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Julij 1875,
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38,000 Aandeeien van 1
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A&nonze
Saldan
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NOTICE.
j.U1:I,.".

.

.ur. ,

AT 10 O'CLOCK:

F. W. BUR~wES"

.

OoUectnr of OlJllom.,
Returuio. 0S0er.
Custom·house. OApeTown,
18th August, 1887.

KENNiSgEVING.
Assurantie van het Parlementsgebouw.
zullen worden ingeen a·ndJere .TENDERS'
wacht- ten Kantore van den

KONTROLEUR

,

GEDOUW, Kaapstad. Het geheel
door te ver'~ckeron 'bedrag is. £126,000,
waarvan £100,000 zal geplaatst wor-

PLAATS TE KOOP I .
Prachtige Graau-.

6D

Zaaiplaata

den lOp het Gebouwen
lOp het Ameublement,

QUNSTFONTEIN,
GBI.InD 12 Mijlen

van de

AUDITEUR

en

GENERAAL,
Kaapstad, tot 12 uur
's middags op' DONDERDAG,
16
SEPTEMBER 1887, voor de A88UUNTIE van liet PARLEMENTSa

£26,000

ToelfiStin-

gen, enz.

stad Suther.

Geen Tender inhoudetrde wat genoemd WQrdt de "Avfrage"
CiauD()leK
de Strand-' sule zal in aanmerking komen.
ALL & Co.)
Tenderaars wQrden verzocht het
.'
bedrag te melden der risiko die zij
op zich w!llet;t:nemen en den prijs
.
per cent die ZIJ vragen.
Enkelen Prijs voor
Het 'Gebouw is 'ian Klip en Bak.entoonstellinz zullen aan steen, met Leijen Dak, en het is geWloltooJstér worden uitgereikt
op detacheerd,
'
bruikbaar tot Mwmdag,
Het onderste gedeelte wordt gebruikt als Kantoren door het Departement van den :Edele.den Kolonialen
Beeretaris; en liet Hoofdgebouw als

van

~,

.

:18. elk..

.,
oor bijsonderheden vervoege men

tot

'
WM. F~STAMPElt,
Secretaris Z. A. Associatie.
tot
.
De Heeren BERRY & Co.,
AddEll'ley straat, Kaapstad.
t.Krul-J)Staiut. 11 Aug. 1887.

6•. zoc:Klri

worden
ontbieden.

h~r

7.

A' PPP~WIl:lt

Parlementahuiz.m.
.
.. .
V erdere b1ê:del'hed~n
zijn. te
vernemen ten . t6re van den Hoofd
Inspekteur van Pu~lieke ,W erken,

A. B.
. die

. ' WILLIAM M. GBtER, ,

Roofd-Inspekteur.
van Publieke Werken,
Caledonplein,' Kaapstad,
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WBRELDBEROEMDE
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BlAR HERSTE.LLER
en

I,
....
--.,~
... ,BUIKla. WllS
O'ER GELAATSKLEUR.
~.
UIliwertdinl! ••

overtJtigm

van, djne

vóGrtie6'elijkheid nrgeIeks

de' talrijke poé4cn, die men hiertoe baigt.
d .. '.IIMIts.
oogenblik behoeft te duren, deelt
_1.. __ -' ..... -',.
~
en de IlllYChe.id van_er

Eeue

u.n.,~

ern

Verkrij&WrblJ

BeS. ~
till NKW

po.

ColIIurac

roJUt.'

~

PAJU18; LOBDO.

.

will

Wordt verkocht bij HEYNE8, Mu.
& Co., J. T. POOOCK & Co. en

P. J. PBTERSRN.

Ve •• aAlad

,D. ISAACS &

lIET KERKlIOF
belangstelling.
biiltoD,1('rl~eden nin het Zendingwerk
onze gemeenten
op zulk ·ecn
met een
den invloed .van
we moeijelijkheden '·zuleheel dl' arbeid zal ('{l eeue
'worden ingerlgt. Wij zul·
ge,oelen
op hoe. groote
sOitaDBheerscht, op hoe kleine
'fan het rijk Gods wordt gedaan,
verraimd worden om de uiigeden nood I'D van het w(irk b~tcr
than.+. Dit kl\ll, niet anders dan
~eJl:e:ndEI ui,twl.lrkinl?· hebben op onze be·
geestdrift,
OIlS gebed CD ons

van de stoom booten -en
waaiva.n. de 8ehot~e
heeft.
,

.

Yooraienigh?id

~n

komt nog dit, dat
t werk ~te~.llUlt
b~n
aIl11m4!IU.
Indien WIJ meenden
_den naar de
wel go~ren
d!"t
konden Vloden, die
tf! gaan
De werkl'
e

kru:,r::ecia:

jl(ell~~lllid
AnoiUU'''''l<

:1:t

te vi~den voor OoH
I

den broeder nog een
med_dell
om hem
en tot ~p
.~

JUadeu.

DL.

4e 1

,

VOC

fi.,ule.D, '1aJllt ..
d. l<\ leuwate lta

I'tusaelscJJa. 'l'a'DlJtweJ'lr, JHcfde:r
Modes en lUeul'~n..

..
1

lI' ...

ging met het gebruik
Heer O. :iI. Biis.NBIiRGt
van bet Publiek te
... middel te sijo
door hoofdpijll.

aan geestkracht,

J

1

24th Aug., Hl87.

la Zake tU88Chen
eD

NICOLAAS

HOntltYR
ot RSOTItR, I~i.!cbm,
LoUB8~B, N. Ioon, Vêlweerd.r.

I

N .EX'CUli" no Gewijaie 'IIn b.t Hoot G..
_ rellt,hof io de bo'''Djlemelde Zuk, ui V.rkOOo
pinl!' wordelI geboudfIl Mn den wonillg V&. d.a
Venreerder,
te KalIIl as I' rIlai, iu bet 110' Ilde Di..

(

,
z4

enr.

L

JOHN J. GRAHAM,

"
Kantoor Ylll drD 0rptrbaljuw,
!U AUII'Ultua 18.;7.
lJ!STRICT

AMERS!

92 La»g

lAlt

pllC8 lit tbe l)"f'Ddllnt'.
Rf'lider C', At Kalaba,.
lUul, iD ... id District, on Tl1~8dft,., 30th d>y of
AUlla.t,
1887, at lU o'el. ek in the fotHOOJ), ol
tbe followi"Jr, Til.: Household
Furniture, COllo
Ii.tin, ot tables, chair" b"dlt"ad, pru, &Ddcap.
boud, kitchea u&euila, .te.
JOHN J. GRAHAM,
Ihgl. SheriJl.
High Sh,riJt". Oflictl,

op Vi~g'~8~ Cf n SO t n AUjlQet~., te 10
de vo4r .. :i" Goed.r..n, D"".liik:
-p ai.nad,
bestaande lIit '1'ot.I., Sto-lee, Le.
debDt,
K68t eo SpijeklUlt, Keukengtlee"Ch,Jl,

& Co.

traat, Kaa.pstad.

G~#lustreerde

i'ft ... ,...J

of Ibe SoprelDt

Soit, a Sale wiil

UleT,D1"TfD

liJ.. in Ilitltlijke CijfeJ's gfweJ'kl
ae:;;eu l\tUO Pr· u. vour Coulant.

'8G. 88, 90 en

of tbe Judgment

in tbe aboye

OODrs

ti ikl,

\I'1ikelell

'" YERTOO

NtxeClltion

DISTBIKT YAL:\lE:5[lUnY;

1Y.IEVBEJ.:BIlZijden, met
' C;JetOJlDeB, BeJl~" i'lUiJi, mtt

D. ISMes

:aanvraag gezonden.
'un'rl ....I'i'.><len doe aanzoek bij

I

D. ISAACS & Co

EIlDde16 la YOOI' •• ubUa Ir, 7 Zze:rwel'k
~OI'celelu
Goed,
arde werk, Gla6werk! MeueD.
wareD, ~lC'etwaze
ell alle a:adere B1li.A01ldel1Uu
1::e11.004l&4heclell.

OpperbaJju1r,

Z

II

OF HOBEHTSO.N.

VI

ID the Sait of tbe Tl1I8teNi hf tbe MIIta&l Lit.
. A 8l!.ufllnce Secier y nr . he Cape of 0 od Hope,
J'lllDtilfe, aDd OWWII VA" ZYL tO f BKI'
T AAS H.EIULAIIt1S DB Kr CK, lJ. (endantl.

w
2,

te

I

N u:tCutiOD of·t!le JadlrOlnt
of lbe Supr.me
Oourt in tbe IIboye Suit, a 8.le wiU. be beid a'
the residenee ot th e li,.t _-d
JJ.fendllDt, limit
at .. Patat.s1oolein,"
in aaiJ Dlrtrict, OD TattcI"1,
lS&b September,
l881, lt_.ll o'clitci
•• 111., of tbe following :-100
abeep AIld R"llI,'
.olae, 8 b()~
14 "'Irichel, :4 ... agOfl', hllllf"
ploUfb, P I br planke, houae.buld '.roilo,..,
eulllpri.iug b ·d~ aDd ltedding, tabiII', chllill, kileh..

8.

m

sc

n.

EQU

oDlre~eJu~Bitid,eid

Brandassurantie

BLI£

l'rustma a fselaap,U,

MP.R.:rnT 18'4.

."uit.,

4c.
JOHN

.

Bi,(h Eh.rift'. Offic~,

Oalh T<.I... I',

26

h

J. OR! BAM,
High I:lborlf.

AUjlD.I,

1887.

-f---

D1::-TRIKT RO'il1!:RTSON.

WeJe~.

in- C. H.

en IldJI.

D. ISAACS & CO.

G ,.,dlroGp.te

I.r .... ~t.i

+-." Mijn buurmM
heeft in den staart VIUlmijn
paard een knoop geleJtd," klaagde een boer aail
een adTOkaAt; "wat Ia.n ik er aan doen r' ' " Gij
Iqmt don knoop weder losnmlten en mij voor
desen raad vijf;Dla.r&betalen," (li 'shilling8) ant~~de
de advokaat met de meeste bcdaatclheid.
, Ad'
1"
.
.
an en elgenaaf--zoo eien WIJ 10 bUltenla.n~he
vakblnden-van
het beroemde renpaard
"B.endigo," deD heer Ba.relIlY, is dOOf W.
£20,~ geboden v~r ~it e~ele dier.
Den eliJk wel ae hoogtlte PriJI dlo OOit voor een
pMrd ie gebodelI.
.
_
- ],lCknllUJd alle bont. Als een nog groene boereJl&OOD een blaaawen
Maandag hou.dt, eu sinh
daarover bij lijn vader wit (schoon) \Vil WII.8I1C1bp.n
-maar
door deltlIl pimpel en· paar_ geslagen
'Wordt, zoodat " hem groen en geel Toor de oogen
ltOrdt-en da.n da$ lilies Dog lrIVart op 'frit in
de krant gezet wordt- dan is dat Allee tOCh
derdaad " al te bont."

minlteJ' .•

o ·-t;X1l.'1':D.EKSt 15

J'.urenaar

uit BollaDdlChe

ell

D. ISAACS & CO,

•

.

.fan dm Redakteur.

.

la CluaUtelt

OF ldALMESIlUHY.

lo the Matter of HOFt.lKV8 & RSOTER, PJ.illo
tiff., 119d JAN NIC.:luAA8 LoUD8'S, .N.'. Soa,
Dllf.04111lt.

D. ISAACS & CO.

TAJ'l.JTJ:rr-Axmhllter,

Tulbagh, 24 Augustus.

Allerlei

DISTRICT

B01l.t.00naa

I

l

oolr. met de reis dnar-

COl

••• ,.ac. aa Sv.b.taaUaal.

I.tDEKAI'f'l'E.-OaveI'I~UtkellJk

TE TULBAGH.

.lIIijnheer,-Laat.stleJen
Zondag
heeft onze
leeraar, Ds. Bucbner,
een woord Daar het hort
VIUl \"~len' lijner
geme~t.;~eden
gesproken, bij
het UItgaan der Kerk. ZIJn.Ecrw. 'wees de gc_
lllt'eD.t.e op den be!dagen~waardigen
toestand
'w:umn bet .kerkhof ZIch bevindt, en noodigde de
gemeente UIt om hulp te verleen en ten einde het
k~rkhof in een hchoorlvken
stant te brengen.
Het W1Ill hoog tijd, want waarlijk het was een
schande zooab het kerkhof er UJtzag. Eenigen
VRO de gemeente,
die DOg réspeee hebben Toor
de dooden, hebben aan de uitnoodiging gehoor
gegeven en hulp verleend.
Ret kerkhof ziet er
(jn<l nu ook geheel anders uit. Jammer dat BOm.
opeDing. •
,migen,
die dierbare
ontlllit.penen hebben op
aanbevelen
dat een het kerkhof, zoo onvenchiHig
8ChijDeIl omtrent
nieuwen werkkriDg ,op geze zaak, en geene hulp 'hebben \'erleend,
anafgexonden.
<1tfatlr<.de ders kon er veel meer gedaan.~ij~. ~ij hopen
:;ct,Otl'ilOU i~gereed om hem Ill~ dat de Kerkeraad deze &aak bij de band zal neharer 2;endelingen' op men, en voortaan ooter voor het kerkhof zorgen
tut hare eigene Kerk be- zal, en dnt Kerkeraad . en geDloonte de handi'ln
,,,,,·ft'."áft.
onse ZendeliDg wez~b, van onsen _lee~r ook In deze lAak zal sterken.
Bteun en raad h;b· .Ala een di e dierba~~ ontslapenen
heb op het
hieromtrent zouden brkhof been het mIJD bart goedgedaan dat onze.
'Wij besluiten op dit leeraar de zaak aldus heeft aangegrepen.
in cm4tÏge oDderhande.
LID DIUI GEliELm.

SHERIFF'S SALES.

D. ISAACS & CO.
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parfum

beroemde Haar Hersteller.
C
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DIpotI
Mutopol,1'ulJl
i Lolldell en 11", Yor"

De beste waarde voor bet geld iD de

wordt
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I
'~""c<l"-Reinet SLAAPKAMER SBT5-Van .a"chilleada
'
Faboaea.
.

Zijn

FLESCH v1:RMOCHT DrT TE ror-,

Resell van Madame

_

AFRIKA,

ea Ste:rat,

Schilfers verdwijnen spoedig.
is rijk en keurig. ':4.'

r.~·"
fe:'
hetgeen ~ In uwe Jeugd was en hM 1:"'1>1".""
pheele leven aldus
behouden.
haf u

KOLONIAAL GEMAAXTEN

elaaU.

grijs haar de lt lt'ur, glens I'll
achoonbeid der jeugd weder te gc\'en. liet
vernieuwt deszelfs leven, kracht en groei.
..ttNE

GUoorJ,srJ'E ,,'ootUlA!n Jl
ZUID

.

bestemd om aan

DJt is de uitdrukltinl: door ,,,I,,,, gcl:#l.l~d. die 1lll1, 1 •
lOt tijoe natuurlijke kleur hersteld ('11 hunne bi .. r':.:. ,
met haar begrodd cagen.
Het IS gttnc \ erf· ",f. o. :
n nadeel doen.
Ah gij uw h aar ",",
b",··.-
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mede,

lelie en der '1'00&. Het neutraliuert de prilc.
zeep, en verwijdert sproetéls, zonnevlekk~ en
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11lit~I:,.'IIo"";fiiiII'~oD~iKlIl~lij1t
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eentg. m :d&1l V.r •• erder, le P,,~t;,.f.)otejD,
i•
..u-gde Ui.trilie, "p lJing'lbg, d. D 13ten S'P'
kmher 1887, .W 11 ure '.m., ran de yo1iCen4'
GoedertD, nllmolijll: -1 0 :Scbap,n eo 80illllll,'
.Muile •• ~ S P.. niow, J4 Stru"'IIR~I., 2 W.II"D'. 'l'utgtn, ~p
Otg, Popali rplalll.n, Hai.rud,
be.wDd.
I>i$ &ddeo
eo ,,&ddrgood, Taf.1a,
Stolll~D. Keubagereedecb 'p, 'eDI.

]UO_4.Ul

Droogisi. hoek

VAN ZYL liD Baav.U8
V ..,w""rd.re.

IN &~t'"
1 G6r~g"hot

bi,lalOullerJiledjBD 'YlereejJlUeu eIken BotteL· Prijs
IlD

KOCIt.

~an

Kaapstad

OJ

va

JOUN J. GBAU!)J,

,

.

0l'p;,baIjllW.

'''0 deD Oppérb41jaw,
K"ap'IM,·26 AUI. 188T.

zel
Ta:

Kantoor

.

HIt~:
, zaitl Afri/ultJfttcMMiddlll UgM JkA,.
.BAe .. tltNk fin BIt~
JicA.t, dtzt fUIOiI
".
,4It ook _
...." ~dM
it teg.
~fIIt#dWcI",
K 00 r1., Rlltluml1&cla.Hoof~
I'Vrif ,.Heap •.. z-.d_jicit .. 7Mllrint..
"I

-

_,...~

Bet ~Igende Getulgechrift ~ uit
deo odere uitgesooht:.....
.
,

t

!
J&:

.~

'

,

4Ill

"...

'_
,~

La'
toa

DE

faa

C

~.(
lie,

Dl.

,Sa

l
~

.,(
lee

MBA.OSEl. PAPIER.

