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V,ERE, E NIG D MET' DE v 0 LJ{;SiVRI END.
AAN' ONZE INTEEKENAREN .. TE BUUR,

\YOORUITBbTALING DAT gerie!lijk WOON·• HUIS, No. 47 Bree-
- straat. Ken vervoege zich V4N ~08'l'BABB

GROOTE_}FSLAG. tenl£antoreTan cUtBlad. 'Vast'e en Losse Goederen,
WIJ herinneren mils deze onze LAATSTE VERKOOPlNO. TE "THE,'h""'''''CTION JJ '

Inteekenaren er aan Jat zij bij P bil IT V Ir I tlJ Ul.~ ,
.. 11.1111.

1
..... t'olnultbdaltng hunner subscriptie, U eae era.Op DI Nabii 24 Riviéren,l District Tul"bagh.

dat is binnen het eerste kwartaal TE 'J ~
COdes jaars. regt hebben op VIER

SHILLINGS AFSLAG, hebbende
zij alsdar. slechts £2 te betalen.

HOFMEYR 0:'£ REGTER. Uit de Kraal van den heer l{ICHIEL
DE KOCK, op

Jan. 1887.

600 Extra Vette lIerino
Hamels en Bokken.

1Paar Koetspaarden,
bruine Hengsten, uit
de Stoeterij van den
heer MELCK, 4 jaar
oud.

1 P a a r gedresseerde
Schimmels, (Lan-
eers), 4 jaar oud.

1 Paar do. Ruins, groot
en sterk

1 Paar do. Schimmel
Merries.

OP VRIJDAG,
18 FEBRUARIJ AANST ..

ZrLLE~ opzemelde Schapen, in
extra conditie, en Paarden, allsn

egale paren en opregt geteeld,

PUBLIEK VERKOCHT WORDEN
AAN KLAPMUTS STATIE.

J. N. DE VILLIERS.
Paarl, HJ Feb. 1887.

J. S. flHRAIS & Go., ÁPlIlagerll.

KOLmaAL~
Tree~kamt'1' en Trustmaatschappij.

Publieke Verkooping
VA.ll

Schapem en Bokken,
.Vabij het Matjesfoniein Spo;;:-

wegstatio1l.

In den Insoiventen Boedel van wijlen
JO;U,NNIS KNOCURIl! nN OOSTlliJlK
CLoI'l"E, M.D.

D~Ondergete~kenden, zullen doen
verkoopen op de Plaats ORANGE-

FO~TEIN, Klein Roggeveld, 8 nren
rijdeus van het Matjesfontein Spoorweg-
station,

OP DINGSDAG,
1 MAART AANST.,

1,2150 Schapen (Ooijen
Kapaters.

80 Bokken (Ooijen
Kapaters.)

I'AL aU881NS,

WOENSDAG,
23 FEBRUARIJ 1887,

VAN

100 Fra.a.i.Je Merrie en Hengst
PAARDEN!

Daar deze de Laatste Verkooping
van de Paarden zar zij n, zal een
ieder wel doen om de Vendutie
bij te wonen om van de beroemde
Paarden te krijgen. Deze zullen
zeker de beste Paarden zijn, daar de
beste altoos het laatste in de Kraal
gekregen worden.

20 EXTRA RIJPAARDEN,
OOK,

600 FRA.A.IJE SPARREN
500 " PADEN

4,000 Yards KAMPDRAAD: een
goede kans voor iemand die
Kampen wil maken.

1 GROOTE HOUTEN KR;IB.

KOl ZEKER t KOl ZEKER t
D. F. BARNARD & Co.

Caledon, 5 Febrnarij 1887.

H. J. DEMPERS, ~ fslager.

Publieke Verkooping
OP

Donderdug; 24 Feb. 1887,
TE

MATJESKLOOF.

en

DE Curator I,. in den Insolventen
Boedel van JolUNN.ES A. J.

BE"(;KE~, WESSEL Zoon, heeft den
heer H. J. DDPEBS gelsst Publiek
te Yerkoopen, het volgende ;-

De wl'lbekende en zeer vrucht-
bare Plaats genaamd MATJES-
KLOOF, gelegen iu Distrikt CA.-
LEDON, groot 482 M.rgen, met
W.oonhuis, Stallen, enz., er op.
Deze is een extra Zaai- en Vee-
plaats, en is zeer geschiki voor
Schapen.

LOSsE GOEDEREN:
100 Schapen, 20 Bokken,

6 Extra Rij- en Trekpaarden, 4
Vark~n8,

1 Open ~r, 1 Stel Tuigen,
1 Dubbele-Voor Ploeg, 1 ]4,
En een meniete andere Goederen.en

GRAAN:
Zij zijn alle in eerste klas konditie. H50 Mud Koorn, 50 Mud aver,

F. J, BROERS, } Ge1I. 15 Mud Garst,
J. W. LAl'IGERMAN, Cu"toren.

HUISRAAD :
Kaapstad, 7 Februarij 1887.

P. L. LINDENBERG0:'£ Co., Afslagers,

GETROUWD, met Speciale Licen-
tie, door den W",IEerw. heer lUSIE,

ABRAHAM C. DI VILLIERS, oudste
soon v~n den heer J. E. DI V ILLU1i.8,
met ANNA M. VAN DER WESTHUI-
St.N, jongste dochjee nn den heer J.
A. vu DU W&8TBU1!lur.
M..lmeebury, 7 Feb. 1887.

DOODBERIGT,

ZACHl' ont.lapen in den Heer, op
I)onderdag, den 3den deser, op

lijDe Plaats "Bufielnlei," onze t.d.,,-
jleliefde I£oht~enoot.eo Vader GABRIEL
JACOBU< WOLFAARO, in den ouder-
dom van 65 jaren en 5 mund.n, diep
betleurd door

SUSANNA P. WOLF AARD
weduwe e. kinderen.

Ladi.mith, ? Jan. 188?

KALM ONTSLAPEN, op Dined.g,
den 811tenFeb,uarij 1887, in den

oaderdom van 42 jaren, ANNA llARIA,
(g-eb.VAN BUDL), aeer Leeder bemiDde
~cbtgenoote van

JOHANN BRli:DELL.
Raithby, MOOd,ergst,

Aan Bloedverwaliten en
Vrienden.

OVERLEDEN, &ande I.adiDRPl ......
Piquetberll', op.~ ~ebruarij 188'1,

HENDRIK OOSTENDOJP, ID deo
o.derdom Tall 58 p.r.

Jl Esel.
7 Aanteelbeeeten

150 Sobapell en Bokken
10 Varkeas
1 Kap1fagen
1 ()~n Kar op Voeren
1 Bakkar

HIERMEDE wordt .kennis gage- 2 .o.bbele-."oorPloegeu
. "eD, dat, van af 1 ,)laan &aDSt., 2 Enkele Ploegen2 Bruklandll Kggen

deze Bank, (tot nadere kennÏ8ge- 1 Zaan.nd Eggt:
ving) open zijn zal voor gewone lóO Kadden Koorn
bezigheid. ol> ZATURDAGEN, van 800 " .Hanr
11 tot 12 ure '. Middags. 13" Bog

Stellenbosch, 7 Feb. 1887.
J. G. MADEn,

Secretaris.

Zooa1s Tafela, Stoelen, Kasten, enz.

BONUS I BONUS I
J. J. MOORE,

E~nig Curator.

Caledon. 31 Jan. 1887.

H. J. DEIPERS, Afslagv.

STI~LBNBOSCH.
:-

TAl SPAAlBAII.

KEN~ISGEVING.-nBOndergeteekeade geeft hi811Dede
Kenni., d.t ALLI( REKEl'vIN-

GEN aan hem VenohllHigd mCMIteuwor·
den BETA.ALD yóór of op den 288TJ!,N
DEZER.

Alle Rekeaingen onnrelend nllea in
de handn van eeDAgo' ter iDYorderiDg
worden geateld.

J. F. STADLD.
BoamUl'. ,Crouinl!

StiII)nbOlo~ 9 Ftb. 1~87.

GltooTILU .A.LL*UBL.Alf~B ..... I P A AR L EIOH E PUBLIÉU VEit'iliMiG
PUBI,IEKE .VEBXOOPIlfG Brandassux-antie'en Trustmaatschappij. VAllD':K~!:i

ZELDZAME KANS. ~OORNPL.AÁT~

Pl1B~D VDKOOPING RO~~~~.
~ , VAN KOSTBARE Boerderi;gereedscbap.

Vaste en LQ~~GO~K8D, GRAAN, Elm$.
AA~ D~; 'pJ\.AR,L. "',D~=ru:.nt:'~~c:

! - . " woon te .nn, zal publiek doea
In den Insolvetlten Boe(lel-van, HEB.CtTLES GEOl\GE verkoopen,

.. ENSLIN. . .. '. Of: W~E~~~!G,
Op Din~g, 15 Februarij 18$7, D:

3
:n~~:IJe~~bare

VAN de KOIItbatePlaats" WELTEVREDEN," gelegen aan de Paatl, beplant Koom- en Veeplaats genaamd
: met circa 90,000 Wijngaudawkken io volle' dra!ft, Vruchtboomsn. e~ een "ROCKLAND8," gelegen te Jroe.

fraai DeDueboech. De Gebonwen. bestaan nit een ruim, luohtig, wel in,erigl berg, in de na.bijheid"l1 ".K1i~
WOONHUIS, D&arde~ nieuwaten amaak,E'n van alle gemakkeD VoorsieD, Wijnkel. heuvel Station " met ~de
der, Wagenhnie, Stall,n, Scheuren, allee in de beste orde. Wijde ... vier andere Woonhuis KafllOk stalleD., '\Yuan.
Gebonwen Sot. het Eigendom behooreade, beutteode 25 HuorDmara altijd h . ' d be'~" 'lJ~=.
verhuurd. en een goede bron vau inkomen opleeerende. WegeD. deuelfa ligging ul8 en lUl ere Il , Ulwu
eo Vruohtb!wlrheid worat het Eigendom ab een der verkiealijkate aan dil Paarl ve~.kken en Kralen. ?laatl,
beachonwd, an soo welbekend sijnde velei.cht het geen verdere omaohrijvinjo zoo wel bek. wegens ,d~lver

. vruchtbare Za4ilanden en goed. Wei·
LOSSE GOEDEREN: veld, behoeft geene verdere QtqBChrij.

ving.

100 MucMen Koore, 200 do. Haver, [JO do. Gal'1!t, 50 do. Bog, en•. , eDZ,
en al hetgeen verder aangeboden Dl worden. ..

VerverseldngeD zllIen "Torden vers~hart.Op
(Den dag voor de Ceres Tentoonstelling)

Als wanneer te Koop zullen worden aangeboden:
30 KOEIJEN en VAARZEN. Deze zijn bijna allen beset, bij den

logevoeroen nolla~dscheJi Prijs-Bul CAESAR. Dit prachtige dier trokMalmes bury Execu te urskame r . een Eersten Prijs voor melkgevend ras, op de T entconstelling gehouden te
: Klaaswa.a1, Zuid Hollend, in April verleden jaar.

ALSOOK:
In den Boedel van wijlen ANDRIES PETRUS ~., U"Il' RIES bii Il be bii dJOHAN ES SKIT. SO GOEDGETEELDE ~R , l)n. a en zet IJ en opregt-

geteeld en Engelachen Ingevoerden Hengst SIDNEY, en .het ingevoerde
- . : FraDsche Percheron Paard GA}{BETTA. welk ru zeer gezocht is. Nog

DE Onderg~teekeode, handelende .•oor de E:uoutnoe van opgemelden Boedel onlangs werd een paar Gambe.tta'. "Verkocht voor £200, voor .Aanteelt.
sal pubhek cIoen verkeopen, .ALSOOK: .

op VBlJD18, ... 25st. Febraarij la7, EEN PAAR OPREGTGETEELDE VOSHENGSTEN, 2 jaren oud,
_ bij het opreli{tgeteelde Engelache Paard MOORFOOT, uit opregtgeteeldeALLE' BA 'X'EN ~::h~~ge£okt door den Wel-Ed. Heer J. A. VAM DER BUL, van Ne.cht-

Tot op'liII'Amelden Boedel behoorend~:, beStaande:J in Deze ia een gelegenheid waar Fokkers gebruik van behooren te
.,- maken om goed Aanteelras te bekomen.

HET VASTGOED: a, CARSON, Afslager.
De welbekende PI... ta "GROOT ZOurfONTEIN," groot 1,'61 M:orgeJl'

gelepn in de Afdeeling nn Malm8llbnry, in het; Zwartland, digt nabij den Piket·
berpohea Weg. Ue Groad is biizonder vrnohtbaar. geeohikt. voor GraaD, en kUl
k\'ena een goed ~ Vee honden. W.r ia er ,oyervoidoende, en de <leboaWaIl
IItuiteD de b.aoodigde WonÏ1tgeD, Stallingen en Bergplscteeu in.

DE Onderge~ende, behoorlijk daartoe gelaat sijnde door deDWelEd. heer P.
H. E.. F'.&.u•• , die sioh .an een; deel aijller bealommerinp1l wenaoht te

ontdoen, .. I per publiekt mling ,er~n, op de Plaag selve, ..

Op DlNGSDAG. :16 I'ebruarij 1887£
TE 8· tnaI' V·K. PREOIES;
HET VOLGENDE:
I. VASTGOED:

De fnalj~ en &IombekendePlaats, genaamd

"THE JUNCTION,"
Gelegen nabij de 2" RiTieren. in dil Di8triot, 6 Mijlen vaD Piqaet.berg Weg &atie,
g~t omtrent 1,200 Morgen, beplant. me~ 36,000 Wijogaardatokken en alUlrlei
eoeeten V roohtboomen j heeft extra Weiveldeil en Zaailanden; is aeer geaqhikt
voor Vogeltirnizen eu btlvat op bet oogenblik groote Kampen. VaQ Water i. de
Plaata goed voorsieD, daar 3 groote:Ri,ieren, namehjk de G,-oot- e1l Kleiuberg.
rivieren e1l de Leenwerivier over de Pla8ta vloeijen. De Gebouweo; beet.aande uit.
een groot en gerieJijk Woonhuill, onder IJzeren Dak, Baitenkamera, Kelder,
WageDhuia ea ::ital voor 86 Paarden, sijn allen in de beste orde. Deze Plaata i.
bijsender g86chikt VOOl' iemand dia eenen Negotiewinkel of handel in Graan, ens.
wenacht te drijeen, daar het groote Pad van .Piquetberg Weg Statie nur Clan-
william, Calvinia. Namaqualan.d, ens. over de Plaata gaat. Br sijn seer goede
teekenen, ,olgen8 rapporten van proefuflmera, dat er Kool op de Plaata is.

De Plaata aal eerat proyiaoneel in 3 deelen en daa in baar g,heel velkooht
wOIden.

rr, LOSGOED:
. H U lJ~,R.A.A D:

1 Klavier, Tafel., Stoelen, Beddee, Ledekanten, Katel., Sofaa, eDS., enz.
ens., te veel om te melden.·

LEVENDE HAVE :
60 Aanteel~aten, allen van extra melkgevend ras; 30 08B6n, 600 Schapen

en Bokken, 20 Paarden eD Eael., gedreeeeerd j 10 Donkeys, 70 Va.rkellll. Dese
&ijn allen ill. uitatekende conditie.

KELDERGEREEDSOHAP :
Stnkvate,;, Leggel'1!, ~ra, Ha'famen, Ankel'1!, en.. , alsook 80 LEG·

GERS EERS'l'E KLAS' , van den laatsten Oo"at.

VERDER:
2 Bokwagens (groot en .t.erk), 3 Dnbbele-voor Ploegen, 2 Enkele·voor dito

2 HowaNa I!:ggen, 1 Snijmachine, 1 Bakkar, 1W.geD op Veeren.

EINDELIJK:

Generale AgeDts eD Vendn-Afslagen Kantoren,
Tulbagh, 18 Januari) 1887.

H. A. lAGAN. Vendu-Afslager.

LOSSE GOEDEREN:
10 Mudden Gal'1!'
S Spat.· TqigClD, OOII1pleet
8 Paar Aobklrtaigen
~ Bpa~ KeUings met Zwingel.
1 Kl'1luragen
3 Vaten
6 Zen.en
1 Dr_iateen
2 Zinken Bllilljee

Pi~ke.il, Graven, Vorken,
Schoppen, G fiela, Za,kkeu,
en••, <80• ., eo eera.ige at.akkea
HUISRAAD. \,

B .. WETHMAR, 'Seore*aria.

Malme.bury, 8 Februarij l88?

De heuell J. W. ItOORREES, Jr. & 00., M8lagers.

Wijnpersen e:p..DruivenmoleDS.

Brtettruf. Xup,..a~Dlb~a.a "~"er.
I ~"

15 Gedresseerde Eze~ II) ,tedre&
seerde en Jonge Paatdêa ·llerries,
2 opeegtgeteelde Merriet, 6 cij. ,Jon-
ge P~en, 2 paar Xalpe.arden
(&bm.e]s en Bruine), 1 u1ra Rij.
paard, -1 ~ SO Aanteel-
beesten, waaronder opregte Koeijen
en Vaarzen, 1 goedgeteelde Bul, 1
Ezelhengst,300 Merino Ooijen, 160
do. Hamels, 150 Ooibokk~, 100
Jonge Kapater Bokken, 60 Varkens,
60 Ganzen.
BOERDERIJGEREED8CHAP :
2 Bokwagens, 1 Kap- en, ,1 open

Kar op Veeren, 1Wipkar, w.,..~,
Kruiwagens, Voerma.oÏlln-, ~'iWagen
en Ploeg-Tuigenen Z~, Dom·
mekracht, Voe,rkisten,. XIiIi>en, 1
lot Vaten, 7..~l_n cu. 9taven,
Me.tvorken, 11:I.:ft': e' ..lo ~~
Vrouwen Zadel8, 4 BaaIom 'oen.
2 Howard do., 1 B1'8.IlltlO4 en .K---~

Howard Eggen, 1 A6htltrlaád
Dubbelloop Geweer, enZ.,~.

GRAAN: .sr': ,,- .

50 Mud Koom, 50 'Mud Rog, 50
Mud Gemengd Voeder, eene hoe-
veelheid Kaf en HaveJ'8troo.

EIND~IIX;:
De gewone verscheidenheid HuiJ-

raad en wat rerder zal worden aan-
geboden. .,

t N. F. UIJS
Paarl, 10 Feb. ISST.

BOliU81 BO.US!!
J. 8. ¥j,fU.18 t .~.,~f.14g •• •

N.B. De V,er"O~ing be-
gint ten 10 ure' precies.

. . liliiiHiiiR. -
Boedel.·8D, .Weest~er.
. . '~/l:"

BONUS! BONUS! I

V..LtTWBBK :-17 Prachtige Stnkvaten van 6 en ? Leggers, 10 do. KnipEn,
Trap- en Onderbah., i I Wijnpomp.J Pijpen, Hogshead8. 'I'rechbers, Vlootje, 1
Watervat,8 Brllndewiinketela oompleet.

ALLERLEI :-Manc!en, Graven, Pikken, 3 Halfaam Alijn, BohaaI ea
Gewigten, 2 Lsdders, 1 Vat Cement, Zwavel, lOpen Kar, 1 Paar Tui,en,
1 Geweer. ,

LOOIJERlJ :-2 Tafels, Meuen, Blok, Billies, 2,001) Ibs. Baat, oen lot
Taigenme.ker8 Benoodi~dhedeJi.

HUI8R.d~D :-Tafel., Stoelen, Ledekanten, 1Klok, ens , enz.

-LEVENDE HAVE:

J. J. DEVILLIERS. A. P.ZN., Eenig Curator.

J. S. MARAIS & CO., Afslagers.

PUBLIEKE VERXOOPING
VAM

AANTEELBEESTEN EN PAARDEN
_,-----

DE EIGENAREN van de Plaats WAG. ENBOOMSRIVtER, PRINS
ALFRED'S HAMLET, NABIJ CERES, bevindende dat er te

veel Vee op hun Plaats is, hebben bealoten een Publieke Verkoopin,
te houden op de Plaa.ta, .

Wo~nsdag, 23 Februarij,

Kenniegeving &IU'Deelhehbers.

DE laarlijbeh. ~ne Ver-
gadering TM. .~~ebbers al

wordeJl. gehouden teI1·1rautore Tall
de Kamer, No. 7'6,' 'Alillerleywtraat,
Kaapstsd, - .' .

OP .ZA'l"URDAG,
5 MAAR'!' 1~87,

TE 11ukÏii'-V.M .•
Overeenkomstig ~els 13, 23, 25
en 26 "VtiIl. de·~ .... "Onereen·
.komst, ten einde c~~ Direkteuren te
OJltvangen .een .staat ....ft.U,..de ae.nge-
lege~lfeden der ~Ifuk, om Drie
Direkteuren te ~(n in de plaatAl
van de heeren R." )1,118088, F. F•.
R~JU) eD. F. '.J. B. LABan.
KAN) die.~ 'Ulaar her1ri.bur
zijn. én e~44U~" 91n '. '!'wee Deel·
hebben, niei ~tenren zijnde,
aan te stellen oni' 1I1s Auditeuren te
dienen voor het 'T~e jaar, iD
plaata van de heerén M. A.. BuG.
en. J. P. F. JUJUTZ,: die ook her1ri..
baar zijn.

YoqJ: lij,t van Deelhebbers sier~ms~~ vae 11 Feb.

. W. A.· CURREY,
Secret&ril.

,

G114NO I (JUANO J I
-----

DE Ondergeteekeoden, de zwakke tijden in aanmerking nemen de,
hebben nu besloten GUANOtegen zoo een lagen prijs te ver-

koop en ala nog nooit te voren bekend, dus een ieder in staat stellende
goedkoop Graan te .innen. .

Wij geven nu kennis dat wij een groote kwantiteit op handen
hebben en nog. dagelijks landen.

OESRO:EO'ERS STEPHAN,
Breestraat.

Kaapstad, 10 Februe.rij 1887.

Komt en overtuigt uzelven.

Guano p:akJ:l'q.izen, Wat6rkantstraat,
Vroeger bekend als de Heer K.;ALKEYD.A.

P4ABL-I!UTOau.Ge.. MiJ_~ ea I ElPllratl ... tstllap~j
<BEP J1j R K'T>.

Gebouw der Kamer, . r!

61 Adderle~'
Kaapstad, JiaY~.T887.

, . ~,

-.rmRBIJ wordt aan App1.ikautell ~ bonngemelde KaatKba.ppij kennis
A gegev..en, dfd de Cer'ti&ata, van ToobaDing .nu,ontvapgen zijn
en aan llet XantoQr ~an de Olldergeteekenden ligen. De som van ·llfee
SbiUjpgl en Zes :rence, ~el!ICh8Den.. bij U tGKf"I'ing, ia nu betaalbaar.

. J01I4N JANSEN & Co.,
. Agenten voor bov~~ )laatBChappij.

~ Kaapstad, IlFebruarij 1887.
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De; K«lcOod, -;:;-gi8teren bent. in EeD nl'gaderiDg\'&ll den Afdeelioprud \'&Il ~UBLIEKE VERKOOPING~
.ntw ..... ap een verzoek aan den sende- Tulb6sh werd te Cerea, op 8 de~ ,,,hoaden. i
ling B,tephanos Hofmeyr om zijn ge- Tegeawoordig waren de heereu H. A. Papil. ,DE Oodergeteekende, daartoe gel~t
dachten omtrent dl' ..nitp'reiding van bet G. J 'L1Iyt. D. Mclntyre. C. J. "'lUIder, Merwe. zijnde door de heeren C. W. tI
ZenA~--werk in Zontpa' nsberg en het Paul :HallO. p, J. 'nin Wijk ~ P. P. Oontadie. Roux Sr. en C. W. LB' Roux Jr, .. I pin-

~D De beer Pagan werd tot 'roOrzltter ~OMo. bl·'k' '1' k ' •• ,
diepeP ingaan in Afrika meê te deelen, D. inotulen der yorige ~8l'UIg werden pu le e vel1ng 'Ver oopen te

eeD brief no Z. Eerw., die aldnaloidt:- P~:nb:."b:k~~~nd \I1I:.reel een ba- Biesjesfontein, alias Keut
; :watpuabergee.30 Dee, 1386. batig saldo \'&Il £380 19•. 6Ad. Werd ",oorge- fontein :

WeI-Éenr. a..rea en Broeden iD Chriltuil .teld door den heer Vg der)lerwe en geeeoon- ' , ,
U ... briel, Irednlrt iD K",kIxJ<U. Nonmber deerdidoee deo heer VIUI Wij~. dat de heeren OP 'DONDERDAG

16, Iaeb IIr _, dIIDkOD'flDg.lI. MoIlltyre. Layt en Conradie leden \'&Il bet , . ,
, ~ w.lkolll WI, hij. docb yooral h.b a lIIij lioentiebof voer 188T zullen sijn. 8 MAART 1887.
"'Ia .... d onr dm ~ die tot luik een IGbrijnD Antwoordeu ....n de m1llliei~teiten "'lUI
011 .. Hoog-Eerw. Synodale V.'gaderiog beeft Cerueu Tulbagb .erdeo yool'J'llesen onuen B~nnende ten ,lO ure " Yoormiddag.
,.Ieid. .. Loek-ap," om bet venpreiden 'nin de besmet·

III: weulGh iD h.t be.lltweetMe--4er naglD mij telija. siekten tegen te gaan. Werd bealoten I. DE VOLGENIJE V~STE EIGEN •
....... , dat oOmmiui~1 beltaande ait de heeren Lnyt, DOMMEN Aobter den Wagenbooml.

1. VOO'Mnt t•• pr.lren omtrenl naai 3. De Van der Kerwe en Van Wijk "'oor Cerea. en berg, Afdseling, Robertsoa, Yeldkornet-
1IÏ&pe&rUt.lMid Ilrou d door DI. Neetbliog aanlle· McLairJan en Fagan 'roOr Tul_~h, (met magt schap Touw :_
we .. a it da Mak""pa of Knob •• uleo. ' lli.r omaali bun getal toe te ",oegen) worden aange·
ulMiet.. dil Zwitaef8Cbe Broeden met y.el I'lfeo .• teld om n.ar de vermoedelijke koeten en •. on- 1. BIESJESFONTEIN.
T'D NooMen 'D Noord Oo.teD lijn d. B~rlijueh. dersoek te doen, en op de Yolillnde .... rpd .. Morgen. en ••
Broeden; terwi il ten ZlIid.n de StAtie R..hobolb ring rapport te doen. Een aïrculaire ",an den
18, alW..... D EnOIl_lial, Petre Bnij., werkt, Raad YIUICarn.n'on oYer pacht 'nin land w,rd 2. ELANDSFONTEIN,
ood.r BuIelP, :MakOlIpa. BaramoplitaDa eD gelezen en moest overstaan. Intuuohen zal Morgen, enz.
Batlolrna. de SecretariI &an.o,ek doen om kopiën nn de 8. MOORDENAARSHOOGTE, groot

2. De ,tamlll'o di. Ifeheel .n II ""bew.rlrl lijll, airoulaire.' 8,887 Merg_en. enz. '
"ilMi'_D alhi.r Di.:. EoIoter in onl ubeidneld RapPort "'an den InlpeCteur werd gelesen en 4. HKT' PACHTREGT van SLA t.1G.
i. lIOIf ... r .... I t. doen, Wij bebben nam. : ungellODulII. ''1

IJ ID Malet.el.nd .. n atAm .In I.lrer me.r dan Na Iaet lezen \'&Il een brief "'an den heer Win. KRANTZ, groot 1,000 Morgen, enz.
20.000 li.laD. Wij wor.ken te B·tbe.da en ,le terbach, dill £20 voor den heer Xleinberg D ze PI t " h'kt d
Barlijn.cbo lIroeden hobben eeD Zendelinlf bi, vroo, all acbadnergoediog rcoe bet breken e aa sen 11]0 ~80 1 voor e
dell' Kapit.iD. De KapitoiD wil echter el.ehta van een wiel. besloet man dat d, bri.t niet Veeboerderij en sen gedeelte er vau ook
ZlDd.liaa.n u Eflngeh~ten nO onn K.rk. ClIII kon .orden ontvaogm, daar de Inspectenr voor het aankweeken van Koorn, enz. en
politie .. red.Den-bij lolf i. een d'gllbll'ook.r gerapporteerde had dat de wel in goede orde daar 'zij zoo alge" een bekend sijn wordt
"" b.t .ent. ",alor. Nil kOlIIt fl d. mo.ijeliJII- 11'88 het niet Doodig geacht er meer VaD te
il,id. Volgonl d. CoQ .. nli. 1JI,,.t i.d.r groot Het,rapport un den Auditeur werd gelellen
Kapitain lijn L'e&lie hebben. De Loearie wordl en a&Ilgenomen. De Seeretari. z..I kentlu Jeven zeggen.
Prun .olgen. canna. II" Kalf·n, om beloeling aan Mrgenl"lUI de pachterl \'an tollen, mdien II. Loss~Goederen:
te on&dDik.n JI:"8n II,ebta -en betr.kielijk Irl.i~ noodig, van ..e"alleu bed ragen ... Benten ook te 7.0
Iretal 0}lo Be' it 100 gemakll.lijk te ontdui- worden betaald. u
keD. Ik beb heD, g.wllllncbllwd, dl eh Ward bealoten dat den heer Wioterba,b 800
ClaM lij wa.atTOnwend ua I&rd.~ljo nemen .iJ die worde geechreYen. bem meldende dat dat hij 450
WUlIchDwlng .. rkeerd op. Zl) hebben 0..1r Mn. de peohtee nn den tol te Karoo Poort ni.t it 12
1IIo1r..... Nil li)n Iii ont."eden m.t de L, cat i., tot dat bij de naamteekeningen YIUI zijne bor-
Zij will.a aU. d. blank.o uit MU.taeland,.n ge~ overhandigt an dat middelerwijl geen tol. 50
b.bben dil aan don Pr .. iJ.nt in mijne t "on. I ~"ld .. 1worden geheven te Karoopoort. 4
'Woordiab.id "".Ild. Hij beeft hen gewaarachuwd Werd bealotendat hat aanbod van dan heer 12
binDoll de Loealie lijn~n te blijyon. doch na li n ~interbach om zek~re afd~lin ... n van den weg li
",rtrYk b.bben 10lllmllf.n der Kalfe,. neb Z10 In de Karoo tegen £1110per Jaar te onderhouden
gedrag ..n, dat ik r oor bet .r.,t" ".ea. De P,e- oventa tot de yolgende vergadering, 6
Ilident .be.tt beo, W.Ar ik t'll.nwoordig .... , op Het rapport nB de bereden politie werd 2
oproenwe woord.,n un bunnentwege g.lelld, dill ..oor,e1egd 1
ale Il, ....rlOjf Ikogonnen en lij w.rden o,erWOD' D" beer Hago gaf keno~ dat hij op de vol- 60
neu. dan m~.ten lij of .. io ook. lOOde Heer de gende 't'el'gadering de afacbafiog van bereden 10
1Mug.1I de o•• r"inning gat, Ilch kl&&I' mRkdn politie zal vooratellen.
'!'OOI'.,"1. '!'eratrooiJiDI!' nn don Itam all 8tam, ..... """"~,_==__ 1

Belheada, OOit Statie, ligt buiten de Locatie. CORUE'SPONDEN I lE 2
Ik Yerneem d. t de Reg.ring .. gor en or"or telfen 1\, Il. 3
Hati .. wordt. ~u kannen .wij ona bepalen alle~n 1
bij Belh.eda en In de Locatie. Zoo b., er rualijl LWil eTKLLD Olfl lfIn VlIR4lfTWOOllDnU,l
blijft., dat ik hoop, dcch "iel •• rw.eht, lII~eteo '00. n.G.Yon. .... ONDlL ooBllUI'O.D_TD-t 1
wij. dMk ilr. lien een blanken Zend.ling io de
U-U' '" krijllen en dAil meI E.. ngelitten lo llfOKZOIfDIUI'lTUII:ID IUJnUUf NUT TDTlOOI-
• erkea. 0UIr te Beth~ld., kOlllt fl ...n oorlog. en 111.0111: 'll'ollD.... -R&D.]
word' Mal .. se oy.rwonD.n. dan iUC lijn Loeali..0 du i, .r eleebta Retbeeda. en dan r ... Ja, wa~
dail P Vcoral al. er eene bepaling komt tegen
Stetiw. '_

b., Waar wij arbeldtIl. te Ge8dgedaebt, lijn wii 4an C/tm R.dakt8Ur.
eig.olijk l nder de Baramapul8nll. Hun-Ielf " ,
org.w?'I"'n-boofd it Makhato. die "'0 mij b.b-, MlJubeer,-IIl" lie in UWE. blld Tan
~D wil dAl ik yoor hem 1,,1 bidden, doeh Jelt wil I· bed.n dit lII.n biJ de aanltaande ,t.m ming 1II0.t
hij nO geon Zend.IiDi hoofen. Hij b.efl dui. II,ln lle"Jl:I.t,' •• rd en ~bet.&l .. a. Zollde het
~d811 ood.r lieh, d, elf er ia glln E'angolilt Inlot .!lo.d 11]0•. dat er op .I,ke ltemmingpl.k
bUIteD d.t no Goedg.dacbt EYangeli8ten de! Ilcb I.m.nd bOY,lndt, ~.t de IIJIl dtT ,ttml/er.g·
b.rJr811 opg.u. Hij heeft nog IIl1n. Locatie' t'gden. 100 dat I.der Ileh loode konnan oyortui·
en wjj .r, g'~lle b.b~~. Hoe het met b.m gun' IIf.n ot hij geregietr.erd wu ot Diet?
al weet ik ,nIet. BIJ 18 I.er oorloguuebtill, en I Mot IchtiDg, U Ed. Ditaaar,
'l'lllter.it Ilch Jeer, nil bij hoort dat him binnen: EIUI G..... :r8111EKRDII
kon IlJne Locatie sal geg.uD worden.n bij er, .
op aallDoeten WooeD. Hij hOfft don landm_Ior' . [Aan •• n 'I.mbore.~ b...tt m.n Hik, .en lij.t.
let.D wetao niet bij b.m t. lrolDen. Ik Yer- I Lr I.mand te pi.. " ,on 1D.,rohJ'" lII.t een lijlt maar 30
.Icht daar ook Dlooijelijkbtd.D. ! n,lot tot h.t bur.ou b.hooroud. loU Die' kwaad

c. T. Mul.po, .en groote ltam, waar er .. I. i 1110; lOur wie ... 1 dat b.tal.o P-[RID. Z. ""fri.
E't'8lIIf&litCeDlijD di. ta B.lltoland ~.I ... rd h.b. ""an.)
"-, daar .tralit lIIen d. bandeD tot ona uit eo
~: w.ij g.,.en onlaan ti, on daar wij •• 1. par- REGTSll A ATSCH APPIJ TEGEN MONTGO·
UJ'~ lIl)n, _ .. keD WIJ om .en blanken Zend... MEHY WALKER E~ BRENNAN.
ling iD wien iadlre partij lijn .. I ,ieu ur-
dwijn'D. Hu bed. i••• er Ii.t, en ik denlr, Kupetad, 10 Febrruarij.
behoor:t Jl8jlnen te word.n. Mol ..po ia r11lltig'D Aan dtn Redakteur,
n.dtlia'!'end, doch bij moet nog lijD. Locati. M' 'h E
h.bbu' bi. WOOG' (lie llaart looll 31 laL 24 ) lJD eer,.- .n retertA oaar dale aaak in d.,1._.; Mol.p. ve yerta.ld·e bri.r il ~an h""; lilade. d"IG~t OD' t. ,.rao.ken du. weiDige
Zij lija h., oYer wi.n Broeder Mabille gedurig)i)k I regedien In UWkbl~d op le nemen:. D•• tulraetl
.. rijft. I~ .18, "~ liJn leDIl, en WIJ lulI.D U 'er

tl. Bij Matha en Eland, w.ar Timotbe11ll en! Diet moe I~tlll nIlon, ,lIChoon wij wiUen opmer·
OorDe! trIIeid.", 1110etende LocAtie. no worden Iren dat II] ton .lleD tijde door het p~bliek lino· iedere O'W)otte. Schoen,'en Wl·nkel
.ita-n.n d-Io 'lo It' d t dil, , n.n .. ordon IDlfe.. eD. LJe beaebllldl.llDi door d. Pa"rl, 8 F' eb. 1887. ""-....... ,,,,,,, .. g. 00 nl.t a aar JUllt een Reatama tllCb "t 'b k u. POMP"'N rdbiaoJl. _deliDj1 "noodi d' Ik I d 'k ,~, a ap~IJ ~g.n OD' Inll· r&it "nden 0 gereparee • V'V ,D·

d .' jl 18. , ge,oe aC1 W'J 10 h.t be~ln Diet nUen, maar de laat.te J CJ UA ... ..
uo • taak. DUJ door u, WIIE.rw. Broedm, beëedigde •• rkJ..lioll ... n deo Pr.aident toonde dat • tJ. JIl HAlS & Go" Afslagers, Alle soorten KOP~RWERK. tegen WD8,TELIIKD
DpII'adl'aflOn, g_n ",gt dO~1 eeo~de.J. omdolt een de grien t.g.n on, durop De.rkwa d t .. laagste pril'zen 'Voor kontant. zo zo

fnoel 'IJI w_oed Ilch uD ml] me... ' .. maakte dL' h ' ' m a WIJ
k be. lleeo prof •• t; tocb herinoer ik mij' m.. ; pyolotrtonI' de ""bJbIE_.Id yhan s,k.r~ partij In tin Tenders voor Aan- LOOI. A .&,'80·.& W.pl'J
du .. ne i d Wuu...r d h bL a 8n an I 0 ",,0 trae t.n te W1Dnendl. vro.· J DUFFE'TT AA IUU"'
waoeeo 0: k Il"':, te e ""n. dal ger m.t and.r. lirma'a aan de Kaapeaad z.k,n .,
Zice.:eb~~&0": lit!i~d~:ad~~gb:~~!dIllOey:~~ dl·ld.n, I'idt wI~d, bodllChOdldijliolft."en 011', en BLIK- E,N KDPERSLAGER.. 5, PLEINSTRAAT .
.._~ d' d d •• 10_ a .eo om ea. ",,".er A r•• n IOUer tOlfen ona deelen.._peer .. oor Iln ere g.noot ....... pp.w eD d d d V" dd ' Ita I' ..eproce .. r wor Oil. oor at de aak voor-. ONDERLINGE
au lO. II) re IODeDWMr 100 YO, yorá.r moe- kWIID gal de ad'ukut d.r Ma teeba .. h . "

teil hoen.nd.n. eo D~ wal doen wij ~ ~ollle lleDnon dat lij b.t .erli .... D m:HI !:I~ooa'r'.r ~e 21 BUR G S TRA AT, laatschappii van Levensverzekeflng
m.... d.D g~l.d.D ~.'llr nog er t.gon •• 0 nl.UW w.. t trok d. H.lltsmlllltlcbappiJ· b d n ,,~) 60 Aandeelen in de Mid- ;j
'I'Ild ta b'lflDneD IDOentr ....1 Afrika· nu lie ik b H f d' .", mur~." In A A PST' A D VAN DS
terwijl llich bet Zendi I h' li'k " .t I) e laak ID eO ondernam ill de betaling land Brandassurantl'e K • dGd. . nil ."n 100 eer J OD(- YaO all. kJ.ten.-Oe nwe I Kaap e oe e Hoop
wikkelt. dAt ~Ier POOr 011' de d~uren all jl... lot.n
wor4811, dat II, yoor eene Ionding op eenigllÏl.I MOi'lTQowUY W,uua 111'1 BBIINi'lAN. 'en Trustmaatschappij (MUTUAL.)
rroote .beal.- (B kt) G if.R . Mi',B., lOU .ehler goed lijD 100 Bro8deT H,lm H eper raa - el-bier WaN.n bij D dUi d.aaak dIlidolijk mak., ET NIEUWE WEEKBLAD. L' EN SPECIALE ALGEMEENE

Il. Wat lAngaat de Bony.i, ""1f6. D. E .. n. 4an den R.dakt.ur. net. II VERGADERING VAN LEDEN
IfeIiMn mahn ',lich W... r g.read er te gaan. Mijnbe ... -Het Mnte nomm.r un het 20 Paarl Brandassurantie ~UID-A"lUKllNBOBE zal wordeu gehouden in de Zaal 'Van het
~ •• Ir... het nIel, d. LImpopo la ,01. YOurg..lteldo W~UI.cJ, uI, naer ik nrn •• m, Genootaohap, '
W.'&aIIfl .. td. to<atemlllHljrder MatAb..18,meen Id ... w •• k lijn. 'enchijniDIl miken. Eone ci'. en Trustmaatschappij. KO.INKWD lIAlLDlBNST IN 'T nROO' Tc EN 'KLEIN'. '1'

Ik o?k dat die welhllt n~ .0rkr8jlen kan word.n. I colair. I8D 8en loeraar der N.d. G.ror. Iterk Ife. . Op Ma.andag, 14 J'ebruarij 1887, . '-'! S'
EeDIf!8IJ~tacho ~Y&DI!'..h.t.n b~bb.n verlof Il" I london, 0nd.rt.~kond door eoa der Tbeol. Pro- 88 Paarl Wijn- en Brande- D," Oa..t[eMail Paele,"" J1aaueAaV'f.'t 12' IJ f
kr_etreabi) d~Dkon'Dg Cler MalAbeI... aaa de Ovat. fe .. or.n uil 81:11."!><>ocb,IAat b.t duidelijk uit. •• . TlI , ,URIIi B ltlDDAOS, zer en Harde ar P ']th'
Sljde "'arbeic1en. , t kOIllM, dit dit Weekhlad ui~eg.Y.n wordt WlJnmaatschappij. E stoombooten dezer Linie Yf>rtrekken Om een lJireo",nr \e kiezee in de ,- ' , w en a L.&.J~UJ~

.... It., beuek~log tot .ta1ll1ll80 t.r, Noorden .. omda& bot trgellwoordlll karaktor Yan de Zuid 6 Spiritus 'Maatschappij; I) .,an Kaapetad naar Londen om deli plilats van wijlen den heer GDlUm ; .
,Ban7aJ,. bn Ik II.cblllegllen,,...t III fAn an. ""fn""tm .. Ik. D{)')dlAk.lij~ maAkL" Had meo anderen Woensd&.g. 'I"ÏM M&deir& ~n Ply, M PL'Dlu~"n~Á A" ..,. A A namAJ).' '

d~IID .oor.t .... er liJD ltalll,m.n dl8 R&II de anel.re ander. red.non Yoor de.l.lfs uilj(are 0Plleg ... n 6 Wellington Bank. mouth, te diD' B8lena en .A.lceDCioD aan· IJBURGH. .I!I DD", ~.... A.~g ...
liJ de der Ahtabele liJn, die nOIl onAfbRnK.lljk lit on anderou mot mij louden w.Uilit nog .rl·J': """_Ald t be t··.._- De yolgende heeJ:en sijo behoorlijk:

ikJ~~.-:'-IPDloopeD"heelna.akt. Vorder .... ' :.~e.d;II~:id::l~:~ ••h::~.~.o~.~:lt:;.luJ~ ~~~:~ 86 Paarl Bank. ;:::::t;:'_:;;R;A~'i1eCCA~:;'; Kapt geuo~iueerdom devaoatoreoptevnllen GfORCE 'fiND''LAY i . 0
~~ii~~;::':'Ë::~~::~:.r;!~:I!Ë~~i,::;~;;~~r::;:iiiË:::~~'~£10 ~~~':!:e~Y Exe cu· d,Yi:S~r.:;?t:.~iT:~t;;a~;~:,~~~D~~:';". • " ", ':" : ,,:..' ;li:'.: ,:,' ,':, ' .',,' " :", &.:,' \:~ ",G." "
ootIleid nln.t.l~he1~ rich soml Yan ml] mee8' lal Ilch, waoneer II] er niet m... r il, ZOo yoor d. 1Protecteur Brand- en MAATSCHAPPIJ (Beperkt). . Op laat der Directie, . , . . , ' '
te~, maUl, en miJn. h.eblUltllftiwakh.id maalrt AlrÏJlane,., de AIrikaanacb. aaak on taAl beij' J. C. GIE. Jr.,
.I~m,' Oll".achlkt letl te doen. ren, 81, lij tot b..den lO. hoettlfedaao. '-- Levensassurantie K A 1 &cret&rÏL . '

al Ik ._e. 18. dit bet In.n dat openbaAr Wi • .:al het mee.! jnieh.n all de Zwi" .4f,.'k . • , omen· an oopen. M I IJ K lIlBDEN NU,.fAN
werd iD do Syoodal. Verg.derinl1', door de g... don kop mogt wordeD ingeal_gMn? Zull I ~n Tenders (als zoodarug gemerkt) II utoa an toor, I'
•• venle Ql()1I~,~rlr~Q. ni.t lijD de lillito,., die den .dfrikanor, liJ:~ ta~ ull d d 0 d t k d Kaapstad, IS JIlD. 1887. TE" G· E,'N VER',",' IN'DERDE

.qeas ml] Diet In tlW "obed. .D nat.onnJitm't vi.1 erk.bnpn en 100 "k d Z en oor, en n erge ee en eKOMEN aanloopen in bet begin vaD 'a. .
Uw onderdanig. In h.ilwenecheDde 100<1ea will~o nrtreden eo' '!'~rnip·ti:l;n ~n r;~ontvangen worden tot DINGSDAG, December 1886, Twee VHarzen, S ~ . BB'

SnplU.:'IU8Ho~ETJR. Afrikaners IIJn ..1 Iwftrtgenoeg. in '£Daeland at, den 15den FEBRUARIJ AANST. J'aren oud, de een Rood en de ander BId'W'~B '-UI"I
"I' - g•• cbllderd door do jio"o.blAdon, 'oodll~men ao~1 De hoogste of eem'ge Tender m'et Zwart, zonder eeuig teaken, ongemerkt. UN ION LINIE. . ,,: . , ~ ,. . ~'

neen pnvBten brief," vOt>gt de bet blJe4 .0.11 kook.n, al;- mon b..rig,"D olIItreot b k
K~kboáe bierbij, "zegt Br. H(Jfmf'yr: d. Boer.n 18IOn moet Uit go<'8di.nstige EOIl.I. noodzakelijk te worden aangenomen. De Eig8llaar kan dezel,ve terug t: omen ti.ONINKLIIKE IIULDlB1I-.JT, WINGElUl80fJoP'FEi.s~'Sp~te~ I
Ik deDk dat wij bier drie blanke zen de. ~bt' UJd~bTlften(: t:,0r w"'. één da&nUl in lijD t."litll betalende aUe billijke kos~eD. ____._ CRAVLEZBUlEN, Sikk.... I

liagen moeten 'hebben, een te Goedge. I:~~_Ultgne 10 nd.r. oitgegnen) debi. J. S. DE VILLI~RS, A.M. zn. J. C. KOTZE. C.Ztf., UNION 8TOODOOTIUTSCHAPPU :~~K' Op~~~~Kdo.KEN
d.ICht, aijne .statie, een in Malilieland, Paarl, 31 JanuanJ 1887. Groenvallei. Piketberg. 1DiPl&I'f>. ... ""''''

'u I H ' ",District8, wbieh were concluded to ha-e L"n UJ K1)~RKN KET,£.I.8. Roptd.D'O &fe ...een te .mO ap. et IS naar deze plaats ed d t d d • ...,., 8 Januari)' 1887. . - GEEL KOPER 8OL""'''''>C'BL BLI~
al

r uco 0. or ~r, an oa. tba hi"b ro.d to lPaae~ U~ •• __ L_ • ,L_L_~' .,.,..,...., •
waar er een sant Evangelillten met ful Pl'08perilJ, Ir,' ftgAloIn otte~ contD.ion ;~b; D"; M.Uboot.eD der ---PP!i ~ ~mOT,900r V.. ,
fiooten zegen~werkt hebben, dat Br. hn.lot demarcatlUo d.termined up~n, are obli. LET WEL I VERHUIZING. ken n.n K~ - ~ :

elm waarach _ 11:gaat.". ~'::::b'r,"ia:t~:t:7;o:::'I'~IU~ ~7;.:rpro'~":. l)E 0 d - !J:~,~it.~~WA:: lJlerpalda.is, 1_,' "aft8traa'
Uno ICb ed ha J ... ~ le d f b" d DE Ondergeteekeuden.. geve.n m~~s d ,'.,

IlAYD-'I1lICTOVB TIB VltBITEUL'IO DIIBn. ", .... m to yl been I.eur.d fur tbo n erg~tee en e gE'6 t IJ el& d h d ala onde I&II~ .. ' --- ..... ~---__;----'~';-'--~------_ ............ -...;.J.4--:....._-
R'UWII.li. abolll(lnal,trlbo •• now ao ladly r.doe.d, hu in I kennis, dat ala de STRUISVOGEL: deze kennis, at SI] ver Uil slln VOO'R ,ENGELAND. '. ~

too mAI'111lA1Ial.ceeproyad tutl'la a d 'II' "d' '" led .. . aar d'e rUl'me geboD-en No 18 tot 24 A Ferlusson &. l'i!o' t.' B'b- .aD,i,...'b'.a 'D
Éta ",Mim midd" dat _dtreft cJHt voor tCU •• n Uw blad b ft h g" n .1 08lOuRry, I e l'en gerolmen tiJd ge eu bIJ hem, nl"· II PRETORIA'," Kapt. Owo. 9 Febnarii. • "\ Gl 'f' • aA_ ~.D ... _ 1

"" te IIC nog al liJd In de br .. ee '. k ., KAZERNESTRaAT (vroeger bewoond ~
n.JJu cJt:ngm nog Mltig. !DlUJrrU ".chl",. geet.ld ,oor onl. llo.r.n, wanneer lij ten on. 1.:1 omen a&uloopen, niet BIMN ES W. via 8\. Helee .. .leo. eD Madeira. Whisk'"", ' i'

BlYer i. een g.lond.o flink '!'Gedeel. ook in rogIA ~ldad, en op I.o ..~naebti,e wiJ" aan h.t ACHT (8) .DAGKN van heden gerekeDd: door den WelEd. heer R. UK&I!.,) II ATHENIAN," Kapt. BAJ1f1IJIlGD.,23 h'b.. ....J
1O.lIIiga !fenlleu alii g.n .... midd.1 aaogeraden. p~bhek ~~~'lateld liJn geworden. Z.l h, e ,door den l!<lgeoll,ar OPGK~ISCHT wordt W.ARNER & Co. yill )bdei,. alleen Robert&o' "8' ta 1.l 'ft'n.oI ..lt
ND <1... lt d... Fllndifrube" m.. , dAt uit d. ham ~~~::~. d:';;..a ook den 1110ed bebben o~ dezelve zal verkocht worden om de ou. II SPABTAN,r' Lp$. VV&lT, 9 Maart, ria ' ns 8, CO C.if6 ".&.LLD ey en and~
.. tieet.ur i. ber.id, di •• yolgena IIr. Bruelr· b .. STELL ENBOSCH St. Helena en MadeÏJ'a. de mer·1.-en
... JIIlt nnu.Dd" IIltlrom.t flobr.i.llt kAa Zuil het cid betu lIeW_t liJ'n hadd d osteo te estn]ken. Ad' " , er.. '.'0 on' H "'ILLS . • .. TARTAR, .. ,Ka.....oru".-2S" ...- "ia
_de &er.n alle li.kteY8nchijolelen, die"D 0'0 10nO 100 IJuren Yoor h., w•• ' b' d - " . ,.IJl, • r- ..... -.,
!retol, lijD 'I'In "ODW .wute. Wij lullen al tracbt óm,"tot een betere yeratandl "d~a , ge- B hl h d C·té lbdeirs IIlleell. Oalcutta --"dukten ~an ied ' rt > "d'
dil OD,eeteldb.dllll. WUf'fOOl de unctuar lan deo Editeur na de Zuid .Lffrikllfm,o:e 1~1l 111.1 et e em, Groot Drakenstein, E N VergaderiDg van e 0101. - UETouaK..UB'l'JJi.8 Dal' ENO&L.um, pa,.. " ,,' &',:u " '! ere 800 ,waa.ron er
It.D.. D dieD'D, ni.' opn~m.n. maar teelr.nen IAn eled,e met b.m te kuanen .. m.nwom ••n, 5 Febrll&rij 1887. ledeu "an de Laudboowvereenl- bur voo~ zet )(._den, ..orden ~. "'0 ZA1.-1.- T----"_l.a- ' l
Iieobl. UIl, dat lij door Vr. Br. 0••• ,.lChikt ge- yoor Atraa en de ~trikanera , ,er en giug YaO Stellenboaoh zal wordeD ge- een verull~~1 YaD10 JI8I'*l' op da lJUbIlq eD" iWAIW·~a. Rijst, Salp~t&r, ens., enz.
ach, wordt foor l.. nzeo, predilralltetl .n Yoor- (N,B.-:-Ik ben biet t.g.lI h~t EnlfeJsch ot dell .... almesbury Mdee bonden op r P·:-dóui:iu.aBuES - !UVENS ~ .... "'.- g:alllLilrA~,-- ,-,t 1;--en ',~-
.....,.. d.. ook '!'oor heil. die VOOrdragteD bou- EOK·loch.in, maar Your d. belengeD un deD .w. - A.III:K&.I-~ _&"'~ ... -'a.. - I. )llDd•• D \lIiobou.-umer.kolll.tap I EeD Atrlkaaa4e~ m?-, toeb '.lOk If.W.. Ir, worden-. .. Dingsdag, Ui Febr. &aDst.,ItUST woedtn a1tgeniki .._ lie terupla Dbell
I • ~,drappel' 8-4 .... 1 daag, iD water WMr.aIllDlijf' ~g.lacbe.4l en Eul!"'ltc:h.awndeD lIngsraad Drie )I....den per da UDWnl., .. euu. Kaa Kla~es '
..

"rails-iD lrJaar it K_I ID warIII w.ter "'.. dj, .,ertrappen !,illen)." • te 10 ure iu de Hofsaal,- om een ·ataat pij Stoombo01An. ·1IJ!V& '" " ~i~ Nl tall b d k' U· . VoorVrechtllf:l"a_pdCMI_""-U'" .. -===..:.;;......, ",--,,_'
_".Il-it d. uilw.rkiolf-Daar gele«d wOTdt- e eeD" et ni.awe weekblacl gellIDDt van e In om.teu en ltga9'eu. In 'Ver- Jtall\Oru y_ de Itaatachappij, .ldclerleJRru$. Dl"D~ li UVD,';';' B. "B,loem va-~wavel
,_ IlijDe ~Ilbliltblijh; yoor eeD nn&aodijf "'g.n IIW blad 0'_ Dood"eocii, aal ook d. fI1ER)t{EUE geacbied~ kennilgeving~ band met de Tentoonltelhng den 28aten . ~
~; .. taarti~ eeD DIOlief te meer OlDer lieb K",Uod. ~ donder moeten lijden. De tijden .lijn dat de vol.-ode Personen .aaoge~ Januari]' 11. gehouden', te ou',angen. • l_~ .... ~~~~ __!Uz.' JI~· VOl· assorttm.en, t OU aren..·
ftIl te 011*.... WaDC _, g .. tl loo'n \'U.... t. dr~kk.D ,au, da' mea beid. '!'oor K",kbotU ..,- - ... ..,.... - ._ , ",.
wvlt ID je .... ' DMrbii--lrijd Daal gllefld ell JJ ukblGti ..... bn.D lal. lteld zijn .door den Raad tot het colieo-: G. L. llEIRING, ·1 '

,wClMt-",roor...ut HO lA groote doeit pijD Of bet blAd MD heen lal zijn P D. tijd lal *erell der Ron.}eobelaaung. viz •• de, Seoretaris. VN· - D·D '.. J' G' .S:... 4.1uiIder lmeeu ... ". Jammer yoor.aar, be' ,Dloet$ _~D. Me' de flNchiedeuit 'l'&D hetr P. A. all1DDIIJJCB, 'Voor Afdeeling an oordellG .V~lIlers ' ,
lal .... ~ar derllllln ten leente "Oet .or· Ell'" eo r.a.,.rMtwl '!'oor on. al h., OOI nie* ~o. 1. en ISllBASTU..ur ISIEl>BXUJ, 'Voor NTH. DE WI'rT ' , . ,','" ' ."
... .".nd_ Br .uen aodon e.D nieu •• be",e.lIId'D lUIook d. Volkllloe"'''110 1aar.loop. Afd ......I;"~ No. 2 in het Distrikt. . A M. " UIH,'O;B,St co~. ,.'
=:-,!ij: d=r::r:::'!~~':.~Yhij:;· ::-.ï.!;b~;' ~b ::tO~!:';:!~.lIIog:. ~ Op .laat, ABOarrAOT,uz. •• J4ewal·. ~ t g. ". ,,' ,I. .-'"
II o...deN4 fOOl aIlea llij .mer beuoItbD.n .... ZIJ ~ SWproteca..rd ..,WordeR dOOl elk 0:::,' Faloor, CJBBBWB' GEBOUWBN, VBlf'I)tJ.oJr , ;:;:-::=;:::-:-:.--.: ..........,.-:-:-~:-.f=--:-----~~.....,-....,-~..:..._-___,... ~...u; 4i.tI.muk~, ..daC.DltOlm·~ &eA Afrik.. ., I f, H. P. DU TOlT. 4 27 DARLIBQ8TJu.At W1»Cllllt"' •
..... UA I A.lma... lIalmeeb'.l11,U.):uuarij 1887. ~ u,~

J"
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Kaapsche Ooijen
Kaapecbe Hamtlis
Bokooijen, 150 Kapater Bokkeu
Ksapscbe, RammeD
Merioo Ooi jen
Bokrammen
Gedresseerde Muilezels
Eselbeugsten, 4 en 6 jaren oud
I'aarden Merrif8
Rij. en Trekpaarden, 6 jaren ond
.Aan! al Varkens
Mudden Koorn, 25 Mudden Rog
Mud Zaadhaver, G Struisvogels
Kopkar, I Bokwagen
Schotacbe Karren, 2 Damschrapera
Ploegen, 1 lot Kaf
Span Toigeo eo Zadels
IJzereo ~gge, I Schroef.

VERDER:

VerkoopiJ~.g te beginnen om 11uur.
Er zal Ubetaal BOIlD worden gegeTen.

J. W. s. LANGERMAN, Eenig Curator.

Kaapstad, 9 Febrnarij 1887.

J. J. HOFMEYR & Zoon, Afslagers.

D. ISAACS cl Co.
Set

VOOR

Duurzaamheid~ en
Goedkoopte, .

ALLBEll _VS&KRIJGBAAR DI DD

A;
ORS~
latn
beer.

D. ISMCS ,& CO.
llie ,\ rt lkelen zIJn ,in dllhltlljke f)ijfers ':gf ...·11"'al

tegen l\elto P~ljLe•• voor Coutct.t.
VERTOON KAMERS :

! '

86, 88, 90 en 92 nugemark\stra,a,t, K
I J

'
,

e

GRAVEN I VORKEN I GRAVEN I--- '

OE WAAL EN OE KOCK,
24 BURGSTR~AT, KAAPSTAD:

LANlJEN ~U:

G R A VEN.

--------,--
. Geillwtreerde Ca~U8 len Pri;,li;l>t worden op oont1raGg pOlttlt

toeqetMUJen. eoo
J

A A MBE ~J E N

HET auocea dat tot hiertoe ge~rd-gt-' n-g-m-e-t -h-et-g-e-b-ruile 'VaDbovengenoemde

dicijn, heeft den Eigenaar' den Heer C. H. BosuUBG, et t.oe gebragt deMI
meer prominent voor de aan~eht 'Van het PQbliek te btengeD; het werd iii
gevallen bewezen een zeer k~htig middel te zijn tegeu deze 100 alJireDleelu
sohen;\e ziekte, die aanjrSdnici wprdt door hoofdpijo. Ieort,aigtigheid, ..... 'or'r'n ..
oogen •• ngst, duizeligheid, geb.,k aau geestkracht, ODregelmatigheid ill
pijn in de lenden en veratoppin8)-

De bijzoudere eigensohapMn 'VaU dit. Poeder om het bloed te 'Verdunnen eD
"ijen bloedsomloop te bevorde~n, om de werking der ingewand8n te prikkeleu
*e regelen, en ae te suiveren 'V~ slijmerige en aoberpe ltoften. nemeu eie
name Ditwerkaeien weg en gen~n de sit>kte. IIet zal ook S8fIJ' heil•• m -, .."" ......
worden wanneer het gebruikt ~e.rdt als bovengemelde 'Voorteek~en. de
pera van HH~M~TISCHE J~H:r zieh voord~n, en ook bij .drDkki~_g
borlt, droogheid, Jeuken eu ch,!ronlaohe aaDdoenlugen Van d& hmd, eD biJ
sucht. meel' bijzonder wanneer ~ese uii onderdrukte uitwaaemiug 'Voortlrumt..

Ala een hDismiddel bij 'Ve~ping kan het 'Veilig w"rdeD ~be'VoleD, alSl1D8CI.
voor de behandeling van nitslag! bij kinderen. ' ZUl

Volle bijloDderhedeD ver,luellen eIken BotteL Prij. ta. i per pon Ja. e:
•• SKUlD ro. liD DlfIGD mG"~ egale

C. H. BOSEN BERG, ~emist en Droogiat. hoek van Bree- en p1
mar~tstraten, Kaapstad. AAl

N.B.-Dit geneeamiddel i. bereid ill den ",orm \'&Il eeu, P~, lOOdat bet YO« altijd kul
bouden wordeD. SOD4er ~ ~PJ*I te ~; .... "eord.el W
menpb niet betIftUa.

POEDER .
PARKES, Kaapaobe, Diamond, Sh.mrock, Sooket & S~rapped
LYN DONS Patent-LUCAS' Kaapaohe, Socket. ens. ens.

HUISR.AAD VBn alle soorten, en andere
hrtikeltn die op den dag der verkoop ing
zullen aangeboden worden.

0]

DE 8TEMMING V AN MAANDAU,

$PI'TVORKEN.
4, 5 en 6 Tanden, Snperieu!e qualiteit.

LEDEKANTEN.
Katels, Fransche. Halfkap, Vollekap, Tent.

TImmermaos "Ta~ellmakel's eli SmidsgereedschapJ'eo
De allerbeste' qoaliteit tegen vermiDderde Prijzep.

ASSEN EN VEEREN.

1

1

Kaapetad, 10 Fob. 1887. 1Vencln.kaDtuor,
W. P. Bank Gebouwen,

Montago, J2 Jan. 11387.
G. P. VAN ZIJL, Afslager

EEN KANS VOOR
WIJNBOEREN.

ar, Wagen, Sohotsohe Kar, Cab·. en ••
EN EEN GROOTEN VOORRAADNIEUWE STUKVATEN,

waarvan de helft 6 en 7 Leg-
gers groot en de alldere helft 5 Leg-
gers groot zijn, z1illen publiek ver-
kocht worden aan de Kuiperij van
den Ondergeteekende, Lady Grey
Straat,

OP DONDERDAG, VA~a~:~lg:n;r:~!A!E~r.~:'

17 FEBRUARII AANST. eerd op de kortste Kennisgeving.
SLANGEN vau het beate TIN, vau Pal

ALGEMEENE IJZERWAREN.
BrandeWlJ··nketels 1KaapscH Maaksel Stevels

____ . en Schoenen,
Stijl,

H. ZUID MEER.
J. f

JAMES ROBERTSON. EXI
D~
tOrHt

BIEDT TE TEGEN LAGE PRIJZE

u
p

OFjL8OOJ[,

BIAliDliI'3 lBLOEl VA' z\v(!V£L 7
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100
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