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IT BLIEl\E fERKOOPING
V.L"i

Ezels, Paarden, Vaat-
werk, enz., enz.,

TER PLAATSE

"OUDERWETSROr," Tegen minder dan inkoopsprijs om het Pakhuis te ruimb voor een grooten voorraad'
iij' Metaal dat per " Clan" l:3ootenen per " City of Lu~ow " verw~ht wordt. ;;Aan den Tijgerberg,

f~~~héIl Durban Statie en Durbanville,
OPDINGSDAG,

::7 DECEMBER.

r TE OOE~.
, d:e hen l-_l;~r
ne k*l.!(" p;~u-.,
..rrf!,to(. I!'!!". i-,C\
ren.::.g brf"!'l : .. ,
i,!t"r1urend._. 1;"

f U da.;l {"f"tor:d
Dm'. Werod-
o
~etln. . Roof'
1eDB'n'Yor&'

DI ::.\'1' PJ[TIR UIJS, Sr., zich aan
,it' Boerderij onttrokken heb-

:HJ··. zal doen verkoepen als boven,
r.x PAAR BEKENDE KAR-

PAARDEN.
~," :'ehapen en Bokken, met·

:"'::~!trvn. 1 Kap- en lOpen Kar
- ~\.kv.ucn- [) @; 7 Leggers, 5 Rij~ :
it;,. 1:.: Leggers, Kajatenhout en :1N
:;jw\<lr.!uigKuipen, Trap" en Onder i
E";;\ -, Brandewijnketel, onz., Tui- :
::on.Planken, Gereedschap, enz, i

K

>IENST
[I" l.ecr UIJ:' zal in zijne botrek- I

tr.;: \JIl Executeur des Boedels, ter
[:.Jt..... ru gelegenheid verder doen
Ttrkro('["'ll :

i', Flinke Ezels, 2 Karpaarden, 1
'\\ "::' n \ ('(lmpleet), lOpen Kar op
I··r.n (nieuw), Wagen- en Ploeg-
~_:';l·n.met Kettings en Zwingels, . 1
l.::ci. Z(·i~"en, Zakken, 1 Dubbel-
\.:.~,(;cweer, 1 Horologie, eenige
.YtHb,J~IJ. " .

00 KJ
1 IL\'crmijt, de opbrengst van 30

J[udden,
1 (;ulAmijt, de opbrengst van 2

.\[udden,
Koornrnijt, de opbrengst van 9
Mudden.

e Slagterij ~
~~________ i

at8ehavp ;
vftrtrekkea
~D om dell
a. en Ply·
lcioD &IlD'

'''0..

lPAARLSCHE .MUNIClPALITEIT.!
i KEN~iSG- E-irING. ·
nE Gewone KWARTÁ.ALSHARKT alhier, ~ gehoudea worden o~
4emenI?8I!!:~t~ba~~ ur~7STENDErO, een aanvang iS
, op last van CO • .! .

: .~

. ," ,;H. G. F. ENSLl~, Secretaris.
Municipaal Kantoor,:: :l '

Stadhuis, Paar!,] 15 December 1887. i

, Kapt. J.
lA, AaCeD·

apt. O. O.

~apt. Dt:1'I-
,d~irL
J. C. Ro-

!OCIATlK J. J. IIOFMEYR ~ ZOON;
Afslagers.

.."..... -- BtDciod1ctl
APPLIC.d.TIES genaagd voor de

Derde Klasse GOUVERNE-
~!IXTSSCIIOOL te SOMERSET
wr~T:'TRAXD, voor een ONDER-
'Wl.!ZEH. met grondige kennis der

~i?Ddsche en Engelsche Talen,
:~e!1 er-n Salaris.van £50 per jaar,
:tet vrije Kamer, of daarvoor £H).
D~Lf..;s"n zullen moeten aaDvsngen

17,len Januarij 1888. AfP~'
• lrll't de noodige Getuigschri.t-
~nl1Jkn ingewacht worden tot den
~~5ttn December 1887, bij den
~re.tari;;

F. J. ROITSEMA..

zwanl.m .... lpD
i I Rol Zwatel, ROlUoat; I Rood ID OeelkppeleD BladeD, Blikkn Pla&ell
i • Koper eD Blill: 80141"1'181,lugo& Tia
! I HebUDgdrud eD 8taDdaarda

.Realel Olie, Verf, V.rail,

I Boedell

rd. No.S-
, No. 17-

f
I
I

UlforlilIlClellli'IJzeren Ledekanten, Kini
e~ Kookkagchels. . I

'&u'C"fl§iCII,.irA,u· •n, Gravestraat, I

STAD. :-------+--~==~~==~==~~~~~~~==~-------- ~ ,

,400 0 0
3.)() 0 0
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rUng

VooniU.

Hollandsche,' Engelsche pn Duitsohe
~ Ke~, Nieu1rejaare- eD Verjaardag-lraartjes, . .
.: Speelgoed, Po~ Chineeeche ~na,

Kersboomkaarseh, Versier8eleJI, eJlI~, I
Zijn in groot~ ,

ViL u....
lOK.

ea andne
ID,CW'IIto-

n iedef1!D
olllll lIaf ._
PER.

.)L,

DOODBERIGT. i
QHRLEDEN, te Kimberley. ;RAN-
. C() I S L. CILLIE RS, iD deo ea-
Ge,dom h n 21 jaren. Diep beh;eurd.

Wednwe F. L. CILLIERS .
7 Drcernbt'r 1887.

3& L

()'ïEHLI-:DEN, iD deu morgen no 1.:

1
(.,. . AC, ................

d-n 7dt'n deser, mijoe dierbare U ..c::::a-
PCbt~oriote, HESTER ANNA WEGE, !:
lIiJ ~a:att'ode met zd kinderen, om dit ?-~
onttettpnd verlies te betrearf'D. iJ
I I. dl\ck ue Doktoren CAIIl'B'-LL eo ti
'u.,:, "L Voor hooDe pogiDgen OlD baar 1

~',en it' r..JUPIJ ; de vriendeD die soe ge.
1rl",,, "aren !lnj in pik opaigt te belpf'D ;
ce 11';"L""Il!e vlin Calvinia voor hare liefde
~U~.a"L:'!eillng. en voolal dank ik'die
U~V".IH",·n u'e ds oVl"rledeoe soo trouft'

lG n",~ YPl'rtlendMgsche kraDkheid bij.
gl1ta;:,!\ h,.bbl'n. .

VERFRAAIJING OER GELAATSKLEUR.'
.'

zal iedere! dame overt"~n van zijne voortreêelijkheid vergdekea
vloeistoffen ~n de talrijke poeders. die ",en hiertoe Lerigt. Eeae

aan,,,dKlin£, ...elke sleichts een oogenblik behoef' ~e duren, deelt aan gdaal.
handen eene delicat~ rachlheid en <le zuiv":"heid ,-an marmer mede,
de tint ~alr d.". lelie 'en der roos. Hel Pt.>tllraliZl'~ft de ~"ik-
eigenscha~n der leep, en verwijdert. sproete6, "'nn~vlekken en

.... .,;.--. eIIre oneS'eoheid of ontsIering der huid. Hel is ton ~enenmale
- ----onmogeliJk om in de schoOnbeid aldus verkrq;en, iets 'Inmst-

'matip t~ ontdekken. Verlrijcbur bij C4fteun eli ParlwneutS.

B09FD DUOT: ,sr:;.W-~2 PAJUJSI LONDOR

OOh111bti P. Jl1ETBBSBlf, 8~

'CO~- Verioooen deu kepipeen en .m.t VIN_ldD

JUW£UERSWARtN, '
~ . . '

Bronzen: en Fanov
IGESClIIKT VOO.

t:s:
ea Vo"ear, Co..
toer·1OG
~."or 11.
,nl.

.BERS
~I • • ••.J{erstmls leUWJaars

leD wezenlijk UDJIO.c,l:eJl,J118 vertooniJg~ Ian
be Zaid

W.'ROBERTSON;
De Pastorie, CalviDia.: " "IUiISON

E ,N 0 . ~ "I

~O. 4,982

GOUVERNEMEN TSBERIG T. laap-loloai8le~-T&k
No. 879*,-1887.

i BANDIETEN-DIENST.
: TE des PubUeks te bepalen bij deSOM£,' RS' B.T VOEI~l2 tot zijn groeten voorraa_~~vanl Tenden =.!:a,:hs~ Kom-

Gouden Juwelierswaren
de A~.~eeling van ..Il9d.~t:LII4~ut)., Genhe en Waltham lIorologies, • TENDERS zullen worden inge-~\TllnG'L"VI . en Duitsche "Regulator" Klokken I wacht aan het Auditeurs Kan·~E~J.' ~ l:J NG., '. . , .Koffij S~r'viezen, Beschuit Kistjes, Botervlootjés, toor, tot 12 uur, op Zaturdag, 31stenD~Directie, behoorlijk daartos geautolriseer~ zal per P1iblieke v..~t:l·" , i December 1887, voor het leveren

~ doen verkoopen (te te ' ~ van zoodanige hoeveelheid van de
. .: JlZlJ voren van de ha'd gezet), T ondergemelde artikelen als vereischt

.OP VRIJD4G, 13 JA.N]UARIJ 188$" ~~~hufi:d:oorB~di~::::~i:nf: T~DE~wor~ in te ~te
1 DAT PRACHTI~ EIGENDOM, bekendiats Bl10ADL.a~D8'" , d K . K b vraag voor psc ge te

, : gelegen als boven, nabij Sir Lowry's Pas vr 'I toebeh d'An. '" Verrekijker~, eze olome, voor één .iaar, van 1 . .om aarsen en Stevela voor dan Ba,n~

DE (lndergl'tt'ekenden hebben hUD, heer lIENRY MORKEL teza ,0000r ooren e aan d~ ! Julij 1888, tot 30 Junij 1889. dieten- en Tronkdienst en voor Poli-
, K."c,tvor en Pakbuis V81"plaabt vau' LOBBeGoederen er 0 " men met het Vaa.~rk, Levende Have e;n met de laatste verbeterde De artikelen moeten worden ge. tie·Kleederen, insluitende Kaapscb-

","""",. nu, de BL (ho__ En op VRIJDAG, 3 FEB:RUARIJ 1asal, i ~;:t~.:;=t;~:;'''''K~:n!':;:rr,:;;!';.tu,..u. enLaars-keppen

Eaton, Busk &, CO" (INDIEN NIET VOOR DIEN ,TIJ]) VERKOCHT), :~ :~de~P~!~~teW~:e Ofg;'~:~ ~~}:~~!n~!~!~ari..
Dat welbekende en[zeer Kostbare LAND$OED, genaamd KORl seerd, binnen een maand van don Koloniaal KantQOr, 14 Dec. 1887.

NING STAR, vele Jaren lang de Woonplaats van wiJnen den Wel]Af datum van ontvangst van zoodanige
heer WILLIAM MORKEL. ,~ . 'i requisitie. Binnen de limieten hier-

KOO~~VB~:::~~~~et~='!;!,"':!": :.!w~~: BJ :M:_ SG&;CO~:::d~c~ni:oe~u:\.v:~n;r:::~
Kantoor kunnen worden vernomen. "'rlroOpeD tegeD !,enaiDderde PrijleD, ke~~: ;:~=~t:~;~~~:j::e:~er.

F. J. ~ROERS, &cretaris. DE BEbOE: • worpen aan de goedkeuring van dm
. ..oP, MDE ION lU-AIMAClIlNES.-Deze ~a?hines heq. Assistent Commissaris van Kroon-MACHINERIE TI.· "'OOP . m de laatste 310 PRIJZEN behaald. ZlJ ZIJn eenvon!- landen en Openbare Werken of een

, OD. dig :Smeedbaar IJzer gemaakt, ligt om te ander Beambte daartoe ~eauthori.
trekken beter dan eenig andere Machine. : seerd, en afgeleverd, zorgtuldig in.

voor Paardenkracht. Zij Dorschon schoor gepakt voor vervoer indien benoo-
LJ~~~~~~1'?'Y'Y digd, op kosten 'van den contractant,

"'.LI!.I.U..L:I.I., , op zoodanige plaats te Kaapstad als
moge worden gemeld,

Betaling zal geschieden op den
288ten dag van de maand volgende De Normaalschool
die waarbinnen de voorraad afgelc-
verd is.'/ Modelschool voor Meisjes.

De namen van twee Borgen voor
de behoorlijke uitvoering van de
termen van het Kontrakt moeten
worden overgelegd. .

Tenderaars moeten monsters van
de artikelen waarvoor zij Tenderen
inzenden naar dit Kantoor.
. De Regering verbindt zichzelf niet
de laagste of eenige Tender aan te
nemen. en behoudt zich het regt voor
om eenig gedeelte van een Tender
aan te nemen.

De volgende zijn de artikelen r-v-
KOMBAARZEN -- Kaapseli ge·

maakte, grijzen wollen, 7 voet x 5
voet, niet zwaarder te zijn dan 4! Ibs.

KOMBAARZEN-Kaapsch ge-
maakte, grijzen wollen, 6 voet 4 duim
x 4 voet 9 duim, niet zwaarder te
zijn dan 34 Ibs.

STEVELS-" Ammunition" met
g~spen, met de hand genaaid, en met
d~ machine genaaid respectievelijk,
van goed gelooid Kaapsch leder.

VEL DSC HOE N Zolen van
6d. tn Graaff-Reinet .Kaapsch leder, ] 2~ x 8i duim en 1~

x 8 duim.
De voorraad die vereisebt wordt

zal waarschijnlijk als volgt zijn:-
KOM B A A R ZEN-Ongeveer

1,000 van elke grootte.
.STEVELS onzeveer 4,000.

3,5~~.LDSCHOEN Zolen ongeveer De Paarlsche Baok.

Kantoor van den Commissaris van
/ . Kroonlanden en Openbare Werken,

19 October, 188;,

CHARL ES CURREY,
Agerend Assistent Commissaris.

'Weder gepubliceerd met correctie s.

Manden! MandenI

BOEREN, Fruitverkoopers en ande-
ren sollen bevinden dat het goed-

koopste eo meest vertrouwbare Huis VOOI"

Druiven-, Bushel- en alle audere soorten
Manden is, bij

JAMES TEMPLER,
De Koloniale Mandenma.kerij ,

51, LANGESTRAAT, 51,
,~A AP .sTA D.

GROOTE
KwartaaIs Markt.
DE Groote Kwartaals

Markt, zal alhier gehou-
den worden op WOENS-
DAG,28 December, te be-
f!yren des morgens ten

6ure.
op last der Commissarissen,

~ D. S. BRINK,
Secretaris.

Munici,paal Kantoor,
Wellin«ton, 8 Dec. 1887.

p A . MADICR.
Gouvernements Landmeter,

KANTOOR, DOR.PSTBAAT

.,m.r._01O... ~

VAN DE

Maatschappij tot bevorc:l.. ·
ring der Handelsbe-
trekkingen tusschen
Nederland en Zuid·
Afrika.

9 St. Georgestraat, Kaapstad.

INVOER. UITVOER.

Kennisgeving.

UITSTA PJE NAAR

Houtbaai en terug.
DE Stoomboo~IGER" zal uit

het Bassin (Alfred Dok) ~
bovengemeld Uitstapje vertr:ekkttn
op MAANDAG, 26 dezer, en QP
MAANDAG, 2 Ja.nuarij 1888, te
8 30 v.m., naar het Dok terugkee-
rende te 6 ure n.m.

Prijzen (aan boord te worden be-
taald), voor Volwassenen, 3s.· Kin-
deren, halfprijs. '

DE Curatoren van de Normaal-
school maken hiermede bekend

dat zij een SCHOOL VOOR KLEI~
NERE M.~ISJES gaan openen op
16 Januarij 1888. Geene boven tien
jaren oud zullen opgenomen worden.

De NIEUWE SCHOOL VER-
TREKKEN grenzen aan de Nor-
~aalsch?ol met. een afzonderlijken
l~~ng lil de Buitenkantstraat. Zij
zlJn geheel afgescheiden van de
School voor Jongens.

Eene bekwame Onderwijzeres nin
gelloegzame ondervinding is benoemd
als Hoofd van dit Departement,
welks d?el zal .zijn eene degelijke
element~lre opleiding te geven in de
belangn),k8te vakken van eenvoudig
Onderwijs=-Lezen, Schrijven, Be-
kenkunde,-terwijl Godedienstken-
n_is, K~ndergarten.Oefeningen, Mu·
ZIek, 'Ieekenen en Gymnastiek be-
hoorlijk behartigd zullen worden.

Verdere informatie te verkrijgen
bij de Normaalschool, Roelandstraat,
tusschen 3 en 4 uur 's namiddaga,
tot ~3 dezer.

A. D. LUCKHOFF,
Secretaris.

Kaapstad, 13 Dec. 1887 •

Berigt aan Deelhebbers.
MITS deze wordt kennis gegeven

Jat, ingevolge het veranderde
Artikel ~l van de Acte van Over-
eenkomst van bovengemelde Maalt- '
schappij, de Jaarlijkscbe AIgemeene
Vergadering Van Deelhebbers ge-
houden zal worden ten K'Iontore der
Dank,

OP DONDERDAG,
12 JANUARIJ A.S.,

D1!;S MORGENS TIN JD URE,
Ten. einde van Directeu-an te oot.
vangen een Algemeenen :Staat der
aangelegenheden der Bank, om drie
Directeuren te kiezen in plaats v,"n
de WelEd. Heeren A. J . .M.uu.r8, J •
ZP., P. J. M.uHEBBK, G.zn. eli W.
D•.MALHERBE, Sr. die bij beurtwis-
seling aftreden een va.n wie weder
verkiesbaar is; ook een Directeur
te kiezen in plaats van den WelEd.
Heer G. J. M.uHE'RHE, die bedankt
heeft, door afwezigheid nit de Kolo-
nie-boven den door de Acte bepaal-
den tijd en voorts tot alsremeeue
~heid.' '6

Op last van den Raad van Direc-
teuren,

J. J. F. LE ROUX,
Kassier.

Paarl, 7 Dec. IS8L

W. J. HADFIELD,
ORGEL-MAK~R

~ DunklevstNat. Kaapstad.
Invoerder vanXerkorre'"
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L', Y-'':~ I.null: b<>danlr.tden bMlr
fX ~ • 1.. 1 1'Itt"LL .loor hem &all deo a.a.all'ltaG
n-r h' ",(liK. btny~.ttn. als

~.... c- t I_ 011greS te I'otcbefst
;,., r&, ~, .... ! dat hl) &Icb ""~i:~~;::::!t:
~1tl !t r' 11"'i,_118!ilt:':5 wt!llte andere DI

JoD ,H" "poorw ..gwtbreldl"a;
~., I, n.e t le,K .... l'koloule raakter' '
D""rl~ moest er geeprokeD 'Inlrden

b.t~'''1 er 'nl moeten ~
!li" I, .. solune op het l:lo.,gree
:lJ" ïn take Zululand. ...........
.. 1 bo I I.t ,I. KaaJ)'ohe afjJ9"'''Irdi,gd,~n
se .. u l,.tt II "V goou vommB1lIl1lU"18
,,~~.' !tt \ au Oordt
1It't: t.v..a Wl'\~ wur, zIjns
",' Ill" b_boorr!e te dMl' 48
K",,' , t.i- -r )rH'U belang bIJ -D.t Voo~·
nttr .... 1- L.t ;'lJ ru lOO \'~r .'0 een audtr
r-"'" en ".. "I. de Bond we. degeliJk a"
••£-rn""UP t.,l"n~.n van Zwd ~iri.l<a m~
bo-brteen lIu ..r dat bet bem de vu,.g achetu
(' j,. Il I d Zich ouder clf! om~tandlghed.,
Dl"! '_.,.,.k "011 mlaten.-N .. eeQjge dllOUI~le
: _ ;' ~ h""r" renach een r8lOf\le \'oor 41-
- I'
." li",,! stadscbe Bond.tak, ~ioh geroelieu

.,h'"'' "ch te onthouden .an ",P~D we~"
'. ,,,. • r / uid Ainlr ... n.cbe eepbeld zoud+n
bl'-' -cb ..den. ell wet leedw .."tI keDnlll .r-
,'1.-' h-t jo, nIl_ nn d.. boudipg der Tntftl·
."", r _ I."".rllig 10 oke SpOOr....g... nleg>(i~g
er "'J-Il b .. u.Iel , ...plke DIet berelr.eud la ~n
l { .. we t 'Lfll'''O na&Uwt're a&Dee,..alUltlng hlS'"
• '.1 ,Tri" ova .. l ptl de o\'elÏge Rtaten .0
K r.i-u VK" ZUId Afllka m de hand te w;r-'.t il,TO-lt (ho.. b.-1C" .. ng ook om metflie
T ., ' .... ",bp AfnJr.aaud..ra w"4e te werk~h)
11""1" nIJb~I,I. de feeolahe doer bet Ronds·
t> til.' t. Potcbtfstr.>Om ID z~ke Zululalld
g'L lIl"P te schragen. al\'or80., bet bem pi
~-(I.k.1I Ell", dat het ten uitv.,.r leggen \'~n
'.e "".-' ut re voor bet t..g8tlwoo~dlge a1thaJt••
~"U'Zll' zal lelden tot bet we~en .an \'nJ,D
DAl1.1 en Apoorwegcommumcst.ie met il!!t
K I iale ZUId Afrllra ... n ~ wtgehru<fer
lr'~k I lolD,.al wa... van di~ thansileweerd &1~p.
.t lr~Hgt het .!.."rom aan deu ~crt!tan. gp,
au 'PC" .en ond~rzoelt ID te s.Uen. \'oor~.t
if. u.. I" ..lde tesol"lle .an Z.E1Qf den.Ooov•
t, nr wurdt opgez:onden." I
H~t vo,,,,t,,l werd toeg1lhcbt DIet oltroeri,e

wV.'l&lllllpn op bo>tjrMlD10 .ie de SpeW
".I1."<'U~door de Trannaalaqhe
gOot"",. "8S Er Will! l'E'ed. in \88,.,
T,au.v""l~be Deputaha III Hol:Lwd
OO"""OSI-veor deu aanleg .an 8D1oorw~lr.
d'" JIQD van andere bUI~n

:""1"1{ jif"teekend. In I~¥')
l'eD bt.Ilwt Ier bekrachhgwK geaomen.
bad l.ter III dat jaac lie TC'&Dnaalaobe
no ~ ""n da K_lllMShe eeD iele~m 1rP'lon,dltn
u•• r ... n mogeJljke Yerlenfiog '?li
be".y Spoorwag. welk te(egraDl
WJt{""l'lld al. een bewijs da, bet
Uav.clw Rtlgerin« lag dat u 111"80
""lI:gem8ellllChaplUNCheD Kolorie lID Eel'l!t laat 10 den middag "am gisteren de
hh.1I ge.olgd W&ll llChoon10 der daad bet CadIt hier binnen Als pa88agilll'l!
"oorJ d..r Koloniale Begenog ",ao di.n bragt zij de famIlie Drs
na d.. het \'udere .DderbandebugeD en H&ckett, de heerm
UItlokken W"" de oollceuie z ·1." betrof. m'Jj
cmtr~tlt gal de Voorutter oph~deri.ol"D de beereD H&I'8&Ilt.
•ff.'te d.t ~Ij eent .... r _~ieo jaren Meal'8, L Eisenber$ó C F.
'o,toOl)lng YaII den Spoorwe«tIouw Pepperoorn, Ma.rshal.en Fillis
Pr.tona en Delago. Baai .... Welde. e~ Engeland Wa.8weder vQel gepraat over
cm ~Jl.o anderen Spoorwe,.. 110 zelf. :Laken, en het ontbrak niet a.an leven
... abouw hlnde~eu in den ~te brouwenj Heel veel nieuws wa8 er ech-
Dit w'u~n zaken die op bet g nie' gedebiteerd, bebalve in een toespraak
.Unl:a I,U bet aljplDeeD groote iD~ ....... ,.. ". door Lord Sahebury in Oxford gebouden, waar
'D bet will! noodig dat meD eeDmenigte COIl!lervatieven bijeen waren. Dat
dat de Trans ..... laohe Regering .ou dag eeo ConservatIeve Ullie._job
mn dat ZIJ,zulk een W811 Yolgenlle. op had t~n gunste \'an .. blllijketJ" in
:., JOdenttenDlngiD baar planDetl ... n van handel mat.kte zijn po8itie
r".Deo dIe het belang UD Z, maar IIChOoohij beel wat
.toncl.n.-Dr. Van Oordt mer~ op wist. hij zich bier bui·
d,.&rum Dl"t geraden WH Om lUIt liet houden, door te verklaren dat betgeen
dor Trausv&alsche Begenug jp alles noodigjwaa in bet _aken van herv or-
leld.n d..t het haar D18t ern~ . h b' enl-_.l __L
d. S .,lerlandllChe coDceuie. iD ID et Ion .........". bestuur bestond,W at betrof verklaarde hij dat aan een
de ongeloofeh)ke veordeeleD dill :IIi " home rule" 8111 die waar mell in den laatete1l
(-uwurUl!lMln I!af. In dId tijd DOg zooveel van ltehoord had ei-oli:l.. de be·
h", !ICheente hebben Olll tot Mve ~- ~::u .... tllCh..ppl) te ZIlll.i!Olelden. roeve niet best meer poofdeD,
TJU 1,leU bever Wlllen dan moeijeiijk lOUlijn een·~laD van" bome" uit te zoekoo waar !ihr C. Trevelyan
.. "liiCbe Volk.raad, door een daad en de heer M Davitt tegeJijk moo zouden
g.", K, de conceute liet \'e"allen eo tevredeu 11).[1 lIij beloofde !len nieuwe Wet
cal .,..",.. ooan.""n onmogelilk maakte Plaateelijke Besturen, en bleek Iliet te~
tot i. rpgtérli)ke lllAgt te welldeD j stokpaard'e der afscbaft'en, "looalltion,"
&ag b~t vertalld tuacben deze en 'lit v.u ZululalJd Dlet ID. eo b,j andere woorden bet regt der mee erbeidom de minde!beid te beletten ieu sterke!
r.l-oeu op waarom hij de twee thee te bekomen. ma.ar )nen beweert dat
verband lOUbrengeD.-O\'er dit poot werd O'f\toondbeeft den ain des volb, die ar vooral
il"'. rukeu door <iae VoorZlt~r, door .leD .,-\\ r.ll.~b, dIe zICb uIterst wgenometl beto01lae uit wijUgiDgtm iD bet ei~dOlDBregt op den
DIet d. mltebtlngen oYer de te bekomen, niet ten volle te l>• .elren.
",.oorw.gll wpshe ID de nrgadenug heeft zich DOg onlangs op bet eil"od
eu .Jour d"o he.r De W... l. en ~D Ilette bij Schotland, voorged., waar een l18li-
mot overllroote meerderheld het .oontel uit den lageren ~taud al het wild
d," h~~r " r8[loch 8Anl{ttoomen. gaan schIeten omda' l\j, 100818si) lei·

.\Id ,eli u"llkbetwgtog UIl d.D Vooruiter VOO! bedankte~ bet land waar lij door
glDg men ult.en. iek! rut wionen konden, $ot een her-

te lillenbezigm.
Londetl hadden de ~ale dienden die
barillll Wo.rren bad latelI iOlWeren er voor
dat er op deo Zondag Jla de standjea in
Pie ID aldaar niets dail vrede beereohte ;
Hyde Park druk \leIocht werd en er

hef\ige t.oel!Jlraken werd~n afgeetoPll, '11'l1li

geen spoor VIUl OBll1sten. '
Varder ie bet Engelsche nieuws van geen be-

behalve nt bet ongeluk met de Holland·
stoomboot SrJwlte-I\ betref\, die met 210

lfICJICJlelll~Kl:UeD llUldTerhoill8fsgellonken is. Dat
van deze nog OIDl!tree&s 80 ~rtid zijn ie da.a.raan

toe te schrijven dat de boot. yoldoende voonien
WlUI .. an reddingsgordels Zij zonk echt.er lOO

dat Inlet Iedereen et gebruik V1lD koo
Volgens de gered4l8tl, waaronder

stuur heden, hebben kapit.ew en ~cheep8'
ftmk gehouden, 'IlO is bet ongeinIr.

dlWlJ'MDte w~ten <la.t het IIChip, in
wedcr varende. een stoomboot geWlUlr

welker Iicht.en toonden dat !lij voor lUIker
maar die werlr.ellJk milt enelheid kwa.m

laanst-oonlen, co dle, toen zij me' de Sc/w/k,.
\rul! geraakt, bIeer voorUtoomen.

andere boot moet gewj)e8t ZijD de Rou
welker schepelingen, echter beweren
wel degehJk voo\' Bliker 14g. Zelfs in

~:Dlrellw<1acht meD echter, ,op grond van den
l~l6ULDUwaarm de R08e Mó.'l1 aelve gevouden

di t Dl et wa.arschijolIjk I'
bwtcnlaodllche weuWB komt voorna·
nedor op betgeen er verbaaId wprdt

aftreden van President OreV)' ...."..1Wl_1D •• lllea
nog Dlet get'Chied '11'&8, en over de

,re,IUUP2:"nlu,nt[uO<',tlugNSI!chen den Bussiaehen en deo
DUItsebeo Keiler Wat dit laatste punt be·
treft Vlnden WIJ Illets 'WIlt. DIet uit tele·

bekend W&lI. H.t IS duidelijk dat
Grevy het lijn pligi achtte ~ aan
maar 100 apeen .an leder
dIen hij tot sillb riep vernam dat.

uitreden noodZakelijk., ~t. bij be.Ioot.
te genn. Men Dl_dil tOetI dat Geaeraal
er, SCbOODde RadilIlalen erg iegen bem

een goGde kana had om Pr_den'
III V~toria ~ de Begeri8g eeD

er door gekrep .aIriJtij" ~~eu
Oonferentie ta $ot ,~edipg d...
\ent0a4 "'OrieD4

ne J)Ï'OIlIuI:fëIll,M..;nNIIII1!,
'in ea om dii
~kken een ~

deH;uiIZ-elld-- .... .".n den rijkdom ala veehott-
a)d,erllOU'IVeIld en delfstoffen voort-

land dien Z. Afrika biedt. De
van schranderheid en ondier-

in fabriekmijverheid die
Tentoonstelling vindt, tocmeo

PORT ELIZABETH, 15 DBC. - op in vele takken van zulke nijver-
een buitengewone vergadering van den dit land niet langer behoeft al-
Stadsraad is de heer H. W. PeareonlU"'~:U.lJI. te zijn van andere laDde.
OOMtemmig herk~n als bezendingea die tooD8ll nIk
voor het volgende jaar. stoflelijken rijkdom men hier vindt,

het IIllj genoegen te zien dat ook.
die het leven en karaJáer

Z. weêrgeven. hier op eea
KIMBERLEY, 15 alles-cbehalve ouwoardigo wijze vertegen-

Bradehnw, MagIstraut van woordigd zijn (Hoor hoor). A.Ue. bijeen-
is gisteren door een toeval aan zijn einde genomen kan men, geloof ik, met regt-
gekomen. Hij reed te paard langt! den dat de tegenwoordige Tentoon-
weg naar Du Toit's Pan. onder den balver- de grootste en belangrijkste
weg tol, en had daar een botsing met een te zijn die nog in Zuid Alrika
kar, waardoor hij van het paard nel on is, en dat zij een gevoel van
ten gevolge daarvan des neehts overleed trots ill het volk van dit
De begrafenis heeft heden avond te ~ doen ontbranden. (Gejuich).
met krijgseer plaats. daar hij kapitein zeker v~ mijne aoeren, dat
wat! in de Diamantvelden Ruiterij. slechts een gevoelen uit dat aan

die hier zijn gemeen is, als ik
hartelijke erkentenis te kenDen

de zorg en moeite door u
aan oon onderneming van groot
voor de bevolking. Ik verklaar

de Grahametadsche Z. A. Jubel-
behoorlijk geo d. (Luid
het eina weTRem6nyi's
door het koor, met ac-

[eompagmenr van de muziek der Scherp-
1"".Il1ltl~.. ,.,. te Paard, gewngen. en de plog-

die te kwart. v<)ór Mnen met het
sa v o tho QUeI'n" eindigde, il in

doele goed gelukt.

De heer Pearson w~der
Burgemeester-

Produkten.

te ara-

Lt\TBR -Een tweede ongeluk heeft gis.
teren avond Bartlett, den jockey. getrof-
fen. Een paar hollende paarden aan een
kar gespannen liepen hem om ver en de
disselboom bragt hem zulk een slag op het
hoofd toe dat men met gelooft dat hij
levend af zal komen. Hij is nog steeds
zonder bewustzijn.

P. ELIZABETH. 15 DE,L.-Op
wolmarkt werden heden 120 balen te
koop geboden. maal' slechts -!ti verkocht,
schoon er goede mededinging was en de De
prijsen vast bleven Angorahaar WIlS er
37 balen, die alle verkocht werden te~n
iets vastere prijzen. Een goed partij GRAHAMSTAD. 16 DEC. - Redan
van 4 balen haalde lotd. per pond. Op d Id Z" E ceUenf de .
veêrenmarkt was er dez€ week een mooije ~0k.srgenh ~. e ~IJnt x de.

te
}IUU'-

too
. d' L-_:' c e prlJzen ul aan longens van

ver rung, waaron er eeruge JIaiUle St' ndrew' ColI hi'
ild

' di Id d .. haal ../lil 'II' ~ eze waarna ilJ
'II' e ,:eeren, 0 vo oen e prlJzcn - uitmuntende toesp~k hield, vol
den. Er IS veel vraag naar veeren. Tan . raad d' li
gemiddeld tot extra, en de pnJwn hebben HYa~ wlrakJzen t I faan e longe ngen.too

kkin t rd G
li sp me ° van de Ten n-

oen stre g om vaster te wo en, O· te li d dat 11 ct h t• . red liik 8 mg, en zei e u. en m e
wone veeren ill e J e VT'.u1gen vast. bo d d gelegenh id bever n en e et-

--- te hebben haar te bezoeken.
aan de hand dat de leerlingen

dat doel een extra week vakantie
krijgen. De principaal zeide,

daar 's Gouverneur's wenaeh wet;
den jongens een extra week va-

worden geschonken.

Vooruitzigten voor den
aanstaanden Oogst. Gouverneur

hamstad.Vol!lens rapporten der Cw,.le CommI8.lar'_.
'R de II Gazette" van !I,Iter",..

Cathcart. 6 Du. WIjk l.-Z€'4!r "einig tovwe,
of haver dit j....r geZ&&1rl\'er~18ken mo>l

eai.oeo, en "lOt er 18. ISbenedr-n het
IgellDididellde.Wijk 2 Vo<)rnlt&lgten _Ibelo-

WlUlt het v~ltigewal hJl.t .eer goed eo
Diet .an de <iroogte geleden. Er II uat

OlD het ~ doen rI)l"'n Er.aI een
&lJn. m....at .. lange" haver.

Ul'd.IPpe,leo 'IJn If"poot. WIJk"
~IOV ell. voor ZOOver

besproeijing II, een goede
loponlnll:-. m... r toch niet &00 goed als \'elle·

ICboon er well'lg brand lO bet
ouelie8 lijdeu door gewormte.

L'at"IUJ'ruon. S Dec.-« Wegen. de doorgaande
en late vorlt IS de oogst op \'.le
,rheel mialukt. terWl)1 op andere hIJ

weinig bet...,keo\ dat. de koeten naau "e·
worden goedgemaakt. Vao Wllks Vlei
enhter een uitsoudering, waDt er 18

Idrilem&al100\'881 laud onder deu ploeg ge·
men rekeni op 4.JOO mud tarwe

en hav'r.
[I Du.-De graanoog8t warilt

wud ta!we. ~.Ha g..rat;
; ~10.720 gerve" h ..v~" door
[) pOlld de g,'ri. (B rlgt ver

Sergeant B .u"d ..r•. v,m de Aid.,.

De Grahamstadsche
toonstelling ,

"

GRAHAMSTAD, 15 Dn .-De Z. A.
Tentoonstelling in verband met het Jubel-
feest der Koningin 18 gisteren morgen
door Z. Exc. den Gouverneur in t~n-
woerdigheid van eenige duizendon bezoe-
kers goopep.d. Ret gebouw was propvol
Lmg vó(,r de plegt18heid begon. Te kwart
vÓI,r twaalven marcheerde de prooessIe, GRAILUlSTAD, 16 DEC.-net ge-
beiltaande Ult Burgemeet!ter en Raad, kozen. span om Grahamstad te verte~-
Comité van U Itvoenng, Burgemeesters woordigen op het aanstaande Cricket
van andere steden Kaapsche Scherpschut- OOrnOOI IS Zlunengestcld wt de heeren
tera te l'aard, late II City" V Llo) d. Buekland. H 0 Dold, Cotton, S.
Scherpschutters en ' Barber. Lamb. ~eh, T. Wallace,
willige Artillerie. ,an Page's hock naar ~tra.tford, Saccull en S. Doid.
StadhmB. waur men den Gouverneur op- •
wachtte. Net tel:! ure werd de aan- Grahamleten en -Genoo·
kOIll8t van den G(1uverneur door ten.
geschal aangekondigd, waarop de
der Scherpschuttets te Paard het "God GRAHAMSTAD. Hi DKl·.-Het ge-
save the Queen ,. ul het htlofdgebouw getal lieden die gisteren, buiten den
speelde. Daarop ging de optogt van den de V riJ" Illigera die ~enst deden
lIlgang van het Stadhuis naar gemold ge .zangers het Tentoonllt,ellingsgebouw'
bouw. !waar weder hetzelfde lied werd n b~ngega.an, bedroeg 5,608. Z. Exc.
gespeeld, en de Gouverneur met zijn go- ZIJn ~I.schap, door.den Bur~ees-
?.elsehap he!;teeg nu de ,. platform," waar tRr begeleId.. hehben ~steren nami_ddag
HIT GOlrlOIl Hprigg, I"Ir Sldne~ ~hlppard, doorgebragt III het kIjkelI naar de mg&-
Su J llarry. de MIllister De Wet en het zonden zaken
Uitvoen'ud ComllA' der Tentoo1l8teUing
pl.mts namen. terwlJl een koor het krou· Diamanten .
nmgslied wwhlCf. De Burgemeester be- " •
gon du.arop do \emgtmgen met een dank- KBIBERLE):/ lG DEG..~De diaman-
betuiQ'lng aan den Gou\orneur voor hot ten opgaaf o\er No\ember UI als volgt:-
veree~n van Grahamstad met zijn tegen· Productie, Kunber~e~. 1~8,668i ka,ruat,
wQ9rdighoid bij deze gelegenheid. Daur. .op £13~,863 148. od.; De
op las hij oen adres nor dat hij Sir U. l04,lJl kaTilat, ~waard~ ~
Robinson aanbood on dat door het Uit- 1l0,19H 138 !M. DU~)1t8pa.n, 55,188!
voerend Comité was geteekend. Z Exo. gewaa:d~ op £84,150 16a. 9d.;
antwoordde u.ls volgt. :}hjnheer do V001'- •_ c)l,~.)4t k~t, gew~rd
zitter en heeren van het 'C'itvoerend co- £02,817 9~.~d.; Invoer :-Vri)*at,
mlttl' liet heeft mlj veel voldoerung ge_ ,!)3tl kanl&t, gewaardeerd op ~.'(nó
schonken dat ik heden hIer aanwezig ben Os. Od.; ~ngeland, 54 ka.raat ge.ws.ar-
op uwe wtnoodigrng. en dat ik geroepen op £109 0... Od.; ~pko]oI11E! ~
ben den aangenamen pligt te ..eryullen gewaardeerd op £3 Os.; Rlvurr
van het openen ~er Gralllun8tadBc~e z: A. ~el~enje~, 4.3~51karaat, ~,;~ep
Tentoonst.elling ill het merkwaardige Jaal £h.JH 138. Od., Lltvocr ,J36,208ï ka-
1887. lIet was ecn verstandige gedachte raat. gewaardeerd op £376,443 16s. 6d.
der bevolking van Grahamstad om het
J ubelfoest van onze geliefde Koningin
te vieren met een Tentoonstelling
te toonen wat de industrioele positIe De
vun '/. Afrika in aan het eind ..an het
50ste jaar van Rarer Majosteits rege-
ring, en mon zlet er het beWI~1!ill zoowel DURBAN. 15 DEC.-De Delagoa Baai
van de lovllutelt dier bevolkmg u.ls \an is gisteren formeel iroopeml
haar enIs'tIg verlangen om op prakti.sche\door Gouverneur Generaal Castilho. Yele

en gfpubllctuJ. 15 Dec .• 2 JO n.m. wijze den vooruitgang eli voorspoed van1bezoekers werden verwacht, zoor weiuiae
het land te bevorderen. Een stelsel vun kwamen opdagen.. Een groot. aantal in-

LONDEN, 15 DEc.--Nieuwe cn on- industrieele medodingUlg op mternatio- gEl'.rot.enen ~ngen zamen met de beeoe-
lruJltl)al"on<ie tcekenen zijn gisteron ont- uale Tentoonstellingen UI eell ~r ken- kers de lijn op tot Romatie, waar een

in do keel van ~en Kroonprins. schetsende trek van Harer ~1aJestelts rege· Ilunch klaar stond. De verrigtingen VIUl
18 terstond I ~e- rillg Sedert 18:H heeft men ill allen Ilden dag liepen goed af, en gUtenm &'t_

d.eelu oon tIjd ,un Tentoonstellingen be-Isoond er een groot foostmaal gegeveo te
leefd, en het is aan het talent van orga- worden, ondor yoorzitter8Chap van den
ruzatie van v.I]len den Pnn~, Gemaal on IGouverneur Generaal
aan den workdadigcn steun van onze I -
Koningin te dankon geweest dat de eerate Allerlel wt Boll&ndlObe 11a4ID.
dier vreedzame wediJvenngen zoo wel ge-
"Lw.gd is. Ik ken dus geen vonu \ <ill I LF ~ HI'.LD!I \I'Tlr. BY.¥llOREXTJE.

feesh-ienn" dien men beter had kunnen \ ~:eo heldhaftig eekhorcntje hoeft, nur Duit-
klCzen ,Ll~ een specIaal eerbetoon aanll'chc bl.lIlen melde.D. onl..ngs r.; Kohnar, op de

H
M' t ti' 'k . (U ~1.lIlgententl)(1n~lClhng, cen nt ...oet lllDg'! ra.-

. arel' ales -:1 roomnJ e rcgorlng. e· telsl:mg \ln;lllgeu li< t dlcrt.)c werd ~ die
JUIch) liet 15 ook een bevrrolgcndc her· ~lang tot ,,,,,,l,cl g"geH,'Il, mll.llr het l!Chikte

lit DE( -lIet Russische innerIng dat zulk cen Tentoon~tclling als :.. "h Ulet !tJdeltJk in ZlJr! lot Uet \Iel tot twee
deze, ook buiten de hlJwndere uilliitundig-Iffi,.ten toe "f' tic .Iao~ "liD, eu bragt haar .vlak
heden die ze 111 het liaUZIJn hebben geroo_la.eht«r den kul'?,," JL",tt,(le.......,araan alJ eenUllr later -llt'rf Zelf werd h"t cekhor~e 8&D

pen, memg n\lttlg' <loeI bev.rdert. Door ''''n ZIJ"" ['<jutenge\\onll lIII""rhet ta roods zoo
een gezonden WOOlj' er op het gcbted der !!"ed "Is h~r,tcld
llIJ'orhCld tus»chun de bewollers \an Z Ff~ "KI,nL~'
Afrika aan te mue<ligcn, doen de bc\ on10, J)ulLo<;hphllldeD I)engten ,an e~o HC81!18C~tD

ruar" V!ln dt,ze TentotJru;telllllg reil !!'IJtldenHereu!.... die In bet ",e.u·[j der' ereenlgde ::Ita

d h t L
ddt "', Wn .Ll. ~thlcct rOlldreu;t HjJ doet Il a. een

JOnst u.a~ e lil een lenE v.aar,an, IJtcren nng 'aD 1..IJUa.eell ccutimcl.er dikte om
vertrou\\ Ik. de Ult"erkselon \erder dan ,den Lo,cuarm. "pa.ut dau de spiereD en bUlI{t
dew ~tranden zullen 8trekkcn, en lU¥loed. daardoor den nng tot een onlen vonn Jfij
zullen oefenen op onzen handd met het'ruk.t IJzereu ke~lIlgen stuk en~ \'erledenjaar
oederland en met andere naUtln der deed Ill) ,elfs, om e<>nweddell~p, ID eeDm fa.bl'lck tt' Pltt.llhurg ceD stoommachIDe (natwar·

wereld )len moet bedenken dat leder llJk geen groote) ttlltitalln door de raderen tegen
die ZIch zelf helpt door zijn l'Ibocn'Le houden '
kennis te \ergrooten en iet;; ,tot lJJU\ l:ES Rl.,,(,nll! ",OOIW

elgen hulpLronnen Lij te voegen. ook het De IXlCrttfl~..n eoo JUu;e18Chdorp In b~ d.i6·
mIddel lt:; om de Illagt en de hulpbron'ltrlCt lOM' l:e.1;,t"D IDM.a&rt li, IU ecu daar·

COLESBERG 1
· D E ~ 'gt h la d . h' 1 ft ltoe belegJe \erg&dert°K tot het VUJD,OOfG.ea

• • i) EC.- en m nl e non "un ot n. ",aaltn IJ ee te "er· ..an hUil lowdhe<tr'. reo~ter, "n raj voerdCll
lieden van dit distnct gaan . r de sterk.en. (GeJwchJ. De nedengste bur-lwt ....aLZIJOOti!otenhadden. 1'ba.w! li&OIIIdeIl :10
(}rahamstadsche Tentoonstelling, ~~aar ger die nieuwe kennis op het gebled van ~&rl hee te Penr.a t.eregt \·eertit'!n bWUlG,...-
Colesberg veel heeft mgezollden. ~itte mj verheid wint. vermeerdert. of verbetert den scauldig be\ooden aan moord nm •••

; ally. Inn_ ...001' zeere kool heerscht erg ill de bunjrt. ~uctie, helpt den Staat en doet een bedacht.en rude, en lOt de sal! 'Cerovrdeft}4.
k eden d t siir I l"~_"d het R··k. IV . d De BIlTgt'luee.w eo de andere ledm vuJM$.r ea" ~~ aan. IJ .• ' errul!UW ~- g_tebe!ltlAlll, 4ie Jen moord w_eLbelei&eD.

Uitspruit e, "Drummond Cas1lle . llllCh). Zie ik om Jlll] hoon zoo als ik werden w8gp;.I!penwm veroordeeld ..
__ _ J hier lIta, dan liJIG het mij al), of die1dwlWl(['.HWl<Ls Jan 3 eD 3. J&aC. V. er-

TONIJN. PORT ELIZABETH, lo Dt:<j.-De goede dienst ,oor het land Wltar ik vanj'ieD der be-ehJllAi~ ~en VlIJPP~
.oor e,~~=. DrfAlltffJl)nd Cattle ~erQ'ekt morg~ met .-maken heb, tell ISwll;""'te door het .~ lIB QIUlUUlJS.

YOOf .' .,I')--",-.-cI-

Cricket.

Produldenmarkt

Te,.. bl:u(.,,,d. 30 Nov -Mq wduh. S.ilert de
Ho,flll:oe<leI't'gen. .au onlaugs Irau !UPlJ... 11 wie

en Kd.rkoorn, de eeulge kooruIOorten
bier gewonneo, een goed~D OOl!ltnr",~chtttu.
Ken re_t op an ICh.,pt'l. per acre, tegen

"nOH \'an Ió verledeo jaar. Ethot.lale. Da wl"hes ko'"
liqllidateurs deo moeiJelijk It&an. Men rekont op 1611.000

onider.teoh'BD..teD eft'ekte dat .. k. Bngoobo. Men het-it 460 8Cf1!1l mot
yalllIt8Jltln hun voor bun larwe en ha\'er heaa'lld. d,e er goed UIl£Ifn

worden Mielie., wegelle ouvolrloenl ..n regen. nl"t
WIIgtilt.aIlJI op al de Umtata. Wegens on\'oldoendeo
kllidate,un &ouden kan men deu oogst \tog U1t,tI!Cb~tten.

Elliotdale. W"geul de fr""ll e reg"'l
alll! kana op eeo pr~ohtigen koocuoogst
Oog.t al w..t men \'"rl~l1gen kiln'

Mr.rk.. De regeDll bebbeo de Naturelleu
staat gepld huo mlelt~a en K.ft' .. koot1l te

Mq ..nduli. Voorllltzlgteu seer g~<i.
oog.t ale de regen doorgaat. 1-101
dell regeu zIjn d~ Naturellen overal

Wut. I Dec.-O.Jede \'oorlliluglA!o
koornooget.

Peddie. 7 I te. - Voorult.iK~n vaU tarwe
door regeus zeer verbeterd. De boereo
blDnen weu:age dagen aao het oogsten
en al ill er niet IIIOOveelgraan als
dail III de k "alitlllt be' er en .'JU de

_ De tarwe oogst ID de Nalurel·
aat;lleDII;r8I~D.taat Yeel minder goed. daar men

ODi.Clë<Ilelploernen nai)en aao joogenl van 14 of
aan de 15 jllAl' o\'erlaat. die den boel bederYeD. NATAL.

Delagoa Baai Spoor-
weg.

Hof van Insolventie.
;\ ILl WE l~~OLYE~TlE.

" IJ
~ r '

, "

-( 1li:lJlL.E~ l:'iGELEVERD.
Onta7Wgen ffi !lep"bllc~rd 16 Dec., 2 n.m.

'I' - ~,,·derld L0U13 yan Ey"~eo,
'A \ jl d Jl. ""ling (tr~\.lLtT Ile. nt t, boer

\1"1111' j"hanne" dil TOit, 'ill~l
~ Il 1I,lc'~longB.''illiort W~st. ".)er
I I, ,,1.u.I,.~,,1 R,.tlcfJ1Jubert, ,an

t"tnkL H"entlaltl, vrooger "UI

I ,r
1111"" I" ndnk 'Iv·tert l,jlrm... ILD

, Il u.. ea ..l. atdcclmg ~alnhl~bury,
- "

bH' \luot LH, \,",T

Il .In", ", erle<len Ellgelsch
r I (~",11 nt, he..ft !l.tllI dc I
il I ,'n 1~~,L~t'tin lI70.000

" ..\ I k rl ntt' lJ(''''tculd 1~ \'oor .tuIIle'·DI!U

t. h", \t.~ 'Ull )'JDgeltcJell.,
\~lllin'IIJk tLldt,_:;tg:t'n PP Je natuu
- 'I ~~Il ln d,' -tUd.ICd,-r levende talen

tot giatereo.
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KLEEUE R ER, ENZ.,

.46 LANGÉSTRAAT.'A'LLE orders aan hem toever-
'j' trouwd zullen prompt worden

ILO'IOIII Iuitgevoerd en verzonden in den
• besten stijl en near de mode.
Een goed zittend pal(ge-

waarborgd.

~e UNIáliINIE.
.M~tlbelEln,· KONINKLIJKE MAII.DIUST

UNION STOOJrIBOOTAlU1'SCHAPPIl
tBEPERKT>.

~1S!::=~~
'siclt voor een
.den.~ op sekeren
Graaf _ hel vuleltjnd,
t1ne achuJdei8CheJ'll,
vertrouwden, 'Volgden
De Graaf' waa zeer veJoOntWlwdill:d.!!Jfoc:h
digde met IiUll ieder
de nog overblijvende
Twee maanden later
liet, en nu eiIC)bl de
mMlten," de door hem
, Natuurlijk ""elden
Wa&1'OP een geregtenik
alleen du. hebben d<e
moeite gegeven, maar
mogen &ij niet in rekelling
gereJrtakosten oog 'Veel ~ndcr.
ducf wel een hnr<i gevaJ. I

,', AAN

'~ataad 'DleaheleD iD de'
HUN VERTOON KAMERS DIE

VOETEN: VLOERRUJMTE

Afdeelingsraa4 van
Ienboech.

1

J

o
sch tatel. met Lade en Twee

e-ncmoeicanor ten o

5

17

6
T. Ern6<ll J &-nll:l',
J. C. le lt.,ex.

• Geo. H0<4;8un.
.. ~ecut~U1'8t a: Tl'1II
Maatl!chappl J.

Ueorge J. Kreuen.
Goudine • T. C. Hotba, Jr.

MIE S ." A s llra&fi-ReiDet A. P. VRD den Heli.. • n.. LL"EN' Heidelberg. • P. W. J. Bo8111an .
ti umansdorp W. And.rlun. •
flaoonr • O. NatbaD.
Hvpe Town· - M. C. Lou ...
Hopefield • • D• .M. ::ilabbIIr.
Jacobedal • J. W. B. lJ. \IUien,
Knyana P. Mot.lerkalllp.
KOTanoalaod - G. Schunken.
K.rooDlltad - • J. N. lJ1111118U!..
I{rakeelri,ier • ~n. L ..Femma.
Lady.mitb (RhenKlale) A. G. H. TaDV.ldeo
Lady Grey (Ahw&! N.) O. C. Cloote. .
Ladybrand • B.:P, nn Heerdeo
llaraiAburg • D. .F. MaraI.. .
M&!meebury. lJ· J. van Aarde.r O. de 9reerl, O.IC.
lf.iddelbw.g. • JOlua Naadé.
llnrreY8bnrg • G.!:I. Itaupttldach.
Moddergat • J. w. L. HollDe!l
Molteno • E. Hall. •
llollllelbaai • • A. .Meyer, N.ID.

Montagu P. J. J ouben, N.II
Moorreesburg U. W. D. RWlt..
Napier • E. G. Bell.
Samaqualaod - f J. G. Fiaseher.·1 U..rard U.nu.

- P. J. Naude.
• 8. P. faD Elle"et.
• Keyter & Co.

lT . .kwa, T.ID.
DJ. A. T&JI der 8pl1l1

Peanton • A. J. Myb~bl
Petrus,ille - - P. J. de VaaL
Philadelphia H. O. Uryer, A.IIl.
Philipstown R. Roper.
PiqlldLber!{.. J. H. 1'. loer.
1'letermaritlburg. U. A. F. df Uraal!.
Pon"nille - Geo, Laurence &: (Jo.
Potcbefstroom • O. M. LIolltbWAlII> •
Pretona • Traon aal U:dCULelllli

Pneska. • B. t'. '''" Nlel.riL
Plinl Albert - A. J. J. Kropboller.
I,lcaeenltowa J. U. N. ,an G...
Kjyerad&!e • L. H. Meurant
Richmond • A. P. de VilJi.ra.
Riebeek We.t • F. RII88OIIW.
Robertaoo • J. A. Neet.bling.
Riebeekalruteel D. Krige.
Somerset Weat. • Johan TheWl_
'itellenboedl - W. J. de Kock.
Swellendam • - G. Beinec:ie .
Saldanhabaai en S~ Bete·

na daai • J. A. SchickerliDg.
SchietfonteiD -lSterrenberg.
Sutherland • K. 1. M.rlla.
Som_t Doet A. H. Hofmeyr
l'arkutad. • • Eo J. Saal,y.
Tijgerhoek!P.O. Welg ..
yoaden(dJlt.Uiteobage) R. W. Mohr,

l'ulb6gb • • • H. Fagaa.
Uitenhage. _ • A. de Villiel'8
Utrecbt (Tranl'faal) • B"L. NeetbhDjl.
Uoiondale. .'. G. L. YAnIieerd ..
Van Rh,Tllldorp. • P. B. Van Rbyn.
Van der Byl'. Kraal, P.O. D. J. Mariti, Jr.
VenteJ'llburg • _ D. P. ,. d. Hn ••
Villiersdorp_ • W. RoUL
Victoria Wee& • J. B. Auret \\ zoon.
Wijnberg • G. de Kock .
Winburg _ _ W. J. &; J. A. Reeden.
Wioterberg, F. Beaufort R. Stu6nba.gen.
WelliDgtoL. { J. ~dd.y Malberie,

J. li. Penta & ('-0.
W ilIowmoh • A. W. Dill.
Woreeater • J. U. de Wet..
Waltkerárooa • D, D. BierlIlAlI, Jr

6

D"~Mailbooteo der Ma.t8Chappij vmn.k-
keD ."0 Kaaprtad our ÉngelADlO

VialI&deira. om deo aDdeNn WoeD.ld.."
te 40 UDr n.m., te St Heléna en AlcenaicL
a18 onder unIeggende.

VOOR ENGBLAND.
.. MEXICAN," Kap( LAR"'.&, 28 Deeem-

ber, Vil !rlad6ira alleen.
II SPARTAN," Kapt. W.UT, 11 Jan Darij,

via St. Helena, A_n8ion eu Madeira.
.. TARTAH," Kapt. TB4VIB8, '25 Jaouarij,

Madeira alleen.
RJo.'TOURKAARTJES Dau ENGELAND, gang

bur "oor zea lIaa~,leD. worden uitgereikt tegna
eeD urmiodering vau 10 perooot "p deu Dubbel~a
.r.... geVrij ••

RETOURKAARTJES YOOr HAVENS IIDp de
XUST .ord~n ui.tgereilrt voor de terugtel. binDt n
Drie Maanden per ue UnioD oC de Ca.tle Ma.tacbl.~
pij Stoom booten.

Voor Vr. ebt of P '" doe men oansoek aaL de
KaDtoren uu de M tl!cb.ppij. Adderley.traat.

THu~. & FO!eL~&,

o
6

6

6
zal ook worden gevonden een grooten en

Aardewerk, Glaswerk, IJzerwerk voor het
elk Artikel benoodigd in een goed uitgerust

dan die van eenig ander Handelshuis in Zuid ~UA".

Oatalogus en Prijslijst worden
~ostvrij ~oegezonden.

VORKEN I GRAVE---------

OE KO
RGSTR u AT. KAAPSTAD

LAN')EN ':-'0

R .A. VEN.
ii
~,
li" k KES,
r;.YNLrONS

. e, Diamond, Shamrock, Socket &; Ssrapped
Dt-LUCAS' Kaspacha, Socket, enz.~ en ..

en, &.upel iem e qualiteit.

LEDEKANTEN.
.'
I{ateJ~, Frau

'fimnlt'I'Ulilus
Halfkap, VO))t'kap, Tent.

\l"~"llIIUlkel's (\11 Smidsrcreedscha
iteit tegen vermillderde Prijzen.

EN VEEREN.
lSCllO~clbe Kar, Oab-, enz.

EN EEN GROOTEN VOORRAAD

~ ..........NE IJZERWAREN.
<'

eo Ilenarlijk ,oor bHt boofd dan SLEOHTE SNUIF.
ste lt, largt dan dat ge de OTTO LANDSBERG & 00.
blul.lit @oe(ted8 bnolldeo h.bbea gelood en verltwikkeod te

rerscbillende eoorten iSNUIF eo elke loort BOOK TABAK

REPUTATIE VAN 50 JAREN.
ttei 011S zegel draagt en geregistreerde opschrift.

BraD~8S
EQUITABLE I

tie en l'rost ••• t8cha

heer W. G. AIIDIlIl8oN, VoorsiUer.
DE WEL-EDELE BEEREN

IJ· L. M. Bao"".II. IL. J. O"tTVIN.
W. MARSH. . J. A. Ram. .
O. I:lJCHfL. '

. 8?~lt door de Kolonip, den Vrijstaat en de Tran~va
verwIJl gesloten tegen billijke premiën.
hUIzen Geassureerd tegen zeer Lage Prijzeu.

pte Betaliug van Vorderiugen.
al de VOOI name Steden en Dorpen in de Kolonie pn

geode Staten.
elke 800rt ondernomen tegen Liberale Termen.

ur OP HEr AD&ES:-

le Bra dassurantie en Trustmaatschapp j,
ST. EORGESTRAAT, KAAPSTAD.

w. Y. ELDR.IDG E. Secretaria.

H. BIIARD. ,

L. H. GOLD~H"'IDT, M
H. K. TTEDGOLD.
Bra.nda8sur~utie van

il. J. JONGE, Secretaris.'

WÊ8TBLIJK.B PRO NOIJ:
TIE eDTaDaTIIA!
(BEPERKT.):,

KANTOOt :
i:

VAN DE WALE- EN DE NIEUWEST
T" .....'~n .. "~ het St· Ueorge's Ka.thedraal, Xaapstad.)

DIRi;CTEU t. EN
Wel-Ed. H~er P. MAHAIS (VooniUer).

uw I IJe WalEd Beer H. K. TaaDGOLD
" "U. StCRIlL

~. W. V. "" M.u Rot7J:.

CURATOREN
I De WelEd. Beer J. O. SIUTJI.

AU.uITEURBM ,
I IJ. WelEd. Beer S. l'wTCJI08I.

THOB.APPIJ ONDERNBBItT:

A J\ 'fH. 1\1.DE WI (''[.,: , ,
ARO,HJT£CT, ENZ. '

I; ;

QBEWE'S GEBOUWIIJv',
; ~ I

;~AAPSTAD. !i
II

J

e WelEd. fleer D. P.D

J. S.: HOOGENDOORN.
'.

Het srioedige te
sign~erde

2. De Administratie
3. De Agen~uUr voor die de Kolonie verlaten.
4. Het Belqggen van Geld op Verband op Vaatoed of andere

Geapprobeerde Securitt:it. '
En algetneen het ondernemen van alle Ageptschap en

Bezikbeid die mag worden toevertrouwd.
Alle zaken ~apn dV!. .. -tO€t'ert10uwd zullen dade1:J.jkeenl~n,"O

., j~dige atte,.táe elangen. .

, _~GTON, ~~:

maken en Liquideren van Insolventen

WERELDBEROEMDE

HAAR HERSTELLER

bestemd Or¥! ~ grijs haar de kleur, glans en
schoonheid der jeugd weder te geven. Hel
vernieuwt deszelfs leven, kracht en groei.
Schilfers verdwijnen spoedig. Zijn parfum
is rijk en keurig. - ~
"~~NE FLE.<;CHV"3.MOCHT DIT TE 001'::-'.

Dit is de uitdrukking door velen geberigd. die hun ho."
tol tijne natuurlijke kleur hersteld en hunne kal. pl,Ucn
met haar begroeid zagen. Het IS geenr- verfstof, en ka-:
geen nadcel doen. Als gij uw haar wilt rerua brengen
tot hetgeeu her in uwe jeugd was en het gedurende uw
geheel. leven aldus wilt behouden. verschaf n dan terstond
eene flesch van Madame .. OL ~. Wereld-
beroemde Haar Hersteller. 0
VerlaijirbUr bij CoUfeun eJI Parfumeora. Koofd

Ptpot: .k.lébaatopol, Parij. iLoIl4en eu Jl'ewYork.

Wordt verkocht bij HEYNES, M.loT-
THEW & Co., J. T. Pooocz & Co. en
l!. J. hTn.su.

D

Ma.

.
~ UID-A.PRIKAANSOS H

KONINKLIJKE MAILDIENSt
')Ij " Ca.tl~ Mail PaclM!t.." JlaaUMa'Pp ;

~ "toombooten dezer Linie vertrekk:eu
nn l{upetad naar Londen om deu

anderen Woen8dag, ria Madeira en Ply-
mouth, te Sint Helena en Alcencion aan-
lef'<;7ende op bepaalde hllllioheptijden.
1881. .
Dec. il.-DRUMMOND CASTLE, Kapt. J.

W INCR1I8TEJl, via Bt. Helena, Aaoeu.
aion en Madeira.

lS88.
.Jan. 4.-PEMBROKE CAb'TLE, Kapt. G. O.

• HAYWAAD. 'ria Lislaboo. ~
Jan. lS.-HA WARDEN CASTLE, Kapt. DUN-

. c.ur, .ia Bt. Helena, en Madeira.
Peb. l.-ROSLIN OAbTLE. Kapt. J. O. Ro-

BIlI801il, yie.Liaabon.
\' oor vrach t of pa..ga Yenoege meD lieb bi

de AgeDtuur un de OASTLE MAILBOOT
HA.ATSCHAPPU (&perll:t).

DE ZUID AFRIKAANSCHE ASSOCIATIE
"OOB D.

A.dministratie en BereclderillJ VIII l!tedela

Opgerigt A..D. 1880, iDgelijfd door Old. No. 6-
18a6-0Wet No. 9-1866 en Wet No. 17_
1876.

OPBETAALD EN OPOk.LOO.
PEN KAPITAAJ,. •.

IN 84 AAN,1JEELEN VAN
£29,400 0 0

£3ÓO 0 •

RESERVE FONDS £8,631 lJ 0

XAl'ITllL OlfD:&a.uh(DUITll4TU:

RuiIn £700,000 Sterling
DIREOTEUREN:

De Wel-Ed. beer A. EBDBIiI,L. W.R. Voouitte
De Wol-Edele beerlID '

J. A. BAlt( Il. HOU.lI: DBVILLUU
M. L. W&I8IU.1 J. C.OnaBllu. .
. Voor de Adminiltratie .áD &edele eo andere

Eigendom_n, ala EzecuLelll8D, Voogden, Curato-
reD, Trutten of Agente~. '
.N.B.-De Dhecteureo yergaderen iederen

DJDgadag eo Vfljdag,deeyoormiddagiom 11 uur

WM. F. STAMPER.
Sec:re&aria.

Kantoor, No. 6,KerkpieiD, K .. petad.

lIONTAGU.
U. P. VAN ZIJ L

V81I.du-.4f.1ager en .dlgemun .dgfnl '

ltaDtoor: Weetelijke Provincie Bank:~ eboa
- ..n Moot&lrv

J. J. D. BUIJSKES ,
AD~IS'lRATEUR "ao Boedelun Voog
. . dljfood •• n, RelreD .. eemr, .t.uditear, com

mllll" eo Algemeeo AgeDt 'oor bem toere.oa
den K~, eo in bet onderbandeien YOOIbe
"rUilIJen 'an Leeoingeo un aodereD, enl.

KANTOOR:

No. r, ST. GEORGE'S &HAlBER8
81'. GEOaOESTB..AA.'I'

f'it•onr cl. .EqelacU KUedraJ 1111&,Zal4
~,JI&ai KNpta4

{)E Inteekening op dit Blad is in d ~"
£1.168. en ill de Buitendistriln:' ta4

418.per Jaar, 'VOORUIT B~TAALB11.2
Aan elkeo Inteebnaar wordOn D . VAB..
BladeD per week toegeaonden. TIe 0114

sit' zij die voor het Blad wensch
o)ed&n.keJi moeten drie Jnaandell "O:'Ilte
IC:eDDiaeeVen vaD hu voorneme l"Iltn.
AGENTEN VOOR DE "ZUID APar

KAAN EN VOLKSVRIKN U." .

~delaide • C. CaJlllj!:htLn.
Alice Geo.llurra,.
Aliw..J Noord - Saue, en 0:'111000
Harryd&!e - • II. Z. lie Vtlh.n:
Beaufort WNt. - P. Teeke.
BlJlmoDl,Griqualand Weal J. J. d. 'Kock.
Bloelllfon1i8l" • - J.F U Y Jdd.'iall.
tioehof la d. \' tilt et!
Breciudorp • • Jobn T&IJkCd.·
ant8 toW'o • T. P. Tb.,,," ~.L!
HurgeJ'lldorp- Philip bnIJIII .

IBarbertoo J. H. Hollll~:; Z'd
Af I. ., ~Illa&&nwct, :S,otl
A".nl, cl&!
Eo fan HArt.

• Joe. Fduri.
• J. Est.erhnv .. g

H. ?AD 1!.e~IJ.D:
• A. Metc8lf.;

J. H. Norgl rb,
• J.S. V.u ZI'L

Linden b..rl.' .i: lire'er
• Jaotb Catll. .

s, W. V&D \\'lJk.

Joltl8berg
l)ellll -
0aledon
Oalrinia
Cradock
Glan williaal
Dordrecht •
Llurbllll
Ilarliol(
lJiamaotveldeo
Ililt. Ermelo, 'fran" .. 1
Embokot,,,, •
l'raolChhoek
i'rul!rburg -
~aureemi,h •

~&:r;areth
Jlifantsririer

IOud tehoolD •

Paarl. •

NEDERLAND. - Illaatschll:ppii toi
bevordering der Handelsbetre.IUringeD
uucheD Nederland en Zuid Afrik&.

"'tstelijkt ProvincieBank.

P~\RL.
oS'<llnlnalil Kapitul.
VpbeL .. ld Kapitaal
J{~eervefond.,

DIRECTEUREN:
LJe W ..1Ed. Heer J. J. P14OCTOK, L WV.,\'oo

T. ROOS, Jr.
D. U. HORAK.
J. R.DR VILLiERS.
P. J. DI VILLIERS, P.J.zoo~.
B. P.Dt7 PLE::IISll:S, Sen.
D. J. A. VAli DKB SPU Y, M.Ill.
TOIiS. J. LOOW,A.ln.
.lAOS. P. THERON .
JIII&lmesbury Tak.

B. WETHMA.R, Be.tuurder.

j JUl)')

2(J.OV

lloDtagu Tu.
T. EU\' RARD, Jr., Butunrder,

Arent.ch&p te Kaapsta.d.
,Jl KlAP DE GOlD. Hoop BANK (IlaPK KT)

De B.nk geeft renten op VaB~e Ilepo;;lIa
verdieoonteert dagelij Icsgoedgekcnrde" Ilillel

en onderneemt a.lle gewone &nkbellgbetd
beide &all het Hoofdkantoor en de Takken.

De Direc$euren komen bijeec op Ulog~dags
60 Vrijdags te 10 v.m. om over discaDI() ~
beeli8en.

J B. DE VILLIERS, A. 1£ .• ,

BEZOEKEN NAAR BUITE~.-T€u £0: ..:'" r,o
lioiLenpatieot.en die Kuo'U.uden, ,'ulo, t)t~lX

Yen ... 1 ik te Wellington, (Commeroi.,l /le"'!, ,"il

deu be.,. IU'HJ:JI) op den !steu, te .\hiw."t.u'y
(Commercial Hotel vaD den beer "A5 ~:EAf";' . ij
den leien, te Stelleoboech. (bij Mej. II'JC") "l' "d:
lf>den nn elk.e maand .ijn ter kon.alt.tl' II", .
eeD.Tandbeelkundige tak opgerigt aau de I·.a:·. :.•~l
MeJ. ~KB.UOIIB, HoeI< ....n Marlr.tplein, Yc'." ,::,

operaties 10 yuband met. de T.nden t:n b.?~r(,nt'!l
deelen. lieparatiea arul kUDlttaudcn 'u·.,,,' ;.. ;
Pakjeepoat word'l1l gedaau.-BII&.K' T H [ ,. "". "
IJOC. lien. !;urg. LIe. l.Iea. Snrg. H.C.::..) l.u~~".·
kuelige. 2 Niellweot.raat, Kaap,r.ad .

ae4rut en uisgege.eo door J4I'I H&GHl<,
handelend. OOc1~l 4l1li Iti jl of d. ti,,,,.
'II Hongp r.B.aGua, Gro'rI~~je1C
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