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VEREENlGD
,1

,1,11:1, T IIF 1'1:11-'':-;1\.\.

".: .. ,".I I{\ 1.1:'1'",. llonn s. I'IAin-!
< ~ _J )! 1\ .\:-'IJBK.\S FI(('('HT, IJt:'feQ" I

I r.: " .i u :"'lll~nt IIf tb ... SUl'r~mtl'
'" ,d. ", ,";'11', ft ,,,I... ill b. h sl d
<t: I II <";(". At 10 L)'t=j.\('k, on
i"l 1,,\, f ~I)lrch. 1~"(;, 1'( t h-

-~ i i! "~'":--··t ·f ~iltrne~tI,\\'8tcb,

DE VERKOOP,ING VAN 100 SLAGT •. TREK· EN JONGE OSSEN EN
VAARZEN, in andere bladen geadverteerd, om te worden; gehouden door den
Ondergeteekende, OP de. Plaats ZOUTKUIL, van de Heeren P. H. en J. G.
GILIOMEE, op 27 dezer,

IS UITGESTELD!
, .', L

,1"II\J fd:\fI.\\I,
l l i, IJ ~bmtf,.' .;'

i ~cr', . r ,v, 1"',,,,,,:.
W. H. F. KLhYN, Afslager.

Caledon, H Febr. 1886,

" 1.1'-:1.." Y j'I(\[\[,..;, J-:,.:ch .. r,
-, .\ 'I j,~ \" 1,'1' (', Ii I", \' .. rw .....rd e r . KENNISGEVING.'=" ., I ;~~:l .. l ... 1'(\[' h .. t II J')': G ... '"'

!., t ~_.' _""nJ-: i..Ze"k, IX. \· .. r-
i j"~i t·· l'rt~ ...k», j'l h~t

'1'~, 'P 1.'\' \1 ,dR.." d en
v'': :,. t \',<.: .. "d ..., n e m :-} I

,', :" ,II ,,:1". 1,r ..I,. "t ,.I.n. IHf l<.HBq .gt:scL ic.! t K ennisgcving dat op en ~,ad~n lsten MAAR~
',I x J \,1:\ II ,\ ~i., aanataa nde, de A~entuLlI' van de "Castle . MatlbootmaatschapPIJ

Ilf'I' ..rb,:Jo .... I (Bcperk t), : tot hiertoe' gedreven door de Hoeren ANDI£RSO('j ek
'i,=:~;"i'l"', . .\lCH.I::,)\IN, zal wordeu voortgezet door de Heeren DONALD

__________ ,CURRIE:& Co.

. ,

i \', ('p dt,~, I ";,lt_'n dt'7.t>r, us n
i',,' ""', 1':,:,,1, .\L'juf,·ruuw

I r\, ../ n (en Z'I('rJ.----, V£RKOOPING
L'E\ I,' /"\lif: 1,lll'lITER werd
J~..4 (l~:.. l:,· :_.,; 1. "1':.:' ~\ L!'pschonken. I

.\ 1,,1: \\\fLDr:~,
.\f, \f. \\'1 \ f-:LLJf-:."I.

Kaap~}ad, :2:3 Feul'uarij 18SG.,

VAN BOERDERIJ HAlL,
NABIJ KLIPHEUVEL STATIB.

; DE Ondo;rgeteekende, besloten hebbende van woonplaats te veranderen, zal laten
! ve, koopen te' .

DOODBERIGT.

Il,",". I I II b h cl II, '"·t:II:~ ~!,v'"n oer eaag i
. ,,: :',e ,,:,I.'rlI1ke Hr'11f'n weg" .

" ,. r '. l' ,i"rl Iiden r'pbrllilrJi, mijn; '.l
,. t"'l ;:''''11 ~1:\TTH1':-; JO.

irj tlt'!l oudcrdoIJ1 van If;

-; rWl/w,iL'n, i'n (lP <]"'11 I "Jpn .{ ~pah Ezt'ls; 1 Span Paarden (waaronder Paren)
ge> iL,f,I"1l Z')QIl J:\ ~ 2 I'raihtige Schit'tpaarden ; 5 Rijpaarden

'(', ':! \..;, IU d'''l oll,lerJ(\m van 28 . d 'II b" Sh' d "N L"" Náncy " (opregtgetael e .II1e,rie I]" C le am ) rt a.noy ee
~ 1i""lnden !lo" zwaar miJ 20 Slagt08~en; 40 ~tuks .Aanteelvea

, :~' l' :l! 1nl) ·t, kfl'n \..dt1r aader Vk'1,000 ~ch!tpen; ar ens
L, _',':' C" ';'" lpn,-al, hij vernpemt dat ) 0)0 Z'l>klt,'enZtadhaver, 500,000 lb. Haverhooi, 500 Zakken Koorn (Za!ld)
, " ," '. . ,j,'n ,jl)(,,] d, Z~l' twó'e kln. :.., I V

3 Bok.,agens, 1 \ agen op Veeren •.; "Jl:", TP,;,lt'rgf'lrefJc j)ochter ;3 Kapkarren (King), I Waterkar
:'.,,1\1:1'1:[ IlI'Lr;~A WilS heenge· ;3 Wat~rtroggen
.. ,'1 'I Il ou\l"rdorn "1\0 21 jaren en ' t 6 Veldll:ribben, lJ Hooirakken

": ,,' j 'I, (':l Il rnaa.odpo vroeger
[,,"ILde Dnchtflr :-'lAGDALENA .-{,StelTnigen, ZwiDgelsen Kettingen, Zildels

:J 1 .Hooi !Snijmachine (zeer groot)
lLl.\.\.\, (JuJ 2:3 .laren. Drie zijn nog \ 1 Gra~tlBtamper
'C, il' ,,,n,It, eeD Zl'er 0', evaarliJk. Met i 4',., Egglln, Ploegen

CJ '" I :.. z· ::g"n :-" De rleere hedé : I Kraal!l, I Boerenklok
~'!", ", ,I., Hf'erp hedt genomen, de i Cradle Zeisen, Vaatwerk
:'-1\1D ,:., II "n'n ZIJ geloofd I" I

, Biljll~dtafel (compleet), enz., enz~, enz.
[I., :WII'''' br'rro, fLle eo dier be· ,

Jrc,tfle :-'loeder ('Il Weduwe, 6 M A AND ENe RED IET
. 1, :\. lJE \lLLII::RS. IV V 'h' TT ft KrIP :rPUVDL 8T TION[ ,k!", i. ' oor erv!'fsc lngen en n4rren, van ~ l:I.D .D A ,

.\ 'r pr', ~ 1 1",\'1', 1,33.;. zal worden gezorgd.
'.l.lJ z]n ,,1!00 hpzwekf>D aan Je k<)orl~. A. EBDEN, Jr.

~~ ~ _ I --------~------~------------~----------~-- __

l)[Ul,-Lasl i\lllht, Clt .\Ir, C. H. VAli E X t~ C,U T E U R SKA M E 'R
ï.'[.'R 1:"'hlelIC'." Sea roi[jt,-~lr8,: ~ . •

A ',\ FP"I''';, \ \\'I[ 1If.l,~I\,' HRAS!' JlOrn,
~! \"_"~h.), \\,J jrnv (d' the late P. A. il!L~:\fl,

[, f·,!lJ her ~..rl[h yf·n.r.
Ii:,' Funeral wlil proc'fOJ from Wale-'

"e", •. :c'are Town, Till."; ITHL'RSlIAf)'

,I ,,\[~I;. fit i I u'cloc~, l',eci",.ly lUid tu' Bel an 0' r ij,k eKe nni sg e V in j; aan Boeren en Anderen.
,', J t" t he ~I0" urn y C'etlIPtcry, "., ,

P·VBLIEKE VERXOOPING

GUANO! GUANO! GUANO I

( )'d:f\I.I-:flE~. - G,ster"n avond, ten
1.01/,(' _an rip" Jr",'r C. IJ. VAli ZIJL

;:,,, ~"nt ..-.\I"J' A," \ FlIForHIKA \VI['H~L:
'\ i:,' '\1' (~ .. b .\1' \SI,,), Weduwe wlJleu
:. \\:,,[.:1. I"'''r I', ,l" BI;A\[', iD dpn GUA'NO PAKn-rYIZEN ENZ
r Gru .,," ~'I JfLr"n, I :J .a'u " ,

I., i::'l.:rl i'f:, .al pl"lIt~ villden op, Ii\ DEN INSOLVENTEN BOEDEL VAN MANUEL ALMEYDA.
tf 'u, ([I():'\UEI,II,\(j) .\!ORI]E~,
iY :. ~ t,~ l I tIff', nUl \Va.kRtraat, Ku.ap-
":: 1 '<-lr d" Hpgmnfrlf\ats te :llowbny,

VAN

( )'d:liLUJE.\, te ~Ir LowrY'8 1'~8R,:

. P ,ipn 2351('n dt'zf'r, ]IrA!!.
': li:i:T LOUV"iA :-'IARIA, jongste
1) I~:::eï Yan do

De Curaloren in dez:n Boedel zullen Pu bliek doen Verkoopen,

OP ~1:AANDAG, 15 MAAR1\

Wed. C. :\I()()HE.
geb. Dr TOIT.

I. Z ei k ere T Il' eo H e c h tee n U it geb rei deP a k h u i zen,
gt'legen in' de \r aterkants1raat.

2. 0 m t ren t 3,OVO (U r i e D u i zen d) Ton U i t m n n ten d e
G il ana, geborgen in GeboUlVen aan de Huitengracht en in de Waterkantstraat,
die ill voor li:oopers geriefelijke hoeveelheden zullen opgeveild worden. Verder,
owtrenL 7u Z 8 k ken Vod ere n.

li: lant~n voor GU~IJO zullen intuS!lchen voorzien word en aan de Pak-
h u i zen, op termen waarOVer men het eens moet worden.

I - __
( ) \ EHLEOEX, (,n~ J')[Jgste f)cch· De Verko,ping zd.l bevinnen precies teD llv.re, met het V&.tcoed.

tellje COH1\ELIA JOHA-"~A,
, j"c oulerclom van 6 maauden en 2~

p, J. I'. ~fARAIS,
en C. J. ~rARAIS,

gf'b, JOUDERT,

" ~:bagb, 20 f'ebr, 1886. H.

n. lt StEP1UN,} Gez.-
r'. J. BROEKS, Curatoren.

MOLLER, AFSlAGER ..

LIBERAA..L BONUS.

: G\''1
, .
>..~.

','

M:& '£:: .ns.vot K SYR lE N
'NO. (,'100.

1,·')"I',,/'nt'mel!t~Spf)or1£'egell. PROVING~AAl BESTUUR ...,.,.,,',DE",:.G""SKUNDIG BEAMBTE. . , .. ' '. ~

I):L;\ ::I.,;~~lil~~li~~~n~:~ ~;~e:!~ I en Jonge Paar- .
,1 1:t':tllliJte te Touwsrivier mis- VAN DEN , ,,' den (3 ell 4: jaar oud)
",'1;, !él',chiedt mill! deze ken- A Bonde BV·· DE dOodergeteeh-deSn Waoow'vrlAijNk:geDlaaER~20 Gedreaaeerde en Jonge Jler-.' on en ereenigmg oor lIeg ,eer ~.'. ries (3 en 5 jaar oud) .._: dat de Alg-cmeene Bestier-. I '. . , , • MERWE, zDlIen voor zilne rek:emng, op 16 CHdresseerde Jonge B.els (3

"'II zil z ijn Verzegelde Ap- WOE N S DAG 4:' d)
. ,II t,' ')!lt\';lIlgcn van buiten ' • ,en Jaar OU .

.:, r i , (;t'IIL','sKllnrlig Beambte, DAAR heel waarschijnlijk het Parlement in het begin van .APRIL 10 MAqT EERSTK.,
,,,,1 ivier, ' vali bel.oorlijk gekwa. geopend zal worden-zoo roep ik door dezen al de Leden van het Mn zijne woning., te lf KOCHRA,"in

e praktizijns, die mogen wen- PROVJNCIAAL BESTUUR op, om te Ver gad ere n te deze afdeeling, pabliek verkoop en, de
~.11, het rckk ino van Genees- GRAHAMSTAO op ondervolgende Levende Have enLcese

",' Goederen, ale :-~
., ;'>:101 bte aan lIet Spoorweg MAANDAG '

, , '''''nt te aanvaarden, voor het , 22 MAART A.S~, 1 B IT' LZk1&!m..~H.V.,' .Ó> ""

.l, r Ii I)il' van II exri vier Oost' pan re ossen
I' "tt">11tein(1I1et vrije woninz DES MORGENS TEN 10 URE 1006°Msl~n,gescbiktlvoordenSlagte,
, \ " • enno Slaetse lapen" \1' I ...
. '<111'.Ti, t o t "~I' .. \0\:\11.\0. I, I~'lnclg'enooten! de tijden zijn ernstig, op Politiek zoowel als Maat- bO " AanteelOoijen

..\.. .' i schappelijk gebied.-Laten wij dan elkander zeker dsar zien. . 50 Varken~, Bargen, van 2 tot 8 jaren
l'IJZJiIl,]L Ihl,dt,tl ">rkrlJg-· \'ergflet niet de Ver-lagen en de Verantwoording der gelden, over- ou1i. LOSSE GOBDEREN.

",IIZ·'l·k teil lkzE'n Kuut ore , eenkolllstig de Constitutie. ,
.-\ IHFFOHfl. Secr e t a r is. 2 Span Nieuwe Taigen

ion \'~"me.,_n H,8ti·roer .. n Uw aller dienaar, 1 Lot Zweepstokken.
"\ .-:, h!t~p:<txd, 1~ ft'b. I ","':tl. , THJS. P. TH~:RON, ! III. ZAAD GRANEN.

- - - - I Sec. Provo Bestuur. 250 Mudden Koorn
SHE R J F F '8 8 ALE S. i Brihtown, 2::l Feur. 188G. 400 " Rog

! 650 " Haver

L'E,T" WEL ! En wat verder op den dag der verkoo·
ping zal wcrdeceangeboden.

S. W. VAN DER MERWE.
Malmesbnry, 3 Febr. 1886.

J.W. MOORRgES. Jr; & 00., Afslagers.

IN overeenstemming met Olausulen
45 en 41 van de Geamendeerde

Akte van Overeenkomst,-geschiedt mits
deze Kennisgeving, riat een Speciale
Algemeene Vergaderin~ v~n hde Eigke' G.
naren zal gehouden woruen In et Bau •
gebouw,

0l- ~Iêlalldil~. 8 Una.rt a.s.,
'l'P; 1 I URE,Op l'rijdag, 26 dezer, Met het dOI·1om de Akte van Overeen.

komst te amenderen door de volgende
TE 10 URE V.M., clausule daar-in te insereren, nam. :_

ZAL worden Verkocht, aan de Pak- "la. Dat de Som van Twintig r'ouden,
huizen van den Insolvent, 22, enbetanld gebleven op elk Aandeel in de

24 en 26, Lange-straat, de geheele gpzegde M!I.lttschappij, of zo~danjg Saldo
overgebleven Voorraad, bestaande uit daarvan ala ten epnigen tijde onbetaald
Gember en Chow-Chow Konfijt, in moge blijven, door dil I)ir~cteu:~)[J opg~.

rOPpen worde op zoodanige wt]l.e en In
1,3 en G lb. Potten; 10 Okshooofden zoodanige paaijen en ten zoodauigen tijde
Zeer Oude Kaapsche Brandewijn, 11 -als hun geschikt moge schijnen, en dien-
Kisten Orange !litters, "2:r·Kisten" overeenkomstig zal verschl]nen en door E.
O.G. Sherry ; Wagén'hout, als Lange Deelhebbera'betaalbear worden."
Spaken, Vellings, Schamels, Achter- Op last der Directie,
tangen, Draaiborden, Paarden wagen J. P. FAURE,
Tangen, Kar-assen, Zwingels, Skeys; Kassier.
2,380 Ibs Bladlood,2 Dommekrach. Kaapstad,2 Febr. 1886.

, I BLAAUW BLOEMPJES KLOOF, K~IPHEUVELJ ten, Platform Schaal, Knysna Hou-
ten Stoelen, G. L. Tabak, IJzerwerk,

OP 13 MAART AANST" Kopieer-, Schrijf. en Roode Inkt, Ge-

,l.\~ J\ OllSl' \'.l \ DI~N 0 () H 'r ~ N D rr R RIS, ;e~~~8;n:~,~D~IAL EN:

HET VOLGENDE, TE WETEN

Op '.togsdag, 2 Maart 3.S.,

ZULLEN opgemelde. Paarden en
Ezels, wB&ronder verscheidene

egale paren (Blaanw Schimmel, Vos en
Bruin] publiek worden Yerk~hl.te
KLAPMUTS STATIE •. Deze Paarden
siiu getrokken nit beroemde Hengsten,
afkomstig van de Stoeterijen van de
heeren A. vu DIR Bm, Nacbtwaoht,
J. Louw, Tweeknilen en andere beroemde
Stoeterijen. De Eze"" lijn afkomstig uit
de beroemdste Stoeterijen en nit de
Verzamel bergen. Deze dieren worden
per treiD opgebragt, en zija in nitrnun-
tende conditie en geschikt voor dadelijk
gebruik. Zeker present.

J. SWART", 00.
Paarl, 18 Febr. 1886,
J. B. MARAIS & 00 , Afslarers.

ZUID AFRIKAANSCHE

BANK .
KENNISGEVING

KOLONIALE
WEESKAMER & TRUSTMAATSCHAPPIJ.

PUBLIEKE VE&KOOPING

AAN

DEELH~BBERS.
VAN

HANDELSVOORRAAD
TI!:

22, 24, en 26, LANGE8TB.AAT.

In-den lnaolnlllen Boedel "'II RORKRTWIL80N,
bAndelende Als WILSON & ULYNN.

Effen Denr!ltijlen~ Vensters en Ko-
zijnen, Deurenstijlen met Snijwerk,
Venetiaansche Luiken, Hoofden voor
Eflen Stijlen, Dubbele Raamdeurenj
Hoofdlicbten, Deurkozijnen, Boven-

1 lichten, FanlightH, el)z.

ALSOOK:

GOOD HOPE SEMINARY.

KOLONIALE

Weeskamer& Trustmaatscha.ppij

DAAR MEJ. PERCIVAL als Hoofd-
onderwijzeresse van bovenge-

noemde Seminarie bedankt heeft,
zullen Applikatien voor gemelde be-
trekking worden ingewacht door den
Ondfrgeteekende, tot op 15 MAART
AANSTAANDE.

Pligten te aanva.arden bij het eindc
van de J unij Vacantie.

Ook zullen tot denzelfden datum
worden ingewacht, Applikatien voor
de betrekking van een Eerste KI~se
Res:dent Onderwijzeres in de Mu-
ziek.

Pligten te aanvaarden op den Isten
ApriL .

V,oor bijzonderheden wat Salan!',
Pligten, enz., betreft vervoege men
zich bij den Ondergeteekende.

A. STEYTLER,
Ilon. s..eretAri~.

III .DI

Komen aanloopen

PUBLIEKE VERKOOPING KIIApst.ad,4 F.b. 1886 .

TW'EE HVANU.IZENVerdwaald of Gestolen,
OP den 9den Febrnarij, van de Plaats

van dfn Ondergeteekende, TWEE
EZELS.

D~ een is Zwart beeft een paarl op het, .,
eene oog, en heeft een pIekJe Wit maan·
haar op de schAft. De andere is ~war~.
brnin en heeft ook een .pl~~Je ~'l'1t
maanhaar op de schoft. ZIJ zIJn bel~e
groote, sterke, gedresseerde Ezel!'!, JU

goede conditie.
Aan Heeren Schntmeesters en anderen

die eenigê informatie omtrent bovengo.
noemde Ezels ~ven kannen zullon alle
billijke kosten betaald worden.

Adres :--J. P. N. KRUL, l'.zoon, Rhe.
noster Brng, P.O. WeUingto,Il.

PRESTWICH·8TRAAT,

Voor Rekenin~ van dec Boedel v~n w~j-
len den Wel·Edehm Hoor CAREL
GUST AV' AKERBERG.

OP VRIJDAG, 5 Ml!IlT,

ZULLEN op de Plek worden Ver-
'.j . kocht :-

Twee Fraaije, Ruime Huizen,
Nos, 10 en 12, Prestwichstraat, on·
der uitmuntend Dak, elk met ver·
'scbeidene ordentelijk groott: Kamers,
Kombuis, Achterplaats, met Wa.ter
aangelegd en gemakken.

Het mag worden gemeld dat de
nu geadverteerde EigendóII_l~en goed
Verhuurd zijn aan Fat~oenl!JkeHuur-
ders die dezelve eemge Ja.ren lang
hebben bewoond. '

Het is voldoende om op den ge-
reeden Verkoop van Eigendom van
deze soort te wijzen, als~ok op de
prachtige Huur die zij steeds ~Il

Koopers opbrengen, en deszelfs mt-
muntende ligging voor Verhuur- of
Bezigheidsdoel~iD.den.
Verkoopinr te beginnen om 11 uur.-

BIJ don Ondergeteekenae, op 10,de~~r,
l'en Licht Brume RUIN EZEL,

omtrent 5 jaar and, gem(,l'~t J. B. of
Bux op Hegterbont.. De ~Igenaar kan
denzelveD terug bekomen mits betalende
de kosten.

a.beuw der Ka.. ." S Kerkplein,
KaapMH,2.4 Feb. 1886.

B"lO•• ~ 00., UlUGBU,

B. G. DU PLESSL'3.

Bartholomeus Klip,
22~~F~eb~r~.~18~8~6_.~~~ _

KENNISGEVING.

ERKIEZING TE
ltB'QU!;8ITIJ:

AAN

ADVOKAAT ESSILEN .
Hope Town, Feb. 1886.

Den Wel:' Ed. Heer ADVOKAA'r EssELEN,
I Kaapstad. . . ,._~ ,
I

WEL·ED. HIIR,-Door het bedanken vaD een onzer VertegenwoordigeN,
dea Heer P. J. Du TOIT, is in de Wetgevende Vergaderinj{ eene noa~re ODt-
8taan, die wij, ondergeteekeade geregistreerde Ingezetenen io deze Kies&fdeeling,
geroepen worden aan te vullen, door' een bevoegd plmJOOD te kiezeD om ons in dat;
ligcbaam te vert~genwoordigen. Derhalve wenden wij ons tot D met IImeebnd
verzoek ons te willen veroorloven u als onzen Kandidaa' te mogen voordragen.
Wij doen dit omdat wij volle vertrouwen hebben in Dwe echte vaderlandelieY8nde
gezindheid ala geboren KoloDist, alsmede in uwe onbesehroom lheid, begaafdheid
en bekwaamheid om onze belangen, plaataelijke soowel .Is algemeene, in de Wet;..
gering.des lands te bepleiten, wanneer en zoo als dit! worden voorgedragen door
plaatselijke vertegenwoordigers van onze en andere Kiesafdeelingea. Met onse
plaatselijke vertegenwoordigers voelen wij de behoefte B&n bekwame woordvoer-
ders voor onze partij in het Perlement. Wij hebben bekwlame mannen om O~

belangen voor te dragen, m&&!'het outbreekt ona vaak &aD bekwame yerdedigerw
dier belangen tegen de dikwijls listige bestrijding derzelve door de oppositie.

Overtuigd dat uwe verkiezing onze partij ie deze behoefte grootelijks sal te
gemoet komen, geven wij n de verzekering van onze hartelijke onde",~ning,
indien gij ons vergunt n als onzen Kandidest voor te dragen. VertrODweode dat;
gij te veel vaderlandslief,le bezit om dit ons dringend verzoek af te wijzen,

Verblijven wij met de meeste hoogachting,
wa-sa. Heer,

UEdL Dienstw. Dienaren,

A. Scholtz, V.D,M.• Paul J. Van Collar, procureur en notaris, W. lIeyen, Á. Blamen.
thal, S. Lomnite, P. Louvenstein, Henry Lilienfeld, W. F. Ji(e&mI, AlpIl. Lililllfeld, Cbu.
Wataon, J,P., R. D. VOIS, I. J. J..cobs, C. J. P. RnYI11&D,James Taylor, P. J. du Toit, C.
H. Abbott, Henry Voss, J. G. Bl&nokenberg, A. K . .Morray, J~ ... Willis, 'filII .. Vosa, R.
C. Crouch, M. C, Louw, P. G. J(Ullli, A. J. 'Kubn, F. P. Kuhn, J. F. JitiaUIiir, A. .IlL de
JAger, P. G. Wiid, S. J. Gous, Poul H. D. Fouche, C. H. Koen, N. J. Striegen, J. A. ftIl
Niekerk, H. J. Liebenberg, S. W..... n Niekerk, L. de Jag..r. P. W. de J..... ,F. deJaser.
J. A. Wiid, P. J. Badenhorst, J J. 8nymlloll, G. W. J. Soymau, D. J. Dsuth, Jr., D. J.
Be~eveld, W. J. Badenhorst, M. van Rensburg, B. J. Erumaa, M. D. je Jager, D. J. Ja.
cobs, D. J. Jacobs, J, D G Stenee ..mp, D. J, Jacobs, G. H. Kriek, J. P. du Toit, J. R. Lie-
beuberg. F. A. Ji(euter, H. A. V&Il NieKerk, ,T P ....n Niekttrk, W, P. Rensburg, J. J. :aen..
burg, B W. Ludik, D, J. H. Dauth, Á. W. Smith, H, C. Higg., B. S. TUl Niekerk, L. J. d.
Jager, J. R Erasmus, F. G J. Wrid,A. r.Wiid, J. G. Visagie, C. H t •Badenhont, B...A.
Zwil!get'8 C, J, v. d. Bergh, G J. H. 8onege .. , G J. Obeebolster, C. J. Liabeuberg, H. Piu·
cham, C,' J. Joubert,8 O. Yermeulen, J. Á. Wiid, R E. Y. d. M_e, C. J. Liebeube"l, F.
H. B&d.borst. J. P. Bezuidenhocd, N. S. Bezuideuhoud, J. M. Fouzee, 8. J. Fouue, B.
P. Swan~poel, P. H. de Clerk, C. F. Liebenberg.

Een andere requisitie fan deselfdea inhoud heeft als teeb~

B. Mu'~t, M,D., J. RoslJoU, D. W. du Plooi), C. L. P~toriu8, S. A. du ~,If. J. J. ~
denhorst C. F. du Toit, A. J. N. Durean, G. Á. Scboombee. J. H van W1lk.J. J. du TOIt,
C. J. va~ der MMwe, S. C. Wild, 8. W. Burger, P. C. van Wijk, w J. B.deohont, H. H.
de Wet, J, Badenhorst, D. de Villiers, D. 8. de Villiers, J. P. H&'I'eap, J. A. Korf .

A.Ul de HeerelI die buvellstaande R Gft U I SIT lES
'hebben ondn&eekend.

Kaapstad, 24 Februari; 1886.
MIJNH. HKERb:N,

Ik' heb uwe tal- en invloedrijk geteekenda Requisities ontvangen, en wenIOh
U mijn hartelijksten dank te betni~en voor de eer die gij mij bewijst door mij al.
u Il' Kandidaat voor te stellen ter aallValiing van de Vakature ODt.staan ill de Wet·
gevende Vergadering door het aftreden van uw 'algemeen gea~t E;i.Lid, deR
!teer P. J. DU TOIT.

Nni ernstige overweging beb ik besloten uwe vleijende uituoodigiog BaD te
nemen. De hnivering en 8chroomvalligheid die ik g~'Voelde om mijzoo vroegtijdig
te belasten met een gedeelte vaD de verantwoordelijkheid voor onze wetgeving Ilijn .
overwonnen geworden door de hartelijke, bijna algemeene, aanmoediging mij ia
dezen te benrt g'e'Valien en die mij nog steeds te beart; valt.

Mijne algemeene politieke gevoelens zijo n beleend, eD he~ is derhalve oanoo·
dig dat ik in het breede uitwijde over de verschillende politieke vrugltllkken di.
than8 de aandacbt van 't Zuid Afrikaansche Publiek yereiacbaD.

Gezonde maatregelen, berekend om aDze nitgayeD met onze inkomat.en t.e
doen striJken, en om den zwaren last van schuld die Ons ter neder duk' te verlig-
ten zaHen mijne warme ondersteuning hebben. Immers, eeu gesoad FinaDoie-
wezen is onmisb,aar voor de gezondbeid van een lanJ.

Aa:n de inhoorlingen.politit!k van het tegenwoordige Miniaterie, kan 'ik, iD
zoo verre ik die verst~, mijne gOlldkellring hechten. Het sohijnt mij echter wen-
8chelijk dat de Kolonie, zoo spoedig mogelij k, tGt ee~ overeenstemming kome me~
de omliggeDde 6tlloten en Koloniën met betrekking tot de beginseleu die in acbt
moeten worden genomen bij de behandeling van de NatareUeD in Zaid Afrika.

Alle hinderpalen die in den weg staan van handel en 'ferkeer, Diet alleen
binnen· onze G renzen, maar ook tusschen onze KoloDie en de Daburige Staten eD

Koloniën moeteu uit den weg geruimd \Vordtm.
De Opvoediog is voor ons eene levenskwestie. lil: meen dat het tegenwoordig

stelsel aan zeer ernstige ,gebreken manll: gaat, en dat het een cler eente pligt;en
van een Volksvertegenwoordiger is te pogan die gebreken weg te raimen. Mi,.
lukt zoodanig pogen dan wordt het natuurlijk vo()&'hem zaak te overwegen wat;

h verder betreffende het onderwerp te doen staat.em , ,
Voor der.ulken die het begeeren behoort de Hollandacbe taal al. medinm vaD

Onderl'flijs eo ExamiDa te woruen gebruikt.
I!l~ien gij mij alII nw Vertegenwoordiger Dur ons ParlemeDt I18Ddt r.al ik al

mijne zwakke krachten geb~nill:en om naar tijd en gelegenheid, en nur gelaDg nn
omstandIgheden mijQ pligt to doen tegenover Land en Volle, tegenover nlfa Ki.·
afdeeling en tegenover eIken Kiezer der Afdeeling.

Ik heb de eer, enl.,

EWALD ESSELEN.

A.~N ONZ~ INTEEKENAREN.

VERMINDERING VAN SUBSWPTlE:----
[
7 OMEN AANOOOPEN bij den On·! .. cl il d' In L_ . d' h
~ der eteekende, voor 14 <.lagen, AN af J .~anua.rlJ aa.nstaa.n e zu en le onzer. teeutlal'êli le tin

I' : tbr u i n HU.·I~l'AAIW, IV Intedtenmgsgelden voor het alsda.u loopendE!_)atr.I' .oldoen 'f166r den
::t bl~: en 3 witte pooteD: De .Eige·,3Isten! .Maart HI~6, een afslag er~ van VlD 8B~LLI.~.
naar kan hetzelve afhalen, mIts bet:!lende Uun die zulks niet doen zal als voorheen de volle..£2" ID rekelllDg
&lIeookostoo. ,B. L. MOLLER. worde~ gebrag i.

Weltevreden, P. O. Dec 188~
Cerea !toad, 28 Febr, 1886. '

Liberale Bonus zal geget'en worden •
tt W. liTkt.fLEfi,s.a.aari,.

IIOFUYI • AED&
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lIa&l
deel te lIemell 1110ale 1'0111"

Zo,. te drljfe. Toor dl rttilUaU. der Itll •• ' l"lni.
A'ereg'ljfdl burgen
De urlde'lq te 1'lfr.. Urea TID , .. bikte
IDIDDeD ,oor bar._rlljkt III 8IUtebeanil
nDgn

c Het ..... 0 'raD doehnll'ud, der.Ujk
OhmlwJII oDd.nnJl tI' bnordereD
Med. te w.rIleD UD de ,0lboatWillbllq 11Ie1'"llrin,.
door de nrepr.ldlDg un gUJodo lec'uur

...., ......V.~~IJA!::t ~ ....... .. ......
... 0lIl- .,. Mt 1t'4Mi~ t ba lP-

walP .n·~eoIIl,."... liet .. ...ujff ..".
nU'D Olltl!lOl&ell, wurheid eh .-ot.. ~ .,......., ")kJ

eD "'Ir' .. gnlenD x... w......... ',._
Voor de KupkOlolUe ba Iud lliJ - IDda lt.,...

D F D11 Ton, dlt bfMIl.llto' ou .... Ijt ill
T P TB&DOII SllCraWtI.

Vopr d. Z A. Repobhek
P J JOOBllaT,
S J DU TOIT Voorlltt.r

Voor de OraDJ. VriJitut,
J G Uaal,o J V1I8U

BloeafootelD, 18 FebrurlJ 1886 Voor ZeDdiatnehol.a
Tra1l11181
Schol- ... IadMRil
Bu.uol&ad

.£11,898 0 10
IUSl 810
16,088 6 0
1,120 18 0CORR~PONDENTIE.

Lwu "KLLU mr. JnB' TD4IITW'OOB.DKLUI Uj,89& 10 8
oD"a.ilia:1r 1,00B DI OIVOllLDl OnD OODUl'OIfDDTD V08A' hierbij Dag d. heltt... bet ..Jari.a 1'001

II'OI£ZOIIDU ITUJUUIlf Jn7IrJBlI' BlU 'l'1.t1'IlG,"IIn.pec oren d.n KUt.oo wal da b.ltt '.r JIll
Woan .. -BD ] bh~lI.Ir.ld"n 1'oor _oleD _ ... t811 ballot ...

_ Ier gekleurd"" d. _DI" b &liP" (.e1II, toon
BONDSLEnEN IN hl&alleo P), elie ooi op d. Z.... ,JiCIChO- oadar-
TRIKT ALBERT .IJI OOl1'llnlf8o biJlrlrebDcI

Wu OlD pef, Dr 80f_1' IUtll. ODJUiat.
I{et.all..u Ian OTer boTelllWDd., _fCIoor h.,

"aatdll V leolien,-MI] dankt dat ook de pabh.1I O~fr cl. a ..... ea 1'OOr de ..... der
UD bet VnJ.llllg Begln .. l op Iftklrarcleo lauleicl "OMt, .D - h-'l ~IJ
dlltnctabfltaur aan het 88...t1'olgeo:l. 11)08 on)1l .tbodeD I.t hera~d ,6ór !aiJ IIJDe

IPro1'iinai.aaI bee,,,.r .. 1Opge&OOclt'D.orden Eu bn.nn JMr OO.kJ8 de wereld beelt IIIC.IO~
.. a BUl1l8ndorp Wgeo dat B~gloael daar D. de' l!lien b_ tocb bij tijde op dl, 011

eo kru 11011heett Il t~prokeD bo Jllutheden heeft op.erkaaam ",._.it P
MI,_n ...n w.len dat WIJ ,Mr Dale Nil ben Ik IlUICb D* teK8D"0 _'ro.di«

(di,lItTiietllbel"Ullt) 1'.rgadenDg op 'ell 1I7, eD oflidedleOltlg ood.rWlJl MIl d, ",dl.vdu ....
~.dllChteD ook cI... ronr 'lt16l I.n beo un hane er 1'oor dat ook II! ID •• waarhedall
de ..ertelr8D.ooMlger. '&11 eeD del Ennjlehes looeleD oDelerrlgc word.. .ur
b"t Vrli.ilbg Bellll.el 1'eroorcle.I.D ale naar h.' 6>.. d. Bee",,, doof niJWll1iI

..-G....~ineel te lijn {eYea
b-OUer.f()flDllerd te liJn ea Nil ."relt deo gekleucl.IIToarlaatlf!OO&tNdtei
e _. I\JI8 ,lelbk.nteu en kerkeradeD, 110 l.tllurliJk., WI OWl)" w.te.oIa&p releerd,

1D1'loeclnJke per. >Deo faO dieD RIDg kOlt_ eli echftd. 1'&n dl boereDM1'01ti1llf
on 1'erheb'e Bo04.IDIPlDU ko Eo 1'<>egtlIlJ bo.eaa&&kode __ 11&eli( 4. ID.

le roepen, 100 ho hl' Diet oY8rllodig IIJO meD d.. ua de 1'oomaalDllt .teeI... n tlorpeD he-
lIA.k teD IDID8te nn deo .nd e1"811 not Dog Heed .orden daD blijft 81' bloed welDIf ftD de

(nil) £100 0iJ() O1'er 1'oor dil lC40lM _teld , ..
•oordeeie 4er boe""oberolkiolr Ila .eD WM' ... r
I(ood 100.80 nl~ .11I.na bIla.! II dat he& ,oor

le h.ler"n ten IIlIUIte Ia d. theteli Jlre Ili.&rio-
leer 1D"IIIJ8hJk "It ID deD repl lDet TrDCIIt

1'&n d. Gou1'ememenlueboleD Ifeb wil k _Uil
M.D lDogt leggeD biertD Iron ,wlMttrillJ If"

mukt .orden 0011 liJD IH ter 1f8-~Uf
.an boe reoaeh"leo reed. \'8rMteri.e ,oom"lag&a
gelDaakt

lIlur _t bet eerele betreft ....1.,.' ik DIet
er ooit luike 1'8rb.wrd. 'rool'l18lUorea_

de R&IIUlllt160 IU len .ord. toeg.tmr,- dat ..
oft(llf.,rin,-Ialtd~llhDIL r&;lt YIludlj!' Ifeecb ;odt, 80 dat 4, Iaotrea

bnolluog d"l1;" Jk Dllt 'urno aal b.tlbeD wat
bebbeD .11 gewono ... lD.t.1 ODIII lD8I8OrIia
enl te dien eff~ ea hoe IIJa WIJ mat ..
H Ilandee II et .fgeech8ept 1

enl
A S DU PLI_ra

ID.oIT.Dtl ••
SCBEDULEN INGBLEVERD

•

Op Vo-

distriet

wordt verdaagd tot heden ten

Il J DU To T Voorz tter
T P TB&RON I::>ecretana

merman
23 -Hadj N&8Cle hm.lI te ~PIt&d
~;j -Leou Brown vroeger hand.l~ te

Port Elizabeth onder de firm. 1"0 L BI'OWll
s: Co boekhaodelll&TS

De keUJUagev Dg vau veoruemea 1'&D 01'81
gave des boedels VIW Joho Roger Sawyer
,,"ukelier te Uitenhage II teruggetrokken
.o1800k die Tlln Predenek MIChIel Luyt t.
Woodstoclr die ZIJn boedel geusigneerd heeft

iL

on .un Afr I

fn takk'

DE lEER W HOPE v LadybraDd, blijkt
&au het Ge netmkbei!ullf n AIi ...al Noord
.ang ..boden te hebbe om deo Vl'oegeren
~tadssecreta.r Norris Ne ....aan op WIes hoof"
£~J i; z t \\3' Ol te I "kkl'll en U ft IC'I'8re1
~ 8 ~U de Inl' tot,!,3\) rhoogde I
><AU n k g n- uende lilt er .teed. meuwe
"IIort e n ontdekt werd", en lilt de Vr 111t&&t
sch Pit et ..1 te flulrscb !!Cheen te ~JD
am men h t _nood &&n en terItODd ~

Jllagde Hope deu Tluphng na en aam bem te
Helhlehem ,"1'lOgeD

MAS ES VROt W - Jufh Janee, WUII' maD
A G J 0001 lneul 'feni ta, 1!lICb.t,e IJl bet Ha
(Istc&&t8bof £30 op 88D prom_ ftIl er-
n H&rnllOlL lIet bleek dat Terweerden be-
w8I'rden het geld gaarne te WIllen betaln,
maar DIet &aD 11llft' Jon81 maar ...sn hAar ID&II
f bever aan dea curator 1'&11di.. boedel.
Da heer Jontoa ..ada dat hIJ het geld UIl
IlO nouw wilde laten wibe~ oo:ldat ....
den beklaagd had dat nClII'geI'dert 'Toor WJe
nlJ _ maat.echapP'J op touw bad __ te
M!tteo zoo Teel g ag bij hem PdrOAba ..
e>gart'll verra..lti hWdeu _ ClMr .. -
rouw met mpt een buwtliJUche YOOr'InMJe
f"trouwd ...aren _de de ~ dai Dj
<!let 0l:' eigen g..J..genh81 i eeo &cbe !wa m

GE I II
abov I am 1 le..-l

o b4! .. bie to add lb.llt the proAl''' le of the
f .... ther warket h..... bnghtened ..er)' couside-

n b but tLI. 0 DO... " &J!RT' ibe ".peei of
th case 10 IlO IIW at least ou th \\ wo llllu.stry
ii one e roed.

\ FUll ~per and oth.rl pi .... OOPT J
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a M E.TUFVB. PERCIV AL, ged ureadi
h,uJl jaar Directrice Van b"t

Goede HOGJl Seminarium zal haar P'Jlt
op Juaij aaatJt. uederleggen, en z.J ~':Q

Private School in de Tuinen openen, lip
J korten wtaDd n.n den Tramweg.

Onder de termen, voor Kostgangers Il

zoo veel mogelijk alles bepepea .
. Yoor verdere inlichtIngen VErvoege

ml. zich tot Afejufvr. PUClV.lL, Goede
Hoop Se~io!lriam, Kup~.

DERBN.
Iste.-DK ALOM WELB~K&NDEien BA.RE PL,\ATS lt VI.NKEKUlL,"

Groot ewe.. de 6,000 Morgen; Vi nkekoi I behooh geen .~be ..efiog, wa~t
:t:ij js; alom bekend .l.a 'een 1'80 de beste G~oot. en 'Kle,n"'"pI~t81m 111

het District, eo is goed bebouwd. W oonhuis, Stallen, .Wagenh?ls, e~z.,
enz. Lt beplant met een PC'acb~igeD Beomgsard, die J:j.IlrllJk8 zijne
rnauaa vau heerlijke Vruchten levert. &eft 9 Standboulende FOIIWM. -',

•EDUCATIONAL.
nen, enz., en II.

2de.-D~ KOSTBARE PLA.ATS ".SA.LOMONS \VATER," Groot 3,1640 Mor.
gen. Ook deze Plaats behoef~ bij: geen van baar 800rt in dit Distriot
achter te staan, Heeft ook Prachtige Wei"elden, Landen, Tuinen, Fon
teineu, enz , eu is gelegen aone~ Yiukekuil.

8de.-TWgg !<'RAAIJE ONBI<JBOlJWD~ ERVEN, gelegen in het beste part
van liet bloeijende Dorp, SUTHt;lLLA.ND, zijnde gemel'kt Blok E.
1'0. 6 en F. ]'(0. Ó.

En verder voor Rékeoillg vao "ien het moge aangl1l\n de volgende

LOSSE G01{DEHEN

'iRS. PERCIV A L, for Twelve Years
... ' Principal of the Good HrJpe
Seminary, is resigning her posit io-, In
June, and will Open ft Private ~cbu'Ji
in the Gardens, within a short distance
of the 'I'ram-road.

Te~s for Boarders aa IItrtcf~~r~usiv!
a possible, ;~" """'.
For further iDformatiou app1t to ~rri

Pt. BCJV.lL, Good Hope i1eminAry, C8p~
Town.

D
r
Dis
fan
wor
onzr

600 Scbapen en Bokleen
. 20 Paard8Jl en Ezels

a Karret\
.I I'aardenwagen

]200 Bossen Ma~jesgooJ
Een groote lot Populierhout, van .lle aoorten, voor Bouwwerk, genoeg voor

4 Groote Huizen.

Verder alle BOOrten Boerderijgereedschllppen, zooala To igen, Zwingels, Grs-
"en, Pikken, euz., enz.

En ten laatste een Groote Lot H IT I S R A A D VBn alle Soorten.

RH E UMA TIC UROl
Het Groote Zuid Afrikaansche Middel le:/Pli

Jicht, RMumaliek en llheu.mali8rh!
Jicht, dal nooit [tilt, en ook een ztka
qeneesmiddel lA tegen R.Aeumai~(I"
Koor t 8, RheumatucM Hoofdpiy.,
Heup. en Lendenjicht en ZinkinJ"

0,.
'/}
f'gale
Bvuin
KLA
sun I
aflwDJ
heerer
J, LOl

Steete
d~ be
Verza
p·'r t, I
t~;:;J"
gebrul

J
40 I

Het volgende Getaigachrift ill uit bondel',
den andere nilfrezoob~ :_

.Kaapalad, 21 J ulij 1884.
WAARD. Ha.a!

f

lil g~voelmij lledr''"lIeo sh 8<!nIAILkuo p:Jl
eo d~Dkb8arheid,om u te yerwittillen ""n d'II1'.'o
te bllftt die i~ ondervonden heb bij bet jlebruilK d. tv' h· YIlO uw Rbeumaticu"" dat wuenlijk wund",b&rHET succee datjet hiertos gepaard ging met hot geb ruik van bovengenoemde Me· rel e en er,ver sel ngen. Medicijn! ~! V""r mee r dil" vijf-ë n IwinfJi1'ja'.r

dicijn, heeft d.en Eigenaar, den Heer C. Il. BOSENBIIIRG,er toe gebragt d.e~el", E J VERMEULEN <.;: b"d ik bijnIl;redurillun Rbenm.tielr pn Rb..ulnll-P k b b d I
" • , • J:NIOR. tiecbe Jicbt .."It,d"n. Omtrent ."n l·sar Ill'i-d'l

meer prominent voor de Mndacht van het ublie te ,·engen j et wer In ve el"

k hti 'Jd I .. d I h .,"'" I 'eer " ... r.• ',.D.''''''''. " • '.Iager' . bsd ik pen builenll".. oon erllen IlAlihl. Jl. ~'"gevallen bewezen een ~eer, rac tig ml e te z~Jn tego~ ~ze ~o a gem~en eer- ... AI UA &41 .au .I."n Dt~h I''''pt'n, lIIiju bt.an~n lI

el
•.
k
_" m-'T "t

schen '.e ziekte, die aaageduid wordt door hoofdpijn, kortzlgttgbeld, drukking op de "U88~n8dan iet. ,,"d.r., OD ik leed "en.hj •• Pi)"~

oogen, angst, dni~eligheid, gebrek aan geestkracht, onregelmatigheid in bet bloed, Gdulr.ill kT.el!' ik een bollel Hheum.ticu'n, n.P
IJn in de lenden en verstoppIDg. IP I·QUE T' ·8·lE Ra d@ ~pr.t" dooi. ,Hrdw",," de pijn ISbllZ4l11erb.nd

.. . h d' P cl h bl d te d " . I· 1· n nAmde ......Ihnll &JlO leer af dil! Ik d•• ~,)I~,nlie bijzondere ergeaso appen van lt oe er om et oe ver uunen en een ,.. d dijn ecboenen IUIn Iron doen Ik
vrijen bloedsomloop te bevorderen, om de werking der ingewanden te prikkelen en·. :'_.. b~:ikteAP:t:~ bottele, die mij Ilpbeel d~.n b~;'
te rf'gelen, en ze te zuiveren VBnslijmerige eli scherpe stoffen, ne~eu de onaange. .. 11.11410, en sedert h""f! de "ijAbd mij met TU':

Vereenigde Wedrenbijeenkomst Dame uitwerkeeien weg en genezen de ziekte. Het zal ook seer heilsaam bevonden DE Ondergeteekenden, behoorlijk gelast door den heer ANDRIES A. Ild.toon. Iir INt.MI ""t ,I ml]" b.kenden Oftn"[ZUID AFRIKAANSCHE
worden wanneer het gebruikt wordt als bovengemelde voorteekenan, de voorloc- SMI r die zich naar bet Onderveld gaat begeven zullen publiek in '!'der g.~.1 b... ft het fl"O-llnl!'"" .. ~rk'. Ik ocbt

' , I bet een mtddel dat de jreb .... l. Kolonie door ~u.d'l'l'llI' • JO()KI;~ tJLUBSipels van HHUl\fATISCHE JICH! zich voordoen, en ook bij .drukki~.gopde verkoopen, op IIbekend behoort te sijn. Il<weptYAlllreenelike,
CU '. , . borst, droogheid, J"'" en chronischs M.doonmg" v•• de h •• d, 0. bij ..... - .... I .... " het ni.. ,.bol,.. bw'•.

ZAL PLAATS VINDE~ OP ,zacht A'I
meer

bhijzonddodf'wI'BbnneerJte~e nit °knderhdrtak~l·uitwaBdeming vboo
e
.vrotlkenoma\_medeDingsdag, den l6den Maart a,S.; De U"t,eol., C A PIt"HI)"L\SCH~IAA~DAG, ::!tiste, Dings. ~ seen nrsrm e IJ vers 0pplDg 110 e vel 19 wor en aan ,,, . . , .

dKg :!ïstt', en Donderdag, 2!I~te voor de behaudeling van uItslag bij kInderen. LFT DR" Den Heer J. JO N 1:;8, Ohemiat, Kaa.P6ta4
\pril, op UIJ h.E~ILWOHTII HEN. Volle bijzonderheden vergezellen elken Bottel. Prijs 2s.;perPost 2•. 6d. DE HE E PLAATS STEENENBRUG," P,>rtEli ••b.tb,B.J.L'nnnn&C""F.E.C'D"
BAA~. BÉRKm DOOR DEN EENIOEN EroE.~AAR Gelegen omtrent een uur rijd ens va.n P i que t b erg. ItftOCt'; 0,,,,1 Londen. ens. B. J Lenn .." -\:Co:

" Kim""rl.y, A. Hui",,"; l'"t~b.f.troom, H.id &.
' oor Programma, enz., vervoege mea, eHBO" SENBERG Cherni J) ist.] k B K rte b } I 00 J • . v d P I d

e " 1 , errust en rooglst, 10«:: van ree- en 0 - Steen en rug is groot in let gehec 2,100 Morgen, Je helft is behoor_ .; lIjlerolOrt.I", An .r "., -n r., en." el! •
z ich b'i K d ._" A""b,' .... W"' ..Ii•." in Zuid AI""H. UILUl."'! CW)O_TE, marktstraten, aapsta . lijk afgedeeld en opgemeten. De Plaats heeft overvloed van Water, alle Ag'Ulten in 't IlfOoten klein; of dir~~t por 1>"1,

F. J. :-;E WTU:"i, N.B.-Dit genpesmiddel i. bereid in den vorm VBneen Poeder, eoedat bet "oor altijd Iran ge. soorten van Vruchtboomen, prachtige, Tabak, Tuin- en Wij ngaardgl'On den, frAolro,t~jl'~n311.6d. po'rbottel, kontont m-t «rd-r,
O"s. Secr etari ••• n. boudeo worden, zonder deszelfs eigt'n8chappen te verliezen; een voordeel dat andere W d nn den .ebill~n Eijl.nA.r, JA ,\J ~;S JUN E:-j, 4>i,

'Laf C'ub Kamp,", Walt8trRAt, mengs,,18niet bezitten. benevens eene uitgestrektheid van ei- eu Zaailan en. L~nlZ..etl"&&t,K&IIPI'tad.-PauuN IN 'T GROOT OP

K"Rp8lad '------------------------ ...... -----_ Geriefelijke Woonhuizen, Stallen en Buitengebouwen, allen in goe- ulUon.
U-Tl rl~1.iE:111~-I-;-O'--O'-'P---I l~rG !PRIJ S C<0 G N A C den staat van reparatie, maken deze l'laats wel de aandacht waardig var, _

f ' ".I. n - hen die naar eeue goede Boerderij uitzien, Moste"abaai ~tl'.,ud.
Alsmede zal verkocht worden:
250 Aanteel- en Gustbokken
20 Aanteelbeesten
4 Merries met Veulens
1 Rijpaard

20 Varkens, 9 Struisvogels
1 Span Tuigen, Zwingels, Jukken, Riemen, Stroppen, 1 Kapkar

op 7eren, 1 Brandewij n ketel, Vaalwerk, Ka£ 1,200 bossen Uekstroo,
.b.nz., Enz. HuisraaI! van K.ust ell Keur.

HONUS ZAL GEGEVEN WORDEN.
VAN NOOJmEN &; DE VILLIERS, .Afslagers.

Kaapstad, 15 Feb ... 18$6.
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J. W MOORREES. Jr & CO" Afógers.

VAN
Klaargemaakte Kleederen, Hoe.
den, Stevels voor Mans, Vrouwen
en Kinderen, Handschoenen, enz.,
enz., tegen zeer Lage Prij ae n. 0Padvies van Vn. P. DANIEL HAlL", .l\f A., Professor in de Scheikunde

'

lT' J' DJ' I~0 C IT aan het Z. A. College te Kaapstad, hebben wij Je volgende metbode
t · , . j..j \... \.., aangewend voor het Hmken van onzen \Vijn.Spiritus, van welk vocht onze

PL-l:INSTRAAT, I beroemde Cognac WOrtlt gemaakt. ,
HT ELL E N .B 0 SCH. . Voor diHtillatie wordt alleen gezonde wijn gebruikt, terwijl hij wordt

i geJistilleerd voor hij in het lleilervoir wordt gemaakt, om alle onschade.
lijke ~toflcn uit te bouden, die uen slechten reuk veroorzaken. Onze11AA'TSCHAI)P IJ ,Spiritus 'wordt onder gewone drukking gemaakt, terwijl de laagst moge-

YlS ! lijh temperatuur wordt gebruikt. Uierdoor zijn wij in staat gesteld om
. slccbts alleen een zuiveren ~piritu8 uit den Wijn te trekken, erl die deli.LEVENSVERZEKERING, .('ate be"tallddetlen, die men zoo gaarne in goeden Cognac aantreft.

(MrTL\L), Bovew:itaande Cognac is te bekomen in Kistjes van twa.al1 Bottels, of
i~:b..ert de Vereu ZittiDg met GOlTlela!!,i VAN DE KAAP DE GOEDE HOOP. I in ecnig soort van Y aat werk in deze K olonie in ~ebrUlk.

t~,zec,~?~tIe~k·U T TE H,. Kennisgeving. iMEUBELEN D~ GROOTSTE "OORRtlAD I.~ "rEGEN VERMINDERDl£ PI~IJZEN:
" DAJU.INGSTRAAr ZUID AFRnA, BU.]JKuPER, Delael, ~ Bod,m, vw Ko".. ... D;.tiU""',IoI., Kope ... Dl<: .Mailbooten der MaatllCbappij \'erLrek.BL"',S"Tl~'GU,_\NO. ' \ ..\NTf.ndenl·n.le,r-;:talleouoorateden. EUBELEN' SUPERIEUR KOLONlAALGElrIAAKTE, ooIdeersel. keD "au Kaapst.d na.a.r .&ngel&lld,

f',. f', d. ,'0., , BLjDZlliK, Bilk'" PIjpe., To.w voo. RI,lood.k,., Kop"d ... d, Vla Madeir&, "" d~ .od.,"o Woe...... ,f wordt berigt dat het Rapport van E UBEL E NI' De beste waarde voor het geld in de RONDDRAAIJENDE Jf'IJNPOMPEN, Schroeven VOor Stukvaten en Rij. te 4 UIU' n.m., te St Belena en AJcensiODDE Ondergetf'h",,,,,lo J" "'''''0 011"", ,lo JJ"", •.",", '," wMdoo ""gelogd: Kolool" d, .. , Rok'''.,n, ~. ~d" ~letotond.
Jen van et (3ouveruemeot ge· opdeAlgemeene Ve.gadenaO' van LeJeo, E8CHL~~ST'E''N VI' Soh '-Id k VOOR ENGEL'ND

'.... VLE . lUJ. ., legeovangers,. 0.., e 8els van Draad, Waterfil- 4. •koeh t h "bb" do, " ... ood '". Bó"," , •. bel "<,1 pN ke" °l'g,,1 "g I,. do /j."" e ..... d,,",,, TROJAN," Kapl 1...... , .. ".b, '"
L&ndbouwers een op uea I 'Jden. April aafist., te ~arned met D. ISAACS & CO. NLJDE'DS L' I h .A. 'k h M d 'r

}/OERS .lj, , Linge sc e en men aansc e Karnen, Melkpanneo. a el a.EERSTE KLAS lIONSTER GUANO do ,0,,,.,",J'], ""."eo',,"," ... d, HOU7'KN KOOHN8CHOPPEN, Kope",. 8po'''0, Toioocba"., "SPARTAN," K.pt Wm, 10 Mu" n.
TI:: \"r;l{~CHAFr'EN, Akte V,~;l(_;v~reenkomllt, verkrijgbaar is VOOaXAMEa SETS ....Elegantie en Sterkte Veteenla:d KLIPZOUT voor Vee, Zweedach Pek,IREUZEI.JOLI.E. St. Heleu&, ASCtlUsioneo Marl,l,.,..

En "arzoekt dat alle aaazoeken vroeg ia op Aaazoek ten Kantate van de .\laat. HEININGDRAAD ván allerlei loort, Heining t:itandaards, DRAAD NET ... ATHENIAN," Kapt. W.U!LSIGH, ~hlaart
8chappiJ' op en na DISAACS & CO' WE'RK. . via Madeira.

bat SlIizoea r'emaal.;t l'forJuo, teo l'lnd" , • i "MEXIe N'

c - 0 0 , A. " Ka .... B,~,,,,,,,. 7 Ap"kem in staat te stellen In de annvraagi ~10RGL'"l\.T BESL.AG VOOR 'l'UIGl-N, Tuin SlalJgen van Gomelastiek: en Zeildoek. YtaSt. Helena en Madeira .
• M' b" A,",,' I' "00 .. ,," ~ll," m- , l' ". 1CJ~ ~ • EE'I' ...AIIIID.... SID'I'S~M ... lef o. S.... ta.U •• I.: KOOK1U.GOHEL8, .eo ",oot, ..... heid,nhoid van .. s. 00 hoo"", " TARTAB," Kap" Tu, ... ," April,"

v~g, ,',h b'i w•. liUMI'llHlS, lW 0 ENS DAG, 24 DEZER, D. ISMCS & CO, IJze.rpakhais, U Grave,.'straat, Kaapstad. ,I MOOR,~at~~· ,5 Mei, "i~ ~I.

Middoohoofd, KMp.l.d. Bei, • ., A'_ioo ~ "''''i,.
H.pp"l" '00' Hoil"leoloo "II" "TROJAN," K.pt w.m, 19 M" ".ARDER:>IE,~ CO~IPAG!'l1 E .'"." .. w"d .. 'M' q. '""h'""do SLAAPaAllIED. SID'I'S~V ...... racbiU •• d. BOl1tooon •• '.. 'ta' 'lTC Madeira.'

U~I'E" SI" Agenturl:'n. J. C. GlE, Patronen. W .ATSO.L" Lw AS&CO., ..SPAR\~.N~~!:~t~ ~:~;r~:JuDij, \1.

E. " Ent.ting.n," nn Zw,den, S''''''u'" D, ISAACS & CO, 'lBOs. .1:, FULLER.

.......~~"~"::;""eo. ,';: .,': Lu" 'J:' ""~'" ;r.t,,1 Kont,oo, "J Feb"1886, LdD ID... AH 'I'IDJl' - 0.-.. .geUI keUJk I. qaultelt •• PriJ B, Rustenber g en Zwarte Ruggens, T ransvaa I, tIlll<ID~:--';;~;;;;, '('.~~~:;:Do. rin. 7 , 2i, do.

ZBE-4uuraDtit!n 'naar alle deelen der
Wereld. met iDbep1p van ~8rsBagage
Lennd. Ban, Tracht. Ladina' e-nRomp.
BB.Alro-AI81IraIItiën no Iectere soort in

cleltolmdeJ..V""staat. Tra.ánaaJ en Natal
DOOJWuD Aauraati"D op Handehrwa.

nm, Diamaaten. V.... ren en lIut per Post,
8p00rw4lutW ...
OJiGB ...U'lt· ~tlen te.ren verlies van

LeTeD or Leclematea.-£LOOO bij overlijden
cloor On.-lv&.lten Voor 4:1 15s. GeeD extra
Jn'eJIli. voor V~.kheden buitenilluUl.
W.bJiOt",he yellfoeclizig Voor OnbekwaarJlJ
heid to{W~ten I

~·Auurantieka&rtj.s a&l! al d.
~\e~eptatiooa. Prompte en

A. W. BROOAB S.JfITH, &cnlnn,.

•

UNION LI~IE
KONINKLIJKE MAILDIENST

UNION STOOMBOOTMAATSCHAPPIJ
(BEPERKT).

VAN

H. A. VAN ES, STELLENBOSCH, DE Orrdergeteekenden waken bier.
mede Mn het geëerde pub:»

bekend, dat zij v ij f r n i m e eo z-er
geriefelijke HUIZt:<;N aan boven.
genoemd Strand gebouwd hebben, en
ze TE B UU R aanbieden van af den l sten
F EBHO AHIJ RBnstaande. Aanzoek te
doen b~ een der oDdergeteekeDdeo, te
Stellenbbach, of aan het Strand.

W. A· KHWE.
J. M. SPANGI<.:NBERG.

Stellenbosch, '/.7 Jan IH86.

Ouder BeHf·hf>TI1rllf'.'1·srlrap I an Zij·" !Juo')'
Ede/v fl"lt /:-lalll,,-l'rCllident ..<. J.
1'. KRn;Ul
SMiT.

N. J.

,,""AA HO'! ill>{c.ocrdc Za,I"I" le koop<'D,
die geeD voldoeuing ~eHD en geeuziuti

vonr de Kaap8che Pp\ardcn >{e~chikt"lU, ter.
wijl meo }{nH~'. lIt·roemde Kol'lIliaal ge.
maall:to IN~ E."; ZAIJI-:LS kau bekomen.
DMe Zadsl iR noor de l(ehl· .. le Kolonic b".
kend, heeft, gemakl<eIIJ,e zit ti, ",.olle )o(root!',
destempeld en gewaacborgrl volkomell te

O~DEHLr~G E

GEORGE FINDLA Y & CO.,
BIEDEN NU AAN
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E x "Ve ran d a," vaD Noor weg en .. MIl,
D. ISAACS & -CO.

D. ISAACS & CO. REKENINGEN gecollecteerd in Goederen op Commissie verkocht. Mineralen
opbrengende .Plaatsen gebuurd of gekocht. Elf jaren on'dervinding. Mon.

ster8 Gondkwarts, Zilver, Koper, Galena, Potlood, A8bestos en Yezels, met bij>.:on'
heden op aanzoek.

.N .B.-Geheimhouding geoefend., ,

PlaDkeD .oor Vl""ren, 1.t~ 'I\1B'll,'it. Roo.le·
1; x 13, alle lengt"Il, " tut 21 YO_t
~ x n. dó, . du.

Voor Zolderingen r~I" E"k"! en [lub)"·1 Raori
jf', ij tot'..! I voet, en

El: "Border Chief," "Clan Stuart" en laat,' 0- ft ClllfleMail Par:kelll" !Jlaal8cha II/,i,
ste bezendineen : i I)Jo; :-Itoon:bootan dezer Linie vflrtrekken

GalvaDllIChGeritl'eIll IJzer, ", 7. " ~', li) ,"act, 't'IlQ Kaa[l8~d naar loonden om den
Do. Uebogen fIouder('D DiD~a.g, via .Madeira en Ply.

CemeDt. LeiJ.m 21) x 11" ,m Juth, te Sint Helena cn Ascencion aBO,
KaJ .. teuhont. ID Blokken ~n r,lanke'l . I' lo~"ondo op bepaalde tnsscheDtijdeD.
Dennenb()u}o~enka"",,ch, Ruw, Ge8chaald en Maart :l.-" IT:\ lfARDEX CASTLE," Kapt.

IJ d Il t M. r. \\ ,:B8TER, VI"LI.'il!tiboo,te 4 Il W B
.&ergOt'voor OUWmef'Sen ,. MBart 17.-" GILL\.lTLLY CASTLE,·'Ka' t' et Goedkoopste BdDdelshuis voor •• 1lbUair, 1J's.~w8l'''Te Koop tegen d~n goedkoopsten Marktpn)s. eH ...· ", ' "t H I 1Ld ,p . ..,

• • 1 0\ ~(" "1<.,. 6 ena en '!LA ",ra Porcelein Goed, Aard.w.rk, Glanrerk, ••••• a.DARLlS1)STR.UT, KÁ-\r~TA[,. te ~uur n.ru. '1
----- - ·IMMrt :31.-" R0SLI~CASrLE,' Kapt. J. C. : waren, JIlleetwarea eD al1e aad.re BuiahoudeUtk.

I ROBlxsox, "Et LI.'lSaboD,te 4 UurO.W. i B.aoocU,dh.dea.
ASSISTENTE ONDEIIWI,IZERES A1ID.I:RSOIi & .~l<l801i, , D. ISMes & Co. All. "",,.ton, ... Pnoohtig A"""'mont,BE"KOODIf.O yonr d,~ ~J., Klas Pu· I Agenten, I Bikkels, Zeismessen, Zeiasteen8D, Vleetc}u1uM:b~n8J, WontstoPP8I'I, Kolljmolenl.

blieke School te BEACO~SFIELD. EME 'Il 'fk I . I· I I Ir HOLLAND80HE HOUTEN ~OOKN80HOPP.lN,
Hal.';, LB0 pee JM', "" .. ""b,'Io,o 'IN 'T SCH. RUURTJf" I", e ," I 'e eli ZIJII III f UIt e ij"e Cijfers gemerkt, V,rf, Ólie, T.......tlj.. Verw, Tw, 0naa0. V_ ...... Wi_ ......
van bekwaamheid en goed zedelijk ge· ---- I tegen l\etto Pl'jilen, voo.' «Jo.ltant.
drag worden vereischt. Konais van SPR OOK JES, fj 1I&I~INGDr.A£D en: ST£NDIRSmuzi~k ell do zangKanst ~l eene Mnbe· woa •

Yl'lin~ zIjn. Applicaties zullen ontvan'l TITU VU DER TUUK. VERTOONKAMERS ; 'J'immermau.,.Smida-, WapDJQ.&km OereedlChap, en MD Groote .AlIOrtim8ll'

roor worden tot ()pden uden Maart e.k. verlt:ri
ig
baarteUKan=..:andeZtfCd.dfn'kaa"'I:S6• 88,90 en 9a Langemarktistra.atKaaps. t&d.

j
4LG

W
EME.ENE IJZERW.AREN.

I'J.OCHSE, I PRIIS •• h, ." - • DE AAL & DE .KOCXS c der t:choolcommisSie'j ~ . _ /.,.Ge!llustrt:erde Catalogus en Prijslijl>t worden on aanvJ'Dlln p08tvrii . '
l • N'S. zie d.. booordeelliJg w deZuid .d!ri~" r .--;, BU8QST--R- A.AI:iZ, K'rA~,A'p- 8- ~A- IN. •1l..",••£,ld, 10 Fobr, 18S6, ,on 19"-t· '·'0"'.'''''' ~ I I U

i TAPI.JTEK-Axmiast.r, Brussel.che, TaDIJtwerk, lUdder.
min.t.r, enz., de laat.te .061••• n "l.ur.a.

Tegen ..
7.VID-A.FRIK.AA.NSCl:I E

. KON IN KLIJKE MAILDIENS 1 Voor
rueo en
etrateul

OVERTaEKSELS vooa MBVBEJ'.:£. - ZIJden,
flg1U'en,Tapijtwerk, CntollDe .. Bepp., ~la.i ••
d.Ufieuwlit. Patronen. i

D. ISAACS &\ CO. ·~:'DEWAAL & DE KOCK
BURGSTRAAT. KAAPSTAD ',

Oe Wel

JASPER

TOBS. (
D. J. A.

HEBBEN NU ONTVANGEN:

LED I KAN TEN EN KAT E GELD,
L SI TBGIN 6 PER CENT.

DE ODdergt'lteekeDden~ -'iI'b:,,~?-~Er,
8cheidene I'<Ommen.gelds Jrt! ':. '

leggen op EERSTE VERBA~D, tEe-:
bovengemelde lage rente. BuitetJ.Ag' L'

ten worden Libern&1 behandeld.
GEBROEDERS BOLUS,

Adminiatratenrs en Generale Agenteo
KaateeI.traat, Kaapstad.
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