n u6 Ire le'· • , ~ , • "'_ e ......onw urg zeer en hell In pen8lBeD d btlJe &oderebo Id V ~ t 17, Lo lb,. p"rt e..r~o, guaoo ~ttpban BIDe. 8 daags alles le wat van hem In het vak del aan de hand gedaaD om dIt oCDpodig 'erzoeklDg II OlD den 'ferkeerden \"eg to "ol bil gelegenheId van de benefice v.()()utel- Id _..... _~n, ...~n e U
'Ian vengeme I' e. ~mglCg on - t lin ..an d lbek d eeren w'l en er "LWW' """WJ:lgmg op ID'

Itaan IS door het bedanken van den Heer .,e
n
l • G t II 0 I CRMS ( f L d ~. QQ' rao onder"IJs krlJgeu kao gevorderd h makeIl. ol. een coalitie 'fan de Kaap betreden. AI I' hiJ DIet popDlalr en al Chg W I_.~n wdie en en actenr. de heer trent het YnJw. Begrosel op ICholen bleek bet
~ - r!UIa ., ut.. 0 OD OD.... ~.,. d W d be dd' 88. I ......ne. e op punt .taat de AoloDll! dat I d rd I dC, J. bj ANcn -geschild t ID It deze ken· tons. Cat r; H Tuanll' rrom Eut LondoD Il wor en. at e weer e werkIng van Ita met dIe KoloDlale partIj dIe het be- zegt bIJ BomtiJds dIDgen WBar men v r. te "erlaten. Het stu.1r getit Id rL B 1II1Jvee eer e tegeDWOO tge Yerdee lOg er

' L' lil tb' d Lo d n..' h t K b kl bet f> d I I . li d L__ e vo<r ay' .....aar gelden "oor oDderW'l)' heetreden daD bet verlee-nlsgevlDg, dat eell upeclale Algemeene A 1110" Y • to I. !»rt AD D OD. va.rgo. e aapsc e Imaat re,., aar geloo. aDg der ko OOl8&tle en der boereo het ste Id o.,er moet .tuo toch II de h IQ e ....,efiClallt de hoofdrol vWTUlde eo eeR taa._- d .--d ft.. urd Ml
V re: L-..l I h eool'1ll and 89 ~Dlfell W • eer na.tuJe w rde d _1~ H d nun Tall • """n era.... a,.e en, IIIer enng van L"uen za ge ouden j( ven WIJ nl('t aan. IJ voor ors behbeD hooga*e I .. ltj "aDt had men luik: een 'ooahtie MernmaD oca steeds toegescheneD ie-. d __I n..._' Ee dD goe gt'.~. e ~ avond .verd er geen W'lJZlgtng op het eerwte pOllt ge.

d Z I d lf h TABL' BAY-DIIPARrua&a. d d' • _0 """ ,,~m' u. ence worden opge ..oerd r"algd _._.... d d oeiwor en ID e aa er .uaatsc apPIJ, ten nooIt on ervOD eD dat men hIer met mlD- en Dam daD tenn. de RegenDg maatregelen te lIJD did nid alleen bekwaamheid D door het leYeDdl mnm&le nastuk e Til. B """". ao ~ou eD &IJhet Vn)wi}.hg Begtn~~NUA~It~J8~~gS~~p el~d:Ae~~t~ • dl~e~,r~~ ~il!7ed bk, 827 toe,. E J La· der aDcces "erkt of 8tDdoolt dan 10 ED- om. Ilch lOO.,eel· mogelijk dOor alle be. heldere IDZlgteD IDllar ook niJ wat me:r B~,.,. ge J • land :~~h~:~ ,,!: ::;"t~ -:'anH,,~~
kieIea d k IJ te I9-Octae NIko. Aaat bk, 1.048 tooa, CC Cal •• ropa Maar men werl..t of studeert DIet Ichlkbare taleDteD te .,.rsterken, dan lOU zin eD ijver .,OOr het "eulJo der KoloDu' J N. O. KElUi: TE GROENEl'Ul'IT. - Ds. E. Z ven. de heer Botha .. aa er DIet ""gen, ",aar

om il "tB atul e Ban te VU eD. f.to~lcb. fer Barbadoee, ID balIUI. zonder aaDlcld",!, eo "elke I 'J D tiJd laD elke 0 ï k bto be d d SI' de Beer hIeld Zondag lJ. ID de Groen8puDt wist DIet waarheen men ze wo deporteren Da
De oollOtlmde KandIdaten l&l)n de Heeren I~TaJlDO.Lb Cude. ORMS. 1.172 tuD•• '" aan el lDg meD ee li Pp<l81 le rac - ZIt an e call enl en Leonards, Sailers selle Kerlr: dleoat. bij welke plegeo~eld de heerea Van HeerdeD en Botha "&N'n "oer Pro'
P.UL ll& VILLIERS 811 JO&.L.'f GIOBGI \\ardllo. for MauriuDI, ,h caut ports. C&rgo. heeft ecu j.eogdlg amJ.tenaar .,an den 1001 knDDen lDakGli Den beer WIeDer eo IDD_n "aar hIJ 111 den laatatoD tijd volgende meDwe hdma,ten aan de Ir€meente tectilf, vooral 1'&0 den KoloDl8len laDdLeu,,",
SIJT"U1ii g~eraJ. Oi"lelen I lenlt. tec&ij bIj in geheel bij· kenDeD wij iDtul80hen gaarne dOD ·lof toe IIlDteDe zDak me~ maakl' eD dat h . D:!:r YOOll'.teld - Sander van Hoerde. de heer RotbmaD rloofde dat IUV(;tltegt.trD

J C GIF. J lIl-V'Dlce. OR1ttS, 811 toD., R naoa.u, 101 &ODdere omll&DdighedeD geplaatat ia, om dat hiJ blijkenl .;iD· poHIJCIk _~ .... CUt • ..Ischap 1WIeild . I _.... .J~. lb J SC9m 1.~ TaII
Wil

Beerde. n."id SDlJdly, op eetwaren mUlDoegeD deden ontltaan O.U
" " , ClUO_, -- porti. Oall!'o, ieDuai. '.. • ' .'" .-'-e, . II p.-.. ua. IS &mei pen,.....! ,_ Bdwazd lie Korte, beac.beruung aan fabrieken te "erI""", il k.......

~«:n;1A&"1I. 2O-W,~. CBlfI'l, 6]7 tvDt, J lt ·e, t, r N~ IWU lID -'Dd.ie te WIJdel! ? lO boer aoblJDllD te SteD "at de _uier it om de met Iolder lWl heID ~ ook, eli wel. JohulDllli .Andnea Bam, Petrus c..oziua van man tet ~eea b8llait, maar bet bl8fók dat dt
)(11\-11&1~toor, 3 Deo, 18~. tal TlIlOIIl porti. Carro,I'Dthl, Spria lOb. b.~ nrkeeN da~ &00 nl. lakelI r9Jl ta kriJru• Ii iD !woó" raM..:, WIl Ia.u " ,"r"'ll !l~'!'~aJ:'V~T Jut;IJla.l~ta "er~1lC _t de clrie pwleWtDtaledtD UtI'

• '. .." - III --. _ ....obi. • . WY 1IlI~1IOaG.,

ran Urerrrnkom«!
I April 1850.
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DE LAATSTE AMERIKAANSCHE UITV1Nl?lNG~ I(e-nisgeving aan Erf- AAN ONZE INTEEKENAREN
IN 'lDlRlTL HD.

DEOVERWINNING DERELEVTRltlTElT~ Y. UNION LINIE genamen EHF.F.RT~:-I'l'J\Ft\ICKEPatronen io SEOERr de EI_ctricit.it .Ie Iicbt wordt 11''' O•• e LalDp ja 'roor hel te,enwQQrdijre io drie I' ln.dm Boedel .,an ",,;Zen GUILLIAJI Wt'tll"g~nt, b:mbokotwlt, X",,,",,,,,:
bruikt, h.bbtln nllf' p"lli",en YAnuil'inder. rerwbillf'odl grootte" nnurd1lld ~- , •OBiINKt.I1KE M~IU8'l "AOOB US DU TOIT, E ZOOM, in leeen. zal ~OOltR"ll dil A gE-ntnur vali de Zuid

daar~ Il_rekt om eeo lamp lalDeu te ·t!lelleo Á. Kleine. D. h~ no .. pwoo • .lAm" woonachtig te .Dal Jo.aph.at, in de Af .Afr~"aan en h,ot Z • .4. Tiid.urifl in
I 'roor allf8m88o hai.lijk lI'ebraik. De re4110 14 daim; Iwaar oop",er 6 ~Dd.; 'Oor liet 'er-' UNION STOOXBOOTIIllT8C1l!PPLT I d6eUftIJ "an de Paarl 1 'I'embuland waarnemen. Men _I'
waarom dit ' ....... tak tot Dna loll ni,t ja OJllf8lOlt, licbteo '1'&0 Kamm, Keld'N, P.khui .... , Kruid· I <B'I)D'P.,DK"". ._;, 'I huld'~ . a~leve....... - .... Id _~. ( f d II L. -l.. I f .DL~ J.I --- a e verse I e Int.eekeningB....... nUl' nil dat geeD der aityinderl bet deokbee 'l'&nnr- malJ_).en 0 efJl" j- r--...., ontp ° . E n••••_.:o d B ZEd r-- il'"r b . k I dat all bet .... IIIlkBDwoNen be_d), Bijtaill'.n, Ilh.lDina- D I<: Jf 'Iboot ;d Maat b " trek D "'_lIQenten van e roeders en aan • te vo doen.

t VOO H K ERS xr 18 PRE 8 EN'_[' E N. .~~I!r~;&~Fï~.no~.:~~:'r::r::; ~eeirici~~ .. n ti.a,Taiuen,Mljnen,ohlleindaatri .. led08leiod.n. . at eD .. er 10 aPP!::.a
r

'. Zaatera(en sooverre .. n of m~r HOFMEYR & REGTER.
te bre~ll.n op leker centraal punt of .. et. groot. Prijlli. per Lamp, ,...ebtYfij Dur all. deeleo der V kea yan ~aapet.d naar bauner sijll OYerleden deraelTer we'~ 12 Dec. 1886.
lDacbinprie, in pleata '1'80 eeNt bet belrioael te w.reld yftlOlldeo. la Madeira, qm den aDdeNn Woe·... Ki d f Kl . k' d ) la E..I~
.tellen, dat een lAmp die ooit onr be' algemeen B. Middel_tig.. Dielll1\4e yoor ane bui.boa- :e ol nur n.m., te at Belena en AIoenlÏOD neren 0 em 111 eren a • "'tIe' --------------
Duttill en popalair lAl wordeo, eeo dNIIlbare «lelijk gehraik, ,oor bet nrlicbtell un Xam'no, .I~ ouder I18nlf'!rireDde. nameD van wijlen den Heer GulLLlUl ctmltIllLl ABlI1J1B.Ili'I!a.UPU, (IIPIIIT).

C
moet lijn, Ileliik f'eo olielamp, en de oonopronll' Hui .. o, eol. Due Lamp il op IÏ.rlijb wijle af- VOOR ENG EL ~NO J.COBUS 'DV. Torl', E.IlOOD, wordeD hier- ZEE-Auuruttëll Daar alle deelQ, dero tAO eJ~etricit.it in licb lelf mo.t bebbeb, dat i. It.werkt, en heeft een witIAln getle.,.n Olu OlobP, • I '.' mede opgeroepeD huone 1'olle namen en WereW, met bLbeuiD T&Il ~Bacace

• , .an den yoet der lamp. di •• "eoollleo ken worden. ' ATBANIAN.,' Kapt. W .\IU.E1!lB, 30 Dec., de volle namen hunner Ouders in te LeTende HaTe, YiacAt. ~ 8:1. Romp
De Normao MantAcbAppij yoor EIl!CtrilJCb. Ver- Prijs per Lam" (lDet ioh-grip 'rAn Ilrnnll'n VO<'t· orj" MAde·irs. BILAlfI)-AlBlll"&llttea 'nOD ledere .ooit ill

Iicbting ie er teo laaIete in goal.egd dit ideaal etak en OJnh-, rijk en ei@rlijk yen .. rdilld), £2. • GERMAN," Kapt. J ONEII. 13 Jan .. 'ri. leveren bij den DerdlJ1l, (lndtTgettJelrendll, de JtolODie. V~atu.t. Tn.n.sn.al en lIatal;
.. n V.rliebtinll door EI.ctricileit te 'r8rwel.n- Vrachttrij our alle de.I ...; d8r wer.ld. SI. H('lpDII. ABOeDaioD en MadeirB. tot op DQflderdag, den 14de,l Januarij re~og.l!!~~~~~!n 1:!t"~~-
li ikon, en bet i. buiten t.ijtel dAt dese sll-rbe- O. Greot«, Voor SpreekhlDere, Z4len, S~lonl, • T.\ RT AR," Kapt. TaulR8, 27 Jan" ,b 1886. 8p00nrg ofWel' '.'_ vo"

lonjlrijkete uit,indinll 8@nomwe"telinll' lal breo- Puhli@ke Oeboa.eo, ens. D.le Lamp ~e.ft een Madei!'a. ' n. :\. DU TOIT, D P. ZN., O!fGBLUJt·AlII1IJ'aIlt1ëJl = Tertiel--
Jr.n in IIl1etokkeD y.n ,.rlicbtin'~. .1IerllChillerendat en Itil licbt, bee't "n Jl'foot~ f . LeTen ot Leclem---- -1'1. bij-rlUde --II

Ona. Electrisebe u.mpboAMfit "or4 Mnc4inw. witte Glob ... di~ atlleoomeo kAn worden. ie all~r- PRETORIA," Kapt. Own, 10 Feb. via M. PENTZ, JF ZN, d -- ... v.v"'W- , H I Md' W oor Ongelukken Toor £1 1S•. oeeu extra
G<tIeidM" of aron'e nitjl"'"' eo ie noeh i~llewik- .muk,olat atlleWtrlrt eo b.t w~rk ie tpgelijk euete iSt. e ena eli a elra. . A JuU BEU'1', W.A.z •• , premie Toor Vermakelijkhedelt bu1teDahllia.
k.ld, nocb mOf'ijelijk om te bewerken j al WAt kl_ on eleJut. Prijs £4 10.. "TROJAN," Kapt. Ll.RJlEII., 24 Feb .• yia ExecutRu' eli '1'paIrLllleotair. WekeWtache T~ Toor Onbekwu,m.
noodijl II, ie le iedere .ier ot 'rijf dillen weder Het yoetetak der L'IDJI ie of Yao Brons, Ver· MadeiM\. W heid tot Werka
met ""n IUar op te 9OIIel'. D.Iunt.n MIl __ lie,... lAkI, F.ience of O.ryJe ZiJyer. u SPARTAN." Kopt W.lIT, 10 Ma.rt, via ellingtou, 15 D.o 18d5 8poonrel-Auurautt~ .. aan al de
tmq SUJlm "'611 go«lkoop lijn nl. di. !'"n Gcu AJle~ciAI~lfrOOlt6DofJl"Lron.Dworden'r01Ilen. St. Helena, A8Otll:l'inn en Malipi"". K . _...--::.---------- T~raa.amat. spoonr.pt,r,tiou. Prompte 811
(t cents per allr, ~elijk aan 3-8 'rAn ld.) en be.ft orderllelD.llkt. Prijeber.keninllenwordeDYe~bMfI. TBOS. E. :ruLLER. ennlseevlng aan - Peet- Libemle Betaling.
bo ren lut.tgenof'md. b.t ontleUend groote ooor- Alle Lompen kunnon dadelijk .orden gebraikt, AIJrem•• ne I~eti.rj., ,oor Z. 4frika. .i. W. JiROOKE S.tflTH, &cr.inrU.
d.el nn nocb bitt., rook of koolatohuar telt""e", en lallen, beboorlijk in .en .terke Aoatee Kilt ---------------- kinderen.
.. ,undoor de Iucbt niet oDlaiur wordt Ilemllakt i"Il".,.kt, word.n .. nooden, met g~4rukte ean- .*.
.n op d.nl.lfd.o grtUld yan temperatuur blijf'. wijllnllPn roor bet Ilobraik, een b08'l'1IeIbeid Cbe· ~ .
Vorder ie IIij 'rol.trekt IOnder etonk en bf'bo.fl AliCAliën, 'roldoondf', 'roor vertebe;dene maan- 11~~.'..!
r,id met oen ruurboutje ot iete .nden 0Plle.t...,ken deD en een extra braDder 'oor grootte A, en IWPe ~ ~
le worden, m... r pen .oudijl door de kT""n OlDte yoor JI'fOOUeDB eb C. lIe noodille Cbeml""liëo lijn ".U ID-AFltlK AANSCH Jl
dr•• ijen, WAArdoor 'IOOrrlt voork""'MI Ifih g-.ar in .11.. Apoth.llell- .. inkela te koop. lelt. in bet KONINKLIJKE MAlLDIENS'l
""or brtmd, barelinll, of v.ratikkioll, lOO ala bit kl~io.te Dorp. •..
~ .... 1 i. bi i gR.. wanneer d. kraan opengelAteo Iedere Lamp io "fIl'leid 'l'8n ... n gellCltrenn

K RA L EN, .ordl,'D bet moet .rkend worden dat dIt 'roold .• 1 waarbo'll ,oor. eell j".r en .. I worden omgeruild
• 1I.en reede OntCbAtbe", ie. Zij i. 'rerder t. v_r- of be' ".Id terlll!'gfgeTen, 100 lij olet gebeel eo al
ki.ael. bo .. n alle bek.ode 110ort .. rlicbtinll, 'ID .oldoeoing Ileefl.
d•• oh{.nd. red.n.n : Op alle orderl ,oor I •• Lampeo eo dAarbo.,.n.

r;N SA ~I. (I.) Hur behAndeling ie aoo .en,ondig dat wordt een disconto nn 6 p8fCf'nt 10000 •• t.. n.
all. klnd@ren boar io orde kuo".n boud en. Geene orden llit deo 'rreelDde wordeo yohoerd,

(:J.) Dat de "'mp kan ron~jl.dl'1lgen wordeD, "n t.o-Dlij.. rgeaeld un 'rooruilbetalioll' 'roor b.t be·
e.en .1. e..n olielamp .. 0 de eeDe plaall near de dralr. of epnte lrl._ .aDbeYOling '1'&0 een Hoi. le
8nrl.re kan worden Il.brallt. New York of PbilAdelpbla.

(:I.) DAt lij Doch bet onunjZ'ename inl.tleD 'I\D De be.te wijle 0 Il geld te .enden ie per wi.el-
•• n pit, n<'Ch bet IJChOOOlDl\keDUD cylinder bri.f op New York. die bij alle Ban kieN en o ... r.1
vereiIChl, aoo al. b.1 Il"nl i. met olielamJk'D. ..rkriJllhMr i8, of bet iD81uiten 'l'8n bet bedrAjZ'iD

(~ ) nRt bet ,oollp'ebr.gt. licbt eeo hcbt en 8rtoLnot.~, Iloud.n munt 0' I'08t... go1a, .an welk Jallu8fij
.1I.ronbewellolijket licht i. j dat b.t nilDmf'r land der wereld ook.

J. N. DE V I L L I E R S, flikkert en de ,Iftp'.of.cbuon RAn kr.cbt gelijk AllO .11. orden, de kleinlte loowel ale de be-
'IlO .. rlicbting m.t Jl"., op de boog Ledie men I.nlldjht., aal del.lfde IBodAcbt gewijd word~n Jau narij
",oar wil kan .. orden Il.b~t. en Iii lallen Innder opontboud worden 'rohoerd.

(ó.) I '.t alk ge>:,,"r t""'" /I,.,m'/ vol8irekt i... it- rff' ODse EI.ctrillCbe Lampen lijo door de wet

I
!I,lioten, dur bet licht dod.lijk uit~Rllr, 100 bet belCb.rlDd en alle DAma.mle "n iobreuk op OOie

I
Ill•• , rondom den brAcder, dnor .en 0f ond~r toe- rpllten lullen worden 'l'8l"1'ol"d.
.. I mOllt breken. lfI!'Ajrenten, VerkoopeNOp OolDmilAie eD cor.-

~ (tl.) Dat lelf. de sterk.t. wind bet bij bet broc- siItD". ,oor onle LalDpen worden o'rerallfe'I'Tlllljl;d. ---
d.n niet .. I achIIden, lijnde b, t "Idu. onscbatbaar G.en bijlondere keooilof kApitaal wordt ter.ieebl. Zuid Afri kaansch Atelier.

I ,nor ilIumioRtie., bet verlicbten fan TuiDen, 1100rporeooea die blj de hand IIijn ha een

PRODUCTEN VRn iedere Soort op Cowmissie nrlcocht en de opbrengst promptl GaDgeD, eDI. fortuin wordeD gemaakt. 18 PLEINSTRAAT.
geremitteerd. ! ADRES: --

Liberale Voorschotten op Bt'zendingen ter Verkoop. I De l.Yorman Maatschappij voor Electmche VerZ,ichti',g, DE HEER E. LUCKE
Goederen ontvangen, Weggepakt en V'erzonden naar alle deelen der PHILADB'LPJIIA, Vereen. Staten van Amerika.

Kolooie, van deo V rijSt88t, de TranS'l'Rl\1 en Btchuanalund.

AG~NTEN VOOR DE IC ZUID AFRI.
KAAN EN VOLKSVRIEND."

Alice - Oeo. YllM'ay.
....liwu.l Noord - J. J. U.rfiL
""rTyd ..le. - - Jl. Z. 0.. VIlliera.
Be.tufort Weet • 1'. T8Ilke.
Bo.lmoal,Oriqu&lllnd Weat J. J. d. Kock.
Il8tb ulie • • - R.". hle lJ,lnald.
fjo"hof - I •. de Villi.r ..
IIriu town - - D. Il. Viljoeo .
lIuflleredorp- Cb. uo H.ooij.
Colesberg - • J. L. Koobei.
('AI'" • . • H. W. Solumon.
Jaledon - J. E,""rbuYllea.
O&lyinia • A. nO a-o.
Oradoclr • A. Metcalf .
OIAowilliam • J. H. Norgvb.
J)urball Liodeobarg 6; Ilre,.,.
I>iAlDI\Dt'relden' 8. W. '1'811 Wijk.

N OTICE TO GODCHILDREN. Diat. I<:rlDlllu,Trul'I'MI H. T. Babrman
EID'bnkot... • • T. Krneet J .enick •.
F",oechboek • J, O. le Rou.

h E Fruerbufll • - G8O. HocipoD.
teslate of the late GULL LIAM Faureemith. • .. ExeeuteuNk. ot TrlJ&
JACOBUS DU TOIT, 1<.:. Son, da au.t.ecbappij.
ring his lifetime reaiding at Dal OflOJ'ge • J.I{reUeD.

Kan~or VBn den Commi_ri. va" Kroonl&n- JoaAphat, in the Paad Distriot. Goadine • T. C. Butb .. Jr.
derijeD en Publieke Werken. Kaap de Ilraafl-ReID.t • P. A. LacldaoB.
Goede Hoop, 17 Deoember lijM. A LL Godohild~n who are of Age, aDd Ileidelberg - • P. W. J. &.mu.

___ A II UIDAlI8dorp Cheboad &: ya ....

d i·· d L d....... the Parent8 or Guardians of Huo,er - O. Natbu.
Jl er" JS1¥ eli au uvD'" suoh Godohildren as are Minors, of Hupe Town- • M. O. Louw.

• .:...._ said deceased, who have beeo Christened tlope6eld • • D. .M. Slabber.
iD the Dotch Reformed Cburohe. of tbe Jacobadal· • Klerck eD 0. Villi.,.,K ny.na· • P. Metotl.rkamp.
Colooy, before &nd ootil the fir.t day of KorennAlud • O.8ebonken.
JDIy, 1880, are bt'reby oalled upon to Kl'OOnetad • - H. J. Morkel.
hand iD their Certifioates of Bapti.m, K",k .. lriner - T' L. Ferreira.
"hereon the spon.ora are proP8. rly roadl:! Ladytmlth (RiYendAle) . G. H. YIn V.ldeo.
K h Lad, Orey (Allwal N.) O. C. Cloete.
Do"n, to t e third Undersigned, on or Ladyb",nd H. P.•• D H.. rd.D.

before the foart,e"oth day of JANUAHY ~aclean • • •
1886, after which date those wbo fail Yaraiabarg. • D. F. Marai •.
to comply "ith this will be excluded from \lal_bury- J. J. 'l'&n Aarde.• . I . I f h O. de Oreeff, U.ln.
oer.alO eg80les e t to tem. ){jdd.lburg. - J. L. Pre""ri ....

ID oase one or more of the Godohil· Marrarehurg - J. J. J. Mariti.
dreo haTe died, then the fall namea Moddel"lf&t • • J. W. L. Hofmeyr.
of their lawful d.oeodaots are to be ~08I8lbaal • Eo M.,er, N.ID.
handed in OD the abovemeotioned d.~. ~oooo~barg- A. J. Joabort., N.n.... .._ • O. W. D. ROlt.

D. A. DU TOIT, D. P. Solf, ~atal - • A. taO Velden.
M. PENTZ, J. F. SoK, ~amaqualh and • Jp' GJ·NF-';~er.
W A JOUB .•uaret . . au ..".

.. KRT, W. A. 80., ;)Iitaolilriyier • 8. P. yan EII.w ...
Exeoutors Testamentary. /ud"hooro· • H. y811der Spuij.

WelliDgtoD, 15 Dec., 1885. Purl - { ~. ~.~ ::iler Spal~

DAS OULAND ~::'':II._ : ~:t !y~b.

O h Ze· Philadelphia. A. Spengler.
eutsc e Ituna- tu.r Stld-Afrika Pbilipe""wa D. F. Berrang'.
DrllckaadVerlag'ro.Braun,MicbaelilotOo. Piql78therj!' - •• J.aP.Zoer.

OAP a T A. D T. A>pietermantlburg.. G. A. F. de Graaf.
o~mlle - o.o. Laar_ ot 00.

" DAS CAPLAND" hat lich lar Anfga'be PotobmuoolII O. M. Douthwaite.
gemacbt, die lnter_n der deutechen An- Pretc.na - - FIIIIJ'I.
aiedler iD Siid.Afri"- n80h Krit\en .a ter- Pn...ka P. J. ftII d.r Merw, Jr,
treten, eine engere VerbiDdaog der Deuteoben Pri.. Albert • J. MaDeraWl.
an.er eioaDder herbeill:nfiihren nDd .ie YOO ~;a::=7 . ~arllllt.
allen wiohtigen Vorpngen im .Mntterlaode Ricbmond J. L. OoDmdie.
Dnd allen iibrigen Staaten darob aorgfiltige Riebeek "NOIIt • F. R_w.
BeriobteratattnDg 1'0 beoaobriobtigen. Auf- Roberwou - - J. A. Neetilliag.
satle ana dem Gebiete der V oIluwirtbaoht.ir., Riebeebkaateel - D. Krin.
anterha.lt.ende n~d bel.hrende :'Iittheilaogeo, &mel'Mt Weet - Jow 't'Iae~
Romani .nd EnihluDgeti achlieueu .ioh den ~telleoboeeh - W. J. d. Kock.
politiaoben Beriohten &II. Steyuabarg • ( J. H. II. &.ouw,
AboDDemen~reii hJ:r 8 .Monate 6 ah. 8_lIt1D4&m _ I[},'&n!J/' Coe:_

-6.MoDa
d
te 1111 .-jil. . hl Pfd. St. pri- Saldanbabaai _ J. O. Stephan.

Du_ran o. SohietlOllteill • - St.rreu.rg.
IJ1Iera~Preile: EilUlpaltig per Zoll 2ab. Sathmand - • Kaaf_o 1... Mllb.

6d ud doppelapaltig.5 ab.-Bei .tabenden 8em_t ooet • J. H. Hofm~
A.ueige. Rabat.t yon 6, lO .... p. 16°/" bei l'arkutad • • lt J. SLa.leT·

.... p. 12monatlicb.n Aozeigen. n~d=(~,g·i:e~!:.) R. W. ~Iobr.
Probe.RUDl1D8I'D &Tatta und "'neo.' ..."l'ul!:fh. - II. F:sv::.
'IN 'T SCHEMERUURT jr " g-=h:'fT~.nal) : ~:t~N::~DIJo

_ UnlODdar. - - - O. 1.. '1'80 H..,u.
Vali der Byl', Krui, P.O. D. J . .Marjt.a,Jr.
V~te"burg • • D. P. 'r. ei. Henr.

DOO. Villioradorp. - W. Roux.
TITIA VAN DER TUUX. Vietoria w.. t - B. J. WenUch.

PRIJ ZEN - Wijnberg· • G.deKock.DE Onder~ teek d ht het d Pu
Verlaijgbaar tan Kanton _ft..l- "'_," ~1-''-_. WloW... ~ A.. Reed" ..

.. e . en. e wense aan geëer bliek vaD de Westelïke en TolK --"'~OQ ...,,.....-... I 'e

008te1B 61 DIstrIoten beKend te maken, dat hij alhiereen1d.ARKT.A(fENTS PB Uï-4. h. Weiliog1.oL· r.-?.:,,::~~
BEZI~HEI .h~t begoone~. . SEIZOBNJtAARTJIS. _ Wlllo .. m~· A.. W. Dill.

. ZIJ? IS-lange OndervlUdlUg als Handelaar alhier stelt hem in st t d NB. zie de ~ iD de Z,<ád .tr,.lkaa. Worc:eelilr • - J. O. de Wet.
Belllgheid naar wensch voort te zetten. aa eze HIERBIJ h'ed L . ~ yl u, Maart. \Vakftl'l&rooDl;' - n. D. Bi81I111111, Jr.BWilr C ; geso I t &8nn •• geYiog dat.

G~~ie~e d~:e~lki;;g;=~redjgd Daar de Hoeveelheid "an GoedereD. de vermiudering ,aD lO, 15en 20
V
--A-N-N-O-O-R-O-E-N--.-'V·-IW--E-R-S- lIEDE:B.lltfD. - ... tlcbappij tot

Groote zorg zal beateed worden aan Goedere.n die uu bederf 0 d h . .. fht~~~IiJL.eepeoaen';hee'n J~!li~l'~~ohKew~S~~~,' CX, MvorJeriDg der Bandelabetrekkinrell
BiJ' h t d t' te l"Lh'd' h d n er 6Vlg ZIJU ..,... i"'M' -- lUI ot:I1M,JWI a 'DSLAG'PR8 COT T 'DnrDETrUO b ~·~-la d Z'd ALJ1... •oop oor s lp eer lJ~ el ZIO e gUDBt van het Pobliek te yerw8lTeD. • kaartj.,. ~iet zal t.oegela"n worden na .Lr b, J.JJ.UNJ. UAiJ, t.nuc eD "IIIUCI' n eD UI In.&&.

J.' J. DE YOB, jl JaDlW1i aanatu.nde. Generale eo W~fs-ageD'eD,
Jdarkt-A,nL O. B. ELLIO'l'l'. nXDU-K4¥KU.

.Alpmene~. BoekYU B~· b KaItet1t~rM"
~, 11 ~ 1886. 1Mp8ad.

DE- LAATSTE!
Nieuwigheden

FANOY
Nieuweell

GOEnEREN.

Dil " Ca~I/t! Moill'ue/tel.8" Al lJal.8cha'PI'"
I!: "'toombooteu deter Linie v..rtrekkeD
""0 Kaaflllt&d naar Lollden om deo

,uderen IlingBdag. ,ia M&deira en Ply-
mouth, te :Sint Helell8 on Alcenci01l aan-
Idggende op bepllalde taH8Ohentijden.
D~C8mb. 23.-" GRANTULLY CASTLE,"

Kap~ C. H. YOUliG, yia St.
Htlena, ASC8DSioD ell Madeira,
te tn.m.

l.i._u RUMMON(' CASTLE,"
Kapt. J. IJ. JurRIJlS, R.N.H..,
via Lis8aboD, te 4 D.m.

20.-" GA RTH CASTLE." Kapt.
R. DUtiCAN, via Rt. Ht>leoa eD
M..deira, te " D.m.

ANDI!;JU50N MlJJdBOlf.

&TTAFORD
ADDERLEY- EN HOUTSTAAT,

VERZOEKEN om ee a bezigtiging van hun zeer keurigen voor-
raad Nuttige en Sierlijke Arti:{eleo, van goede waarde,

tegen Lage Prijzen :-
MaDden waar Palmblad Portmantean r en Vrnrhtenml\nden, Nieuwigheden in

Xaartblaadjfls, A;chp"nlll'll, Pluislijsten ; Handtesseben in Pluis, Leder, ~rokodil;
Nieu"e Beur sen, 'I'oiler-Kistj ...s, Borstels on Kam,n,.!] in groote v~r3oh(,Iden~ 'Id.
Fraaije Dinzen in Porti et- en andera Al bu m s ; Fancy Goederen. De verscheIden'
heid in dit Dopertement is bijzonder groot.

DAMES EN KINbEl{E~ STr:VEL~ EN SCHOE:-.IEN.-l'~en gl'Ooto BIl-
HIlding vao on!:e wl'ib"kende Stclrllng K",.~llteit Goeder~u tegen kontante prijl.eu.

Een specialiteit in fames en Heeren Zijden en Kamerdoeksche Zakdoeken,
bij het do:rij n en half dozij n·

DAMES EFFt:N, "BRAIDE[)" JEI{SI-:YS EN Do. MET
pnchtige waarde, tegen 5. II, 10. 9, 15,~) en J<:eu Gtlioea.

Zeekaot Hoeden, Kappit'8 en Hooden voor Picuics en Holidays.

Een f"aaije Verscheidenhed in F.-\.~CY ZONNESCH!';HMEN
B~I!:ELS, van geheel DIeuwe patronl'n, g,'schikt voor presenten.

DE GIWuTL' T}J.\'J'OO.\'SrFLLJAI; l.al HI':D!<;N geopend word eu mot alles
Nieuw eo Versoh.

LhT HET AI)RES!OP

MARKT~LEIN, KIMBERLEY,
Commissie,- Ontv'~ne-st· en Verzendingsagent.

A«enten.

'fele:!l'afisch .ttln1s: " K.UlBERLEV:'

WENSCHT aan zijDe VrieDden eD bet
Pnbliek iu bet algemeen bekeDd

le mak~D, dat bij bo~engP'Deld P H Q-
TOG RAF I SC HAT ~;LIE lt jleopeud
beelf\, alwaar bet Pnbliek 18~er kan ZijD In
bet Kunstigste: W I'rk te verkrijgen.

Het Atelier il'paa onlsDgs geboawd, en il!
londer twijfel bet grootllte eo but yerliobte
in de Koloe ie.

Het werk zal in dtn laatsten EDroptl
~oben stijl gllltverd, eD tan de ol1middeiijk
methode &al gebraik gemaakt Borden, in·
dieD verlangd, vooral ill het geval nu woe·
lige kindereo.

Pbotograpbiiin J. nu~en ook worden go·
mllakt; eD afgewerkt Daar dil Amerikaao·
lIobe elDllilletr metbode.

ISG~VIIG.
WELLINGTON. K I 1)1B R LE Y.

Dc GROOT.E
alhier zal gehouden

l<.'V .A_RTAALS-~lAHKT; Aan Vrienden te Stellenbosch, Paarl en Wellington.
·worc1en op

Dingsdag, t DE Ondergdl'ckende is bereid als Agent te ageren voor hetaans • ull(' ~oorten VBO Produkten alhilJr.
, H·"

IJ IS bureid ten eenigen tijde de Prijzeo van eeoige 800rt Vruohten,
enz., te gPVL'IJ, eo heeft eeD prachtige koele plaats voor het bergIlo 'ran alle
800rten Uroenten, Vruohten, enz.

Voor 11avor, HavergerveD, Koorn, Garst, Rog, en •. , viudt men altoo!! de
beste Markt te Kimberley eo de Vrieodon vali deo Ondergeteekende lIullen wel
doen dezelve naar bem te zenden.

den 29sten December Verkoopen van G. W. L. lat08T'ERT, Photograaf.
Den K lauten van boveog('meldeD wordt

bekend gemaakt dat lij Kopiëll 9&D hauDe
Nlll(atieYen knnuen bekomen MD het Plein·
8tr&ateQb Atelier"laar de heer LocKI de ~:e.
• IUfde Kooper ia 9&0 de bo •• ogem.ide
welbekeDde Hoaigbei t.

Kopilln nn de NegatieYen nn 1.\W"1I0.
AlU SEIleRK en F. CIUPJlU kUlIoen ook
.erkreill'D worden.

te beginnen 'Is ~lorgeIl:S

OD

HALP ZES ure.ten

last van Commissarissen,
:B'. 'V. DE WE'1."

GOUVE REMENTSBERIGT, In

No. 1,161. 18815,

Secretaris. Mo CONROY.
Kimberley, 9 Deo. 18b5.Munici paal Kan toor,

Welli"'1gton, 17 J)ecembel' 1885. Telegrafisch Adres :-" CONROY," Kimberley.

DE WAAL & DE KOCK,:,,,~~Ch,q~Ue wurJ~t met orn~rnegaand~ePost ve~rzonden.~_

<>aWMiW.w~~ë"aURUlrl_wmtW:ai~
BURGSTRAAT, KAAPSTAD, i STIGI~INGH & ROOS,

: Com m i s sie en A Igem een e Age nt en.
MARKTPLEIN,

BEACONSFIELD. DIAMANTVELDEN.
LED

HEBBEN NU OYTVANGEN :

KAN TEN EN KAT ELS
Alle :::loorteo, eeD Prachtig Assortiment. 1<>,

lUIkelJ, Zeiamessen, Zeissteenen, Vle88Chma.chines,Wontstoppera, Koftijmolenl.! ~~
HOLLANDSCHE HOUTEN KOORN8CHOPPEN,

Vert, Olie, Terpentijn, Vernis, Teer, Grea.se, Verlkwas~n, Witkwasten.

ERICHT per laallte EogellObe Mail
outvangeo lijnde, dat IDen biDDen

ort de aankomlt kau te gemoe' lien 'lUl

e bekwame ad.iltenteo, benoodigd yoor
et loecigt over de twee boof,ltallkeo nn
et werk, te worden nitllevoerd op d.
adel W ij u plllata te Groot CODltantia,

00 1&1 bet Gounrnemeot biDneu kort
a ltaat lijn de Zonen vau Wijobonwere
n aDderen de lIelll¥enbeid &aD te biedeo
m praktisob oodern,l(t te bekolDen in de
unit nD den Wijnbouw eD den .. meD-
tel er van.
Het Onderwija 1&1. OmYltteD onderrrigt
het bereiden van den Grond 'oor bet

lau ten j de bereiding en het plaDtell der
ij Dltok ken; de Yel'DObi!lende .teleela ,Oor

weekiDg der WijoatokkeD j "h., ellten
e behandeling nn de liekteo der WijD-
okken; dil beMliding nn melt; de 'l'8r-
billIlIUM stel.le van bemestioIl; de be-
aod.ling der Wijn.tokken in alle tijdper.

ken nn ont"ikkeliDi ; d •• tndie der tor·
matie . en de nraohilleDde. 1I0OI1. grood;
de begiD88len ,ao scbeikuode nn deo
druif, van g.ng en no wijn, Bn andere
yerw&llte onder"erpen.

De datum door deo KQloDialen Wijn'
gaarder.ier, B.l1lOlf YOII Buo bepaald, al.
Q'NOhikt voor bet begin V&ll de '- is 1
Februarij '1886.

Het getal JOllrelieden die II&U bet Ooder-
wija lullin kunnen deeloemel(1D1 beperkt
sijn tot de nitgestrektheid der beaohik.bare
aooomodatie, die, tot nu toe, niet groot is.
Daarom il bet Doodig dat.Bij die Yerlangeo
de lesll8n te volgen geen tijd Y8rlie~D met
bun nrlangen te kenDen te r.nn dat .ij
er aan willen deelnemen, lIetsij ean BAROII
VOIli Buo, te Groot CoDltaDtia, of aan den
Ondergeteeltende, te lijDen K&IItore.

Op onwaugllt Y&ll aan_keo, zal iDlich.
tiDg omtll8nt de voorwaarden "orden nr-
Itrekt.

Aa.ogaaode dit, kan bier onr bet alge.
meeD peproken worden Yermeld dat de
prij. voor l~ies 81eohta beperkt zal wordeo
tot wat die koet, en d.t nieta 'oor Ond .. wija
sal worden gerekend.

B. H. Mc~UUGHTON,
AlBistent ComIIliuaria.

Goederen gekocht en verk.cht op Commissie in Ki1'lV-
berley en Beacon,ifkld.Hl~I'I~·GD!!.t.tD en ST,tNDI~RS.

TWmermans., Smids-, Wa.genmakers Gereedschap, eD een Groote A8IOrtimentJ

ALGE~fEEN1~ lJZEll\YAREN. I~
DE WAAL & DE KOCK i•BURGSTRA hT, KAAPSTAD.

Goederen ontvangen en verzonden naar alle dealen van Griqualand Welt,
Transvaal, Vrijstaat en Bechuanala.nd.

--,-----
STIPTE ATTENTIE EN PROMPTE AFREKENINGEN.

, ZUID AFRIKAANSCHE

BRANDASSURANTIE MAATSCHAPPIJ ZWAVEL , ~ZWAVEl , ,
van KAAPSTAD (Beoerkt l. I ' . . I I

KANTOOR: ST. GEORG E-STRAAT, KAAPSTAD.

i BRA N DRA -M'S
BESTE BLOEM van ZWAVEL ,

NU ONTSCHEEPT WORDENDE

Ingeschreven Ki1(.itaal
ReserTe }~onds

£-12,500.
2000•

DIRECTEURE.N' :
A. D. KRYNAUW, Voorzitter.
W. SEARLE, Vioe-Voo~ritteT.

H. C. MYBt'ROH. I H. J. DK WET
J B. ;BUISSINl'i"E. Da. RO(;X.

O.W.STE~

AUDITEUR.£. :
O. H. MOLLER en J. W. S. LANOERMAN

AGE N T URE N in al de voornaamste Steden in de Kolonie
.. VOOR8T~LLEN vuor de Verzekering van Valit- en Losgoed tegen
n81ko van Verlies en SchaJe dueJr Brand Jageli ib uverwogen en be-
antwoorrt

" J .

W. J ASH BURN HAM, Secretaris-

EX L. HARWAY."

J. G. STEYTLBR & CO.
KAAPSTA[). '

KIMBERLEY.
MABKT~T K cwpschGo'Uvernements SpOO11JJCjen.

ii 1)) PROTJ!:OTEUR "
BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ MONTGOMERY WALKER

& BRENNAN
PROCUREURS, NOTARISSEN ~UBLIEKo"erigt dell 29aten September, 1838 TRANSPORTBEZOROEBB. '

lURKTPLEIN .

KAPITAAL £70,000.
DIREKTIE :-

Fro<:tors en Parle'1llMl.ta.if'8 .igl!7lk1I,
OND.UhlD

Processen in be~ Hoog Geregtshof,
}{ondgaaode, Magistraat. en Vioe-Admi-
rahte.ltll Hoven, het Negotiëereu van
Leeowgen op Verbaod, het inneo VaD
RekeDlDgeo en Vorderingen,

De lie r PJ.UL DI Vu.u:n8, President.
CJu.ua TolUlLlRo V011.Vice-President

Bn de WelEdele beeren
1 CHonan,' IJ H Honan. JJ m
• 1 B Luoll.&JUX, J C W.ueI[U'
W • DUD&, lsuc P H ~.I....DD II:HIII HIT 4J.(J1IlED
• 1In~.. 'De ~ 0 W BTn'Tl.D p}OIl.. I,dLLE SOORTE ..V VÁN ltZe:r8- EN ~.tll-

lO " S l' Konon.: ~lIditeD1'ln. ,LEJIENT 4IU Z.i~BN.
S. J. DI :OCX" KAlItOaar TelegraSJoh Adr ...

~ IUwel Buk Geho."tII" Jtaa_« D'B VOB 17••_ .
J ~1IL&r.

---
In dm 1/6edel van wijl8n GUlLLl..HI

J.ACOBUS DU TOIT, )<J ZOON, in lere"
woonacMiJ le Dal JO~(Jl'h.at, in de .Af-
deeling t'an de Paarl.

Onder BescÁen'nhet!TBekap van ~jn Hoog.
Edele de1, Slaat~-Pr~ S. J•
P. KRUGER en Ge1l.~a.al N. J.
SMIT.

A LLI<; Moerderjarige Peetkilldel'oll en
Onders en Voogdeo van M ioder·

ja,ige Peetkir.deren vau boveDgeooem·
den Overledene, die gedoopt zijn iu d", .
de Neuerduit80h G, rpfo, meerde Ke,ken
dezer Kulonie, róór I!7I tot op den Eerste'lI WAAROM ingevocrde Zadels te koopon,
Ju/ij 1880, worden biermede opg(·roepen die g""n voldo ..ui 'g gev('o eu geensi08
bnnne -DroPCh:J-tTIFICA'l'.l!iN, waarop ooor de KaapecbePaarden Jleachilet zijn, ter·
de Peetgetuigell behoor lijk bekend s~n, wijl meD KUTTIR'a beroemde KoioDiaal ge-
in te leveren bij den DeriUn Oll.dcrgetce maakte INN Jo.; S ZAUi!:LS kan bekomen.
~, tot op Donderdng, den 14det, Ue." Zariel is door de 1I'{'beele Kolonie be-

kl·nd, ,beeft gemakltelij I.e zilting, volle groote,
Januarij 1886, nB welken datum deg ...- d te 1 i eD gewae-bo·.d ~ol"o ,.('8 !Dpe _. 19_ • DIen ..
nen die in gt'breke blijven, nitgesloten gall81!D.
zullen zijn vau z",kere Legaten aan bet I Probeert Je Veren Zitting met GOlJ'eu.a.
vermaakt. ,i le, •.eer GerieS.ijk.

ID geval een of meer I'eetkinderell I\. '1'. R U rr '1.'ER,
doo I zijn, dao de volle namen vau hUDDe 2' D \RLI!fOSTRAAT
wettige De8ceodenteo op den hierboveIl
bepaalden tijd iD .te leveren. De ·Zuid Afrikaan" en

D. A. I)U TOIT, D.P.ZN, IJ Volksvriend"
M. PENTZ, J F.ZN., ...
W. A. JOUHEWl', W.A.zN.,

Executearen Testamentair.
WelJiD~ton, l,'j Deo. 1885.

NO !IOj~TO lIEIHS.
f),E Inteekening op dit Blad is in de Stad

£1 168. eD iu de Boitendiairikt.o £~
41. per jaar, VOORUIT BI!.TAALBA A Ii.
Aan .,:lcen Inteekeoaar wordeD Dril! Volle
Bladen per week toegeZODdeD.

the Estate oFithe l.. te GUILLIAM
JACOBUS Dl; TOIT, K. SON, du·
ring his lifetime residing at Dill
Joaaphat, io the Puarl District.

~ Zij die voor het Blad weJlScb.en ta
ledanken moeten drie maanden yoorut
ennis geven van han voornemen.

'I'H E Delloendan ta of the Brothers and
Sisters (aDd io oase one (jf' more

of them h8Te died tht'ir Lawful Chil.
dren or G randohildreu) as Heirs of th!'
late Mr. GUILLIA)( J.lCOBUS DO TOil, E
SOIll, are hereby ol\lled opou lo hand in
I.heir full nBlIll'S aDd tho full names of
their Pureots to ~he third Uoder8ignetl,
on or bt>lore 'l'HUUSDAY, tbe 14tb
JANUAl{Y,1886.

lJ. A. DO TOIT, D. P. BoN,
M. PF.N'1'Z, J. F. SON,
W . .A.. JOUHEHT, W.A.Boy,

.Exeonto,.. Te.tamentary.
Wellington, 15 Deo. 188~.
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