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- VERKOOP~IN~Q~~~~~::::~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ __ ~~~~~~~~~ __ ~~~~~~I~O~.!~~~l!I~~

W,ELLINCTi cN.
PDiJ.J!Bii·· iiJutoom. .

,,' .' j VAN ZItEB, B:08TBA.U' t.· :

Vaste~n':r._eao.n,
1ft ct. BHIU~HIl "'lJIft da S,..raJIUDBDt "LAt

OPDaG~DAG, :30M41'8'1'_,
TULB AGH. '.~O'l.DI ta 10 ure PreOleI. , .

Gp I!',:II"'-",',' de., ~Idea. (MIdeIa)i, 'P' rU·~8,8G, DE Ond81p~dea. ~~t·io8tn;lctiea ~ mU. publiek ....
• i koopen.op gemtttlen·tájd en datum" ~p~e !'1lats .ve,

". .... L De K08t~, Plaats geaaaund.· ChdeeHe YID '~ ...DE O~derg_kendei met lDatruotiee ,bepnstrgd door d&nWelEdelen heer legen te G roe n b er gomtrent 20 minuten rijdens ftn WelIiDgtOn.
.. F. J. ~ARAJ8. ,Sr•• die. d?Or &ieke~)ke om.tandi!{hecleo be,aloten heeft groot omtrent 75 Mo~~ en Ui Vierkante RoecLsn.

BllD~ Boerdenlop te geven eo zloh VaD ZllDebes!omm&l'1Dgente ontdoen, sal De Gebouwen bestaan't hecht bo d W- __L • r_u~
pubhek verkoopeD op boven.·gemelden datom. Wa_l.' Stal B'. w ~~ ge u~ .vwwu., ___,

. .!. I "'"6-.....UJB, en wtenvertrelLlLUn. allen goed iDgerigt en ja ~"'eri""""'tecte--
I. l V.ASTGOE D:. ". '.. Ord~'DePlaats is beplant met 60.000 Wijogaald&tokken, meeetáUen •

. .De. kpatbare Plaatl i. ,enaamd. VROLIJKHEID. gelegen In de on.middelhlke en 10 volle dragt, 250 Vruchtboomen in ver1Icheidene soorten. JOIII
nabllh,nd .1'&n den "Winterhoek." beplant met omtreot 40.000 Wijngaard-
Ito~ken en grooten ~lDpard. Ook zijn PJ' prachtige TniDeu en nitmUDtende . II. LRfEl¥DR illVR.
Zaailanden. e~. Veeweide~ met vo1cp Water. loopende dwan over. ,as gehee~e f 22 Osse.n en Aao4- ......n .........._ waaronder een mooi _n 1'\......__
Plaat. en 'dnlTende een extra Koornmolen. De Geboawen beatun mt Woonhal' ' ~wu, -r- VMfil
en andere. Kleine Haizen, die goed verhallrd sijn; en verder de noodige Blliten- 1 Paar Karpaarrlen, Ruins, (Schimmels)
gebouwen, allee iD goede orde.. ~' 15 Var_kens.

JlitreDreldeiJelrkfJreDlIIg : i. . VAN _ JCOSTBW
TU I i r . I~ , ( 1-

VAS.!.fgED, "ij.~ZaU~e:llV~plaa.t8
~'OOTTAClBS." ! ',~ . . • \. ' .

Qi ,EN

BOUWPERCEB$N, HUISRAAD Lodz GOEDEIu:Jr~•ANDERE~EDEBE.,~.
DIEPRIVIER!l_WIJI8£R9.
I)E Ondergeteel~nden lullen doea

Verkoopt'n op de Plek per Pu-PUBLIEKE VERKOOPINO blieke Veiling. op.' .

VAN V~1J.ag. 2 lA,rD a.s.,
KOSTBARE LEVENDE HA. fE De volgende VerkietJlijke VAS'l'E en

D' ANDERE EIGENOOllMEN. nam. :_
LOSSE GOEDEREN. IQ den Boedel van wjjlen den WelEd. heer

J. G. RuBPILDD.

TI

WELGELEGEN "TIJGER VLEY,"
,I" ,;·'It 1Ll~'1 M0ïsteen,

KAAP3CHE AFDEELING,
IJ ,','1 Icsolventen Boedel van W. P.
D r jl LES SIS, Landboawer.

DE b~n JO~I~ A. WELCH, Afslager.
:,.:: ,,' 'b: ~pl"st, zal op boven-

Io;,:r::~·l,_j·· f':,t:Jts vcrkoepen

. .09 Morger-. Vrijdag,
26 DEZER,

T r: S 10.JO V. M.,
I II lI:' t., I Kar,:2 Paarden, 2 Mail-

ez- " .: \',\1 kous, 25 Hoenders. 6 Zak
r -r. l','::,poenco, I Egge, 1 Ploeg. 2
[1;80e L' TUI""n, 1 Zadel en Toom. 14
L,,; 1\,. rn, :2 luk Hog, I Zak Stroo,
F ,:, ii., \,." t:'" v en, Huisraad, enz.

J. '1', WATSON.
Eenig Curator.

95 EnnVette 8JIrtoaea
10" ,,~en

135050" "~Jllthe Schapen
.. tt.erbao ' ~

110 Eerate JOU Kapater Bokken.

OpDiDgsdar, 301lalrt a.s.,
ZAL oPl{emeld getIU Vee. publiek wor-

den' 1'e,&kooht te KLA P liUTS
8 T A l'IE. Zij zij:n bij nit.tek aooed,
en de aandllChl v~ Ilagerl en aneleren
wel waardig. ' .

G. P. STEUN, Jr.
Paarl, 20 Maa'" 188tJ.

J. 8.MARAIS" 00.. Afslager&.

TB

-17 Kostbare Perceelen G rOD d
Te Diepriviet; nabij de EigetJdommon
van DB. M.nBB. de Heeren J. HnscB
en Bpolander, en ",uende aan Kath.
leldera Hotel.

Er ZijD Drie "Cottagee," elk met
een goed Stok Grond annex. Deze sijn
altijd" aan relpectabeJe Bewonen Ver.
hnurd geweest. tege..n wiastgeyende
H aor. Dit Eigendom il zoo goed bekend
dat het onnoodig ~n z~n om een
breedvoerige beachrijring er van te ge-
ven. GeDoeg sij he~ te meldeD dat
men op ,anhoadend tenoek vaa tal.
ri;ke Koopel'l bealoten heeft lie in
Boawperceelen te Vetkoopen. De On-
dergeteekenden hebben daarom beslc-
~n OlD iedereen gelegenheid te geven
Zich van Boa~ te venel[eren
een kans die seker niet ligt "eer u:
deze streek za] voorkomen.

~en. J.:>lanTan het Eigendom ligt ter
beslgtlgtng ten Kantore van den hree.
den Or.dergeteekende.

In den Boedel van Mtjalv. AllY MOOD,
Wedawe van wijleiden WelEd. heer
J. G. &TnILDKR.~

BE Ondergeteebndeu wenlOhen bekend te
NOOT8CHAP r;ijn aangegaan tea eina. de .lllUlUIoa•.L

onl~ngs door wijlen den heer CLUDe. V!L:a'mr1: 8TDIr ItaIllnnl8D.•
ZETTEN. en dat Bij handel sall.n drijven ~cIer. den DMID of 'inu ftII

STARCK & BLAKE.
~:g~B~~

tilT S. en B. tDQMborgm dat iJlls "der. htmM''''' ~ .Ml_ .,.
en wllMa uitg8l1.,.,.cl tOOTdM met t1lJardigMld 8fI 'pHd.

Kaapstad. ~, Haart 1886.

LEES HIER!

rLl{l~OOPING
l'aaruen eli Ezels; DE Oedergeteekende, behoorlijk daartoe

met in.traotirs begUDStigd door de
Exeonteuren nn wijle!! den heer TnfLJUB
JOHA.B1IIIS Roos, lal publiek verlu~opeD,te
Moddergat, op de plaats Groenri,lfII', op

'lrijdag, 26 ltIaart a.s, ,
2BxtraK~
1Kapkar op Veeren
lOpen do.'
4 Ploegen
1 Scho1relmacbine
1 Lot Bavergerven, ens.

II. LOSGOED: III. LOSse QIIDIBIN.
1 Bokwagen met Trekgoed, compleet. 2 Open Karren
1 !apkar 1 Geweer
1 ~l en Toom 1 Paar Voortuigen
2 Paar Achter Tuigen (Beestevel) 1 Egge
t Enkele-Voor Howards Ploegen Omtrent ',000 yards Gal ...
2 Leeren nisch Draad.
1 Groot zeil

IV. KRLDIRGRRIID8V."P,

Dr: !l'eret] ~lEIRING en ROOS
~':D~"O de Ondergeteekenden gelaat

,:ill :e jlu.t]:,nd (Zoutrivier) te vprkoopen

Op Dingsdag, 30 Dezer,
lt-.S 10 eHE V.M.,

so PAARDEN en EZELS, waaronder
vel-a geleerd.

l'1!gtlO'.U! "an de Oranje Rivier en met
lorg opgebragt.

.j J. ilOF.UEYR &; ZOON,
AfsJdgers.

Huismeubelen best.a.ode uit: Kaaten,
Tafels, Ledikaoteo, Stoeleo, 1 Sideboard,
Slaapkamertneubeleo, Glas- eo Aardewerk,
KeakengereedlChap, eu.. eus., en wat
yerder lal worden aangeboden.
Eindelijk. 6 Stellenbosch Distri~ Bank

Aandeelen.
VerkoopiDg een &anvang nemen4e ten

10 ure vm.
P. J. BOSMAN, P.W.IO.,

Afslagers.
Stellenbosch, 2 Maart 1886.
~ ODmiddelijk J)a bovIDJtaande

Verkooping zal er een BA~AAR gehon-
den wOrGen ter afbetaling vu de
schoollChuld te Moddergat.

J SJ Extra Trekezels. ! 6 dito P.ardeD. bij de 80 Aanteelbeeaten. waaronder
een span J.oDge Reode Quan en 2 Ballen zijn. I lol groote VarkeDs, Karren en
Wagena. KeldergereedlOh.p, als Vaten. Brandewijnketela. Ploegen. Tuigen, Zwin-
gels, Kettiqgl. Graven, "ikken; een lot Rozijnen en POIllp08Den. en •• ens., te
veel om .te meideli, en verd,r het gewoDe auortiment HUISRAAD.

De bo,engemelde Pl~tI. Vee en Goederen hebben geeDe verdere. aanbeveling
~~goedig.dsa" elkeen. die ;den heer MA-RArs kent, weet· dat bij piteld ia op
BllO •

,. A. F!Qj~, Veado·.lfslager.
Venda- en Agent80hapfKantoor,

Dorp Tulbagh. i

8 Stukvaten van 6 ert'" Leggers
7 Kuipbalies
Pijpen, Haltleggers, Halfamen, Ankers, Trap- en Onderba1ies, Man-

den, Emmers, Trechters. ?!ootjes
1 Wijnpom,p metLeiders
2 BrandewiJnketels, compleet

Graven, Pikken, Zakken <,
1 Schroef.

GrA.\O! GUA.NO!!
GOEDE QUALITEIT,

TE Kl/OP BIJ

M.L BENSUSAN & CO.,
KA STEELST ,;AAT,

(jlll:Ul\\l.J, door den Wel-Eer.
II'c'lil,j"n Ueer A. J. STEriLIR,

:,0 h:llLC mn Jen V"der der Bruid, de
Heef IIILLlA:\l IRWIN, vierde Zoon
HO ucu \\'cl'Euelen Heer JOHN IRwnr,
va;l luun:y Down, Ierland, met Jonge'
>:,rl.uN .'\LE1TA JACOBA MAH1A,
9.""leLJ<:cbter van den Heer J. A. DU TOIT}
lI.3"ptad.

Geen Kaartjes.
liaapstud, :23Maart 18f6.

EXECUTEURSKAMER.
Ptf8LIEKI~ \rERKOOPING

TAli BXI'i ZED XOSTlLU.B

ERF, MET GEBOUWEN,
TIl STBLLDBOSOH.

2 Rijdf'l'B

---------_ .....
DE Executeuren in dezen Boedel .IlI-

len Publiek doen Verkoopen, op
de Plaats zelve,

WORCESTE-R. 1 Rozijnenketel
1 Zee,ppot
1 Krwwagen

ID den Boedel 1'&11 wijlen .Mej• .ANNA
B. BYFRET,

~---------
PUBLIEKE VERKOOPING VIRDBR.

nOODBERIGT.

A A ~ Bloedverwaoten en Vrienden
wordt bekend gemaakt, dat de

,gr'Jrte God van hemel en aarde, gebieder Op Diogsdag .. 30 dezer,
van kyen en dood, den dood toegelaten ;7

heeft binnen zeven dagen twee malen I TE 11 URE,
onzewoning binnen te treden. I ZEKER STUK GROND. met de
Op den 2den Maart 1886, werd 001Je daaropataande Gebouwen. te Stellen-

KlelDzoon CA~PER J. H. L. VISAGIE, bo.ch, in de Birdltraat. het Centraalst.
lli, onze arm~n gerukt, in dell ouderdom Gedeelte van deze bloeijende I::ltad.
van 8 jaren en Il maanden, en op den De Geboawen bestaan nit Woonhail,
3den Maart, werd de Moeder van dell met zes Kamers. Kombnis. Dispens. enz.;
GVérledtme,onze eenige dochter. HEt;. StaI:en en Buitengeboawen. allen onder
Hk. C. W. VISAGIB, geboren Sno- Geriffeld IJseren Dak.
L~ll?, geliefde Echtgenoote van ~ASP1R Het Eigend~m .is bijzonder gesohikt
I .~A'J[E, Uit ooze a~men gerukt. In den voor eec Bezlgheld.plek. daar het 1100
OQuerdomvan 23 Jaren en 7 maanden Centraal gelegen is. en het biedt ('ene
nalatende haar Echtgenoot en twee kleio~ uitmantende gelegenheid aan voor eene
bL deren van zeven en drie jareó om Veilige Geldbelegging.
baar verlies te betrenren. Zij had vrede BONUSI BONUS'
bl] LIenileere gevonden. Twee uren voor •
bar Jood viel zij in eene groote lIaaaw.
tc; eerst dachten wij dat zij dood waB
ecb ter kwam zij weer bij. Toen 'erhaal ~
de ZIJ aan hare Moeder dat zij in den De Heeren J. M.ADER §' 00., Afslager,.
Hewel was geweest, en verzocht allen
die In de kamer W!lorelJdie te verlaten en
d0 Lleureu en 'il,enl!!tersdigt te doen.
Het was voor ons ondoenlijk om de
itervende alleen te laten, maar zij hield
aaoJ en later werd aan haar Terzoelt vol,
daan. WIJ bleveo vijf of tien minuten
bt;,t€n on t')en wij de kamer weder bin-
nen traden, verhaalde zij voor de tweede
lMi1i daLde Heer de aleutels des Hemels
~n haM overh!Oo~dlgdhad en riep uit:
, Ik neb mIjnen \ ericaser lang verwacht
en uu komt HiJ."
ten leder die uit den kelk gedronken

heeft lal kunnen bescffen wat onze gevoe.
ItUS ZlJn-m&ar WIJ WIllenzwijgen eu seg-
f!~~: "ilIJ ISde Heer, Hij doe wat goed is
Il Zijne oogen. "
II lj brengen onzen hartelijken dank toe

aau Ollze ZIJster HEBTIR VAN WIJK en
haar t.chtgenoot WILLI:!I VAN WIJK voor
b:.oe trouwe hnlp aall ons verleend.
r IT bedroefde Vrieod en Vrieudin,

W, STEENKAMP,
H. C. E. STt-;ENKAMP,

Geboren Louw.

E. R. SYFRET, } ~xeCutenren
F. J. BROERS. Sec. Datief.

SIMONSTAD.

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN BELANGRIJKE

Vaste Goederen.
DE Onderge*eekende. behoorlijk: daar-

toe geautoriseerd door de Exeou-
teoren in den Boedel v.... wijlen den beer
ADBLUN HEJrDBloxu. zal publiek ver-
koopen.

Op Ilingsd:ag, 30 Dezer,
Dat Kos t b a Bo r en, a .. n gen a a m
VASTGOED. gelegen aan de Simon-
Btadsche helling, met een aIlerprschtiglt
uitzigt over de Stad eo ie Baai. voor-
zien van aange.pame en welingerigte
"Cottege ••" allen in goede orde. groot
volgens Kaart en Transport, rnim 2
Morgen; de grond is bij altstek vraoht-
baar, en bijzonder: gescbikt \"OorTuiaen.
en voorzien van ster Ir;,. lóopend water
bijna het geheele jaar ddor.

Dit Eigendom is bij.onder gesohikt
voor Forten, en eene aangename ..erblijf-
plaats voor de militaire troepen, eo kan
als zoodanig geruat aan het EDgel-
80lae Gouvernement aanbevolen worden.

Het Eigendom zal eerst in afzooder·
lijke Perceelen. en daarna gesamenlijk
worden opgeveild tot gerief vaDKoopen.

BoDU aal,egeTeD wordeD.
Verkooping t6 beginne" ton 11 ure lI.m.

C. W. HENDRICKSEJ} Executellren
W•• WATTS, Datief.
BtelletJboecb,2 Maart 1886.
l.J, BOIIU.., P.W"., &faJIpr.

VAN

E;oemfontein, dist. Calvinia,
11:\.\Jaart 1886.~.,---------I \ '~;(.~.lJEUEN, op Maaud,,~ Morgen.

V llt'tl 15den Maart I.I.,aan de wo
'\ n::" I'au den Heer M. Y. D, S. DRlTU.,

]\, "",r", in den jcngdigen ouderdom
V'[J (., r"~n.twiotig jaren. elf maandeo en
Rc:,! "'Hwlntig dagen, CHHISTINA
\IILlIELmNA JUHANNA Dil: TlL-
LIU{."" Jongste en geliefde dochter van
me)Je wed.

17 Leggers Ouden Wijn
1 do. Azijn, met Legger

15 ZakkeD .Da Toit". )[0\U'n

1 Lot Haver
1 do. Haverstroo
1 do. Orooge Erwten. enz.
Alsook bet gewone ASHOBTIMD'.l' HUI8R'AD beltaaDde

uit Eet-, Zit- en Slaapka uenneube1en, GJas.. en Áarde"elk,' KeukeDce-
reedschap, ena, ~" ens.

Bonus en Ververschingen zullen verschaft worden.
Wed. I. a. .'Ii!'•.

C. V. DI VILLIERS.
Diep betreurd •

Dooden kraal, TIjgerberg,
21 Maart 188d,

-1. - .Ien li ette en V6rkiesIiJke
" Oottap,,"

TllBSchen Wijnberg en PlIl:nStead. voor-
sion van alle nieawere ,gemakken. Het
was voorbeen de WoDiDgvan den Over-
ledene.

2.-Ben Ui tge&trekt Stuk
Gron:d

Annex het boveDstaand~. dat in Per-
oeeleu zal worden aangeboden -,ten ge.
rieve van Koopera.

VODE.:
Een verscheidenheid H U 18 RA A D.

waarondar een hoeveelheid ovd Zilt1w.
.ALSOOK:

Pony Rijtuig. Paard en Tuig, Horden
om het Vea op te IlaiteD. eu.

Verkooping te b~nnen om Il ~ur.

3 _Lenen PontaC
li "Zakken Rozijnen
6 •do. Ou.a.w
1 Lot Kaf
1 do. Uijen

K.. Ita~ Veepl.t~D
IN :DE GOUPH.

ID den luolveDten B~delv.D Jacobus Wijn&lld du Plessis.

De Ondergetee~enden sullen Publiek doen Verkoopen. .

Op WoeDs~g, 7 April aanstaande, Vendu-Kantoor,
-s MORGBNS TEN 10 UUR, wellington, 16 Maart 1886.

OP DE STOEP VA~ HET STADHUIS, WORCESTER, .__ It_A_I_IA__•__ ,&_C_Z_L_L_I_I_I.....;8~IA_·.......~;,__AQ~.~'8_._

I.-De Pl.-te '~:O~O:;~BJJK::= B~~'::a~~t 2.188 HorgeD. MAR' KT AG'E' N"'lOO' ':ft" 1
Dese Plaats heefs S~ndboadend Water en Groote Zaailanden. I ". ," '. ' .." - ,. i..' ..: "

I1._1f DAPPEnSFON'rE:Qi," groot 4.425 MorgeD. heeft 8 Dammen, een waar-
van over £600 ~. gekolt. '

UI.-GEDEELTE van ti V. ~er BijPs Ktaal." groot 2.88& Morgen, geleren
annex No. 2. '

IV.-Het regt van deD Ina9lvent of, de Twee I'aohtplaataen r,naamd "GOU-
VERNEMENTB LJi}EGTE • eu lf HOOGEVELD A.' groot teJamen
5,71>5 Morgen. .

Deze Plaatsen sijn gel~. in de GOUPH, om.rent SO Mijlen ~ Prinoe
Albert &.d Bktion en be~pld wegens het Weiveld. insonderheid Toor Kleinvee.

BONUS ZAL WOBDBIf GEGIVBlf.,

Liberale BOlus lal gegeven
wordeD.

.J. R. REID. q.q,
CARL WATE.8MEYER.
G. W. BTEYTLER.

Exeontenren Teatamentair.
Gebonw der Kamer. 8 Kerkplein,

Kaapstad, 8 Maart 1$86.
H••JOl4.18 ct Co., ~P8L·AGIB8.

PUBLIEKE V,&vKOO1nliG J, N. DE JONGH. } GelllUDenlijke
¥ 4' ... F. L. LI.SDENBERG. Curatoren.

VEE, RUT UIGEN, LIN:QENBERG & CO.• AFSLAGERs.
BOERDERIJGERDDSCHAP. ENZ., Il X ECU T E UBSltAM'Ea.

UR PLUn.
PUBLIEKE' VERKOOPlNG

" ALEXANDRIA,"
Van deD heer W. A. VAN BOHooR.

TE XOEBBRG.
PUBLIEKE VERKOOPING

VAN ZEER KOBTBAAB ZEER KOSTRA,AR VAm'GOID.
VAN

VAS1'GOID, STUXV ATEN, Buz.,
'j ,

-8, Vrijdag, 2 !,,111&aost.,
ZAL de Ondergeteekende publiek doen

verkoopen. opgemeld Vee en L08Ie
Goederen. beetaande Dit 7 extra goede
gedresseerde Esel.. 8 do., do. Paarden.
" Koeijen. 2 AohterOll88D,1 Bokwagen.
1 Kapkar. 1 Waterkar, 8 Ploegen. 1 Eg.
2 Span Tuigen. J Land Krib. 1 lot
Zwingels eo Ketting, "Meatvorken •.2
Vaten. Eindelijk eeu gedeelte over.
tollig HUISRAAD eo hetgeen meer sal
worden aangeboden.

In den Insolventen Hoedel va.nDAVIDcFRAN.-
OOIS NAUDE.:"TE

GROOT DRAKENSTEIN, AFDEELING PAARL.
DE Ondergeteekenden zullen Publi~ Verkoopen aan den Hoopten

In dell IDIolventeD BOeCIel ~u PAUL ALBBB'l'OS Vd nB" BYL, .Jmlior. Bieder, op .
Woensdag, 7April &Mst.,

'S MORGENS TEN 10 UUR,
a.... 1 h.t 8~AD""S.;wo.c•• ,.., Aa 1.•••

...a ".l'koepIa& ta'••• Zll.Ml ..... te ...
". 'W. 4•• I.... S.:-

I.-ZEKER KOSTBAAR EIGBNOOK, gelegen te Over BeDmer, G.-
DEELTE vau de Plaat. "AAN DEN DOORNRIVlRB," trrOO' oiroa 266 M0r-
gen eD in eens vroegere Advertentie alreeds lneeclTOerig OIa~. Br
kan s1echts worden bijgevoegd dat hflfi een der JCa.tbaara&ep2ut.a ja i.
di' Distriot. geschikt voor Wijn.. Graao-. Ve&- en &rUiaYOgeI Boerderij, ....

IL-DE BEROEMDE VEEPLAATSEN cf lt 0 .E LEF 0 N T'B I N" en
(I NAUDE'S DAM:," gelegen halverwege' tauohen Woroester ... Bober&soa,
poot circa tiM)O :alorpI.

Hi 'Eigeadom sal in twee of meer afsoDtierlijke Deelea o"..,.nd III V••
kocht won1ea met RUW BONUS.

De Onderge~kende zal Publiek doen Verkoopeo.

Op Donder~ag, 15 April aanst.,
TEN Il URE '8 VOORMIDDAG8.,Wed. JAN VAN DER BPUIJ.

Paarl. 20 Maart 1886.

. J. S. MARAIS 4' 00.••A{Il4gerll.

Die WelbekeDde en seer, KOlltbare Plaats" LOR M A RIN 8." gelegen
all boTeD. digt bij den W ~ T KRy A L. m~t ID~lvent's ragt op de aangren-
zende weide. De Geboa .....n beataan nIt WooDhal8. WIJnkelder, Stallen en Wagea-
hais Bedieadenv,rtrekken. :en.. Hei Eigendom is beplaot met circa 140.000
Wij~kken, A~k eene g~te vel'llCheidenh~id ,!,-n andere V~ach~boomen. De
Plute is bekeDd. als eeu der Beate in hei Diatnot. en behoelt du geene ver.
dere oIqaohri$viDg.: . . .

Verder )illllen worden Verkocht :-16 Eerste Klas 8tab.tea. 11 do. KUl-
peD, Leggers. Pi.jpen. Wij.D~mpeD ... Wijnen. Brandewijo •• X.. eldergereedacbap.
Wagens. KatTen, li }'aarden~ S Xoel)en met Kalveren. D~lIitileerketel•• ZadeJa
en 'roomen, en wat verder op den dag van Venoop JI!lIworden aangeboden.

LIBERALE BONUS. .

Aardappel Moëren
100ZllDlf van DoveD8taaade

geschikt OlD dadelijk te 'wor-
deD..eplant '

600BALE.' HOOl'
P. J. BROERS,

Tg KOOP BIJ, Benig Curator.

THO~e.:'!.~LD~, De11..,. De V", ..".s -_. __; ,raure .t 00,., .A1alaa... ,LINDBNBEBG & 00" AfB.r-.
~ !
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.... rdappe'en, Jldr muti .•
Appeleo, per 100 ••• . ..
"'m"od~len, per lb... ...
Alijn, per • &i\m ••• '"

Booneo, drooge. per mud
Ho:er, per ib.
B~-r, I,er bos ...
DrulYen, per mand •
Benden, per Ituk
Ei i"",", per lJO ..
Hoenden, per .tuk
Kool per .tuk
F. '"Ieperen, per 100
Klllkoen8n, per 8tU'
.Mielies, per mud
OlU:emooon, per lb .•
",ren, per lUO
P,<lattM, per mud ...
Pijnappelen, per stuk
Roli inea, per lb. ...
Stl'ui.eijer.n, p.... stuk
Uijen, per mad
ViJll'ea, p-r 100... ...
Vl.lkea.(on«.m04lI),pr Ituk
Wild (Bokken), per .tak
Wor~lell, per IJDI... ...

Wa. er ooit 'VOOr mij een dAg ... n
ungebrokeo, dsn ie het de

1886, waot gij allen .. ~". il:
opo«eringen a-etr008t, om ha~ .ein~

beaU bij te dragen tot bevord~riug"l11
laud 811 Yolk; m&.'\rtie Heer

en.. niet Yerder. Ik lijd &AD

die mij meer in bed
OYer" dag roel ik maar

·~5"··lnlBeJlta.l /10 bed; daar ik mij ... lf niet .OU
ik den doctor geraadfJleegd,

mij ten e8lK'male belet OUI te
. moest ik .wijgen en beru'len,
mijn groote telearstelling.

Waarde Broeders, die met
vele jaren gewerkt hebt al. V .

Broeder Becr.t&ril, u beid8IJ
14I!Iik·8Dcle voor awe _eu werking en

gij met mij gebad htobt, ooi al de
die ~ met !Dij gediend hebben;r·,v·.IJ~lh•.rteI,"IDtc)b 11 dat God D leida en .

berud~lIgeD. Mijn bede it
II aoo bes6ere dat er get'n beeluil

LIJST VAN VERBANDEN.
Maari, 1886.

- GBLOOFIIDRIXVD.

Groaif-&imt,-R. P. Botha, L W.R. en
~fIII H Smit.
RicJ."wnd.-l{ J. Nieuwoudt en T. P
Albanu,-D. C. B,.,wker en M. L Bestor.
Somerld Oo6t.-J. J. F. Bowlrer.
Philip6town, - C J, M"rais eu J. G.

Ook.bn-y,-J. N. J. Tb~uniaseD en I.
&Dill! van Rensburg.
MitlMlburg,-H C. Yan Booij, D.S
Dordrtdit,-W. H. Jáole ,,",n Reu.burg.
OJoadock,-W.J. Venter,
BtJdjord,-P. Y. d, Vijver.
MIV'TtJ¥,lmrg, - H. S. Boetn&U 8Q G.

Hauptfleiloh.
Hopetoum.-P J. du Toit en C.J. A. K:)8Q.
Vi<:toriaWut,-C. J. Y~ der Mer.e.
B-J&rl Wut,-P. J. A. PieDA&r.
.AberwJl,-H. C: du Pleaai. en L D.Pieour.
QU«IUto.m,-C. D. Wentzel en H. J. W.
Ktvrpslad,-Jau Regter.
Ue14We en Furl Iko.ufori, - W. Y. d. Vij
R. 8t&v.u8.86D.

Tar~,-L. J, van Heerde ea
Erumua.
BUf"gm""'qrp,_H. P. O. S.O·Brien.
Uitenhage,-C. W. De la Harpe en B..

Shippard komt
Dlet Z.Exo.

}o;'6n.
17 Steplea, J
17 &ese, E ••

I::l .... wuu OlD roOoo_ .. -
lijn plek te Mafeking D.loe.t
en thans, al weder Yoor lijn

11I".~vu,uu'",M·, MagÏltraat A.br. RoberlAloD
jn'st op een oogeD~lijk Yan lijn plek

Ilete'rpill4m,

1ro8TING••
16 Rabie (J E de

Wet) •• Executeuukamer
17 TIlItt8et Cl. b

Co.. .. .• Robidge, C
17 Tnu~1 Cl nb

CO .. .. P.rk .. , J S
xnrnlUUlBWlJ8.

le Rhod.,., A •• Minderj kiDderen
KOlfl'lLU[T •

16 VinDieom be, A J
H H ....
Groom,O ..

17 Moolman, WA j
Lieb..n beril', C..... " ..

" Koketad

08lYiDia V'.DXBZmG VAN ..ULlITElI' AR!L'f.
Men begon met de electie van een V
'I'Ïee-Voomtter. De uitalag W9,8 als
Voonicter: R. P. Botha 22, J. J. Jill.

Reu.borg (I stemlI181I.
Vice-Voonicter: P. J. du Toit 12, Botha
la Harpe 3, O~Brien 2, I D. C.Bowker ea

1.
heer R. P. Botha werd dw

Voonrit&4 .. 811 de heer P. J. du Toit tot .
V OOl'Zltt41l' Yerkoaen verklu.rd .

VERKOOP/NGEN.

..... t.IIOl'p, O.V.S.
VCIII_~.)

16 Maan 1886.
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>OPIG.

ID,

_\ E..:"'.

Jwk.er
~ i.lS en

!(JJIJ, D 8
vau R~uiburg.

I ism ..u en G S

Il C JAKoeo
I~r }fprwe
PI ....ufUlr
I; 'Il L D Pisn ...r
I en H J Gre.ff

-w vd

{.,.,rJe

OEnen
H<irpe

• Je

~ werd dus toi
!u TOlt tot nee-

IJ n d..nk voor 1<
la t hl] die.".j

hl! bl) het UIl
IJlle vrijbeid lO!l
d hl) VIer J&r9D
'ans V&II het be-
Ien orn verga-Ie-
scht, dat dit pion
Iragen. ZiJD'

.. iotsch ge'll"ge!l,
'0 Toen OOgoa
nu "83 hij l!O!Il
~~l worden. De!'
rn,,~oppo'
pI'''ltle en .er·
a minder, zOOtW
ma ~kte ..,.0 door
,1 van Graham'
c;en vergaderen,
vroeger, om er
,~l schterdocht
st dit DU anders
aan het feit

1 J no Constitutië
.. ngen vaa h~'

Dat .. &II ~
.n Gr..hawstaJ
men Dit WIll
IPn. Het wa.!
~oed3 In a.re
but on. Hij
b klook IOU

gevoelen JOU

et land In bel
\ JOrlOOpig deo
vel willeodh eiJ
nIJg betwra
JOl t reden .ou
rren ell dat d.
r. JU betoooen.
r op d..t bel
Ordelijk '<Jn
pte hij, JOU

-n, en IlJQer'
.rtlJclig ..Js Iu)

,t' Vlt..:p·Voor ...:::"'t<l ~~ J
)ei: voor ald
,. ZIOD dal
r wilde men
leliJ k het bl)
Iv<.JgeVJI.lIpo.
19 een ..bill'
I on bedreven
Il Je ....nstel
• {hartigheid
'r wille .ad

:lJJ het IWlb'
z io 8('bOOl1,
wel'Ml! nO
., zijn pJI~
<.!anUs III"
~"or ~

GIWBRBN 8KOurELBB.-BBN ~I
!ORBS.

REUTER'S TELEGRAMMEN.

BURMAH.

L. 1.lbu:D,
8~

I'.~r', lil 'Ia~rt 1êtG



-

I
I'"

ii. "..,i
, 'j
! ii
: f

1

Uw DI... l1ril1ip DI_r.
J.P;~Vtr.

, [Wij twijf.la Dillof '001' h.l PIU nil OGI ..e-- ItlrIelpOll~Dt i. nil &e1"" •. echoeD
al&ijcl DOl Cle'f1'UI is of meD hier iD cle Ko-

linJe cle .. rkkl'llOhleo heeft om eeD blacl &I. hij
Woelt iD .&aDd &ehoodeD. Maar II w. elit 100,
.. d•• k, 0IIII tea Iijd"l1 If.ldelijllell drak lie
.. tlpDwoordige .0latHkt niet 1f'lIDbilr&yoor lell
.... ale he& aijae.-.Ru. Z• .dhiA:44II.]

ONZE 0 EDRUKTB 'l'O&3T Al( D.

0':5~:::e:i~~.::~~
: .f a.II: .......
floUt-

.CItrt~IIIIrII ... II tipe

100 .. • .o..a'=' J_"mj~ '~" .
1Ie&IeUD& • jPIMP 1 ". " " 'I " sr :.i.....1...... cl. . sa Kanilela :I

!~i:~~:~::~~~~~~~~:'.(~~bm:'!: cll. r.::. 160 Au"" ,l
cI.D·ook D.... 140 "Bok .. ,i;
Eli WlDlOm, . ook CIUnePa ,"illicit W.... ~ B~a i
om alleen té"D i """."...Ne Di.aqlaecle. 8 TrdOlllell I l:'-:0':::r::r- lMt ICJIIjDhur - aU .au& 10 Vette Vuir.... :!

Gij .... caaa aim 'lUI Mal ft weeechllljile" : iH. J. KOTZE.
IDloe'iDr ,a. lal& VrijwiUia' BIfIDIlL .loAnbe- Malmesbury, 8ht' 1886.
gin.l" bij. JI'.bj ••• cI aooclakelljk. Na, 100, 8 CO' CJ lf Aa
III!IIiI' h.t liij U&rw. "l1li., cloc1aclat.ba Ik a Na doop vao boY4tD:c' .lde Verkoo- . _ " -.lAL ~ VINDEN OPDid altoot ....... Ir bo eie .ta Dllt ,,,u- . . i P .~
d.reD. ea heb ook Dilt 4t eIi.DltH .IUI" alU ftr· p~ng nllea wordea V. ooht, YOOReb· A ASOH)U.AN DA.G, 2l,;''f" 1Jinga.
lich&e ID iDYloedrij~ peI'lODeD" &er .iiD" be- DIng Yall dcm Heer O. P. Kotn, Jr.·:- CJeg .27., en Doaderdag, 29at.
lOIdklriDr. Ik bil " iD mija 4. Gedreaeerde ~ VAN ApriJ, op da Jl ICNl L WOR T H REN.

::'1~"'abi~o!:..W~~~: &e 4~ Kem:~Bcha:r JL'. 'A. i,. V'.I.- ES'~ STELL·."EIBO''''& , :i~:PI'OfP'&Dlma, ens., nrvooge 111811M•• all: to ... i~.ra~e !loem ik mij W"E.rw. 1 Blagtkoe ;! I' _ ___ QV •
hier uw 811~ eIi•• aar . 1 P.ar NielIWe Áoh"rlllig.. H. GRAHAM CLO.E;TE,

A. B. DV PLIII8lI. 1 Span V oortaigea~1 comp~. F. 1. NE~, SeerelariMfI.
PIItri.t plint •• '.p. o,er te DemilI. ,. W .OO1tD .... ,. .... 00 ..._., n.._L .. *__ Wal ."... ~~ "~ OP adries van DB. P. DA.NIBL HA..BN, M.A., Professor in de Scheikunde ........"'-~ ft&nai,

I f i U aan ~et Z. A. College te Kaapstad, hebben wij de volgende methode . .
RH EUMATIC R0 aangewend voor het: maken vaD onzen Wijn-Spiritus, van welk. vocht onze Van Noorden &DeV""ers
lIst G"f'OI. Zuid .A~",cM JlitIdel ~MI beroemde Cognac w~t'dt gemaakt. ." . .... .lJ.I'BLA.GDS, OOLLB<l'l'EuBs, '

J~ht, lrJleVfIll;'tief; cm~v~ yoor :distillatie' ~ordt alleen gezonde WIJD gebruikt, t8I'WJJIhij wordt a•••I'a I....... b-Al••t••
Jickt, d~t nooi! l,;pt, eft ook em~'_ gedistilleerd voor hij.in het Reservoir wordt gemaakt, om·alle onsohade- vmmu-JUJlBR8:
gKeneelmtidd6!t.~.~g':')__fl!t~>~' lijke stoffim uit te 'houden, die een slechten reuk veroorzaken. Onze BTRAND-ST.RJ..A.T, KAAPSTAD
00' I, ..lWHJIJma_(lIW.a~"'J'o!1fi- • • 'rd d' d kkin --- Lt t '1d Jaa st .Heup- en LencUJ.jic1at 1ft Zit&1ci"9I• Sr.mtas ~o t OD er gewone . nl .g ge~, ~:,!IJ e g mop __

---J- liJke temperatuur "tordt gebruikt. Hierdoor Zl).nWIJ m staat ~eld om _ fM- c
Het volge1lde Getuip10hrift ja ui' houd.· slechts alleen eeD zpiveren Spiritus uit den Wijn te trekken, ell die deli-

deu andere uitgesooht :-i- cate bestanddeeien, ilie men zoo gaarne in goeden Cognac aantreft.
Kaa,.., 21 Julij 18&. Bovenstaande 00.' . gnac is te bekomen in KiBtJ' es van. twaalf Bottels,WUBU. H... I i

Ik gnoelmij ,edtoD,.~ale"D saak 'ID PH, in eenig soort van Vnatwerk in deze Kolonie·in ~bruik.'0 hDkbaarheld.om a &e...nriUigeD 'lUI clegrool
te baat clie Ik oliclenoD.... lleb bij hel ,.brui!
,an aw Rhea_uevo, cIulwe"illiji woader."
MedicijD III Voor meer da. Yijf-eD.I1rÏDtlg jarel
hael ik bij .. gedDrig UIlRlt'DIIIlltiek eD Bhillma
tllChe Jicht lfeladeD. OrD&tent ... jaar ,eieder

S R FF'S SAL ES hael Ik eeD bal&eagewOOII'er,.D aunl. Dr kofH E J . • .tUD DOdIloopea, _jD .ID ,.JebD lIIIIIr 0l
k1lll8D1 clan ietl Illldel'l. a'l) leed "",,Ujke pijll

DISTRICT OF OUDTSHOORN. Gelaklrig Iueeg ik l1li bo(tel Rh tiCllllO, DI

el.. ..rete cloela ,erdweea fe pijn laDf rlaan4
eli Dam de _elHDjf mo ..; af a.t ik elell ,0JPII
clell cl., JDijD echoeD,n ... koD cIoeD. Dr,..
braik&e tw.. bot&ele, elie !Dij ,.heel deela Jaer.
.tolleD, éD lICIert heeft d.j YI.JDDdmllmlt ~ _ _- .' ,
g.la"'lI.. Dr b.... 1 het al ~iJD 1rt__ .'iIIrUlfël
in ieder A'enl heefl ~~ f!Q4..:.ilg "warkt. Dr echt

- ..mrtil"ëlá& de ge'.le KoloDle door Boed
behoort &elij.. ~ Wiet .aD reeD ellk.1

g"al waarin het Dilt gehólf'D heefc,
O. awe, 1IlI.,

; O. A. pun.
Da Beer J. 10 lf B:8,1Ohem!it. ~

Port Eli.beth, B. J. Leo)JoD "00., F. E. 00.-
.taDee; Oott LolldeD. a~:a. J. LenDOD a: 00.;
Kimheri.,.. A. D.. laoD; p+toIaefetroom, .Beid a:
00.; J.,.,.rOD&ein,VIUI cleriPoei. as., ...... 11 cli TE K00P
m_te ApodIebI'I ta WiDlIelien i.ZlIld Atrib,
Age.&eD ic 't groot ID kieta; ot cUr.kt per poet,
mDko, tepa lIL 6cI. per boi&el, kOIl&aa&mR order.
'DD 4111 _Ipa ~,jJAIUi:8 JONES," ....;.. _
~..au&, K_pltad.-hilUJI !Jf "r GllOOT OJ'

~~ "tt~.GEORGE FfNOLA Y & CO., '1AIkUIUl~bOb~u~,,~8I'IS~~:~~;

EQUITABLE CiJAItIBER8, ' BIEDEN NU AAN BBR8TB KLA8 ION8'rER GUANO
&'1', GEOIIGESTBAA} lWPBT.lD. TEGEN VERMINDERD_g pnIJZEN: B• .....::~~.:~ """.EU BEL E lV I DE GROOTSTE fO",KRilD IN IIJi41JKOPBR, Debel. eD Bodems yoor Koperen Diatilleerk.", KapeND het Saizoen gemaakt "orden, ten eiode

' ZUID A.FRIJlA, Soldeenel. hem iD .. t M stellell' in de aan'VI"UIE U B E ' E IT SUPERIEUR XOLONIAA.L.:GEJUA.KTE, BL.4DZINK, Blikken PijpeD, TOil" voor RietAmdakeu, Koperdraad. DMr he' Arli.bl M voorsien.-Men ,...~ .1, , RONDDRLUJBlfDB WIJNPOJCPBN, Bobroeyea voor Btabatea ea Rij- yoege sich bijE U B E L E N De beate "aarde v~r het geld in de . den,! Bekkraa8IL WK. llUMPHRIS.
KoloDle. VLEB80HIUS~ Vliegenvangers, Bchoteldekeel. 'Rn J.)raad, W.t.erm. Middenhoofd, Xaapitad.

treerllers.
VOBR8NUDBB!J..~ngelach. ell AmerikaaalOhe Karnen, KelkpaDnen.
HOUTJVI KOOK4V.lSOHOPPEN, KOper'!n_~paiteD, TniD80hare.,.
KLIPZOUT voor Vee, Zweedach Pek, REUZEJ"oLIE.
JIBINING'DB.uD VUl allerlei IOOn, Heining Standaarda, DRAAD NET.

. WERK. UNION LINIE
BESLAG VOOR i TUIG'KN, Tain SlaDgeD VaD Gomelutiek en Zeildoek. KOlUllJa.IlD M.AILDIINSr
KOOKKAGOHBL~, ee& groote yeraoheideDheid 'RIl 4óB. ell booger.

IJlerpak'lIIs, Il) Gravestraat, Kaapsta... UIIOI ~PIJ

pen
Juk
(Bo:
en 'j
Ver
KaM

. [ . ."X;OoDtsebeept wordeDde ex " T! BOR

3.000 Zakken Beste Blaauwboon

RIt)-- KOFFIX'

Beertuloglm'lMj 8 Maali 1886.
A_lla~.

.Mijnheer.-Zoo meDia'aaul al. wij OOMlaDcI.. 4"" da llldtJkUut.
air .. onri'DhD eD bepeiDIID, In hanD g.druk-
&ID ID IIJrjjDlDd.D &oettaDci. lip ' .... &eHjl! 100 )(ijnbeet,-De. ÉcIi&ear .IUI dl Pilt"" nlt
wil ale op ... ateohaplI"lijk ,.bi.d. eleo kOlIIt jlD heer A.iaPe1iDlr .... omclu IUj iD liD reb.rij'ell
0•• hl, 8chrif.woord iD do g.dAchteD: ol Do.... r- un hit YDthWailHgt: "dat d. PlltrWt iD ,eeD
Mid il op deo IIrdbod"m, eD clui.&erai. oDder reepeetabet+ f_Hie lfele"l1 wordl. omelet het
de 'OIk.D .... werpeo wij 8Daen blik op gll.&e- blild ill l1li. e taal '. etehreYlIi wordt, di, he' ge-
lijk of kerkeliik ,.bi.d, _t eeD dODktrbeid ID ..... folk gebrui,kt."
jlliaternie tffff.o wij hi.r iD oaae oDhDde Het la Waar, dl heer Aspell., heeft lich hier
... t VlD wllr kOlat het P Vila waar ook eli. wel wat '''rk IIltpclrukt. Hij had li ... r mot-
hijaead. IM.wd, wat het baDtieell hetreft P &elilenen:: u wordt iD wliDlge hai .. D "D be-
hde b.t Di.., hi.raan te wijtelI lijn dat eeD IChaafdt ,t ollt'lrikkelele meDICbeD , .... "'. n
jill nil eDle ij .. ri,e lteraan •• clurODder Ol Ill&Ar in ee~ÏJf dor..!!in d. KoloDie. 'D ,raag
ook lIOf &I ... prof_r op IIDe manilr te w.rk wie dur d4j 1'atliÏoI. kOPD, of laat ik li"er seg-
..... dil de oplDeduame ehria&eD. Di.t alld.ra g9D wie d""oor i'teekellc, D. Mllfittraat ,oor-
... heICholiwea ale iD .erijd .. et d. Ifflondelllr .. ker Di_t; dl predikant ook ni.l; d. dokter 'D
ftD he' elierbaar E.angoli. P Wlat loodt, de d. procur.~r ""ftmiD. Dur sullen wel uitloo.
"'tlrMelat dM H.. r"n op een Mlkel pual d.riDgeD ~jn, 100 ale wij we&eDdat n,ech;id,D'
UIl eie f8IOad. leer .an a!ijrh.icl afwijkt. kan '''D el. p,..dwftteil der Afgeteb.ideDe Kerk het
bee Ditt lUIdera. of bij .. nail III donkerheid .0 blad I.IIG i cloch "0 de predilu.ot'lI ODler H.
~: '1D4", God. d4erbaar woord .. et d. U. K.rk i. er .. ker DiemaDd. Maar wi.llleD
"-ioopea4e ,- ya. taJijrh.ld. ale eene k.IMI daa de Plliriot P De •• ft'OU~, OOIf..lotterd.
.... 1lraa4er ,·.alleld lijn; breek een eall.l"a boer, die w.i~ig ot getll ilCbool gehad h ....tt. '0
lChakel. '0 har. lrnehl, lit .eo ,~h .. 1 it ,.bro- lÏeb heef~; lateD wijl •• kea dat d8 Patriot.tul
kta eli lal oi.t w....r tot bare ,oriw. kneht.. beter it dlUi h.1 Hollaadech nil d. Zuid Afriknt.nI..., &eragll.. r.... tenlij d. ,ebrolr ... lOukei .D h.t P~ti. ED il de Bijbel dao oi,t io
er w.. r aan •• laeebt la. ZOO !a"1f dit lIie' g... d.. elfd" HolJandlCb. taalg.drakt nD d. Zuid
eelaitclt, blijft "_0 .oonaalrkelen •• n .&1, al .... , AjriJ.tw" 'D het VlJlklblad' ED cI.D Bijbel bD
.. -- i" d·..,brheid eli dait"'",iI. daar wij lIIea gOld "I"D III 'antuD. Wat eeD id~..
JM, ifoheel ~oodi, h ...... , .. t Jaar. ,o11. kracbt Da, d.: P«triot.caal de till il elie door eeD
oe _e aiel te boolloadell, wallt iDdiell d. relft- IIroot deel, oal8r bnollri.g g'lprolreD wordt, la
,aaNi •• w4llVlfthjJu lali .. wordt. '111. Waar. Mw dat i. jr"l1 .. roDtaebaldi,inlf .oor

Ea w.t b' Il wij alHecIa .. ni.. JDHn ? Eene d". &Iitear .ao d. Petriol. om .ija blad iD die
'erd.rf,liJk Jhi)he*:1le ollfhoudinrlllHr wil. Seal &elatell drukk.n. M088t het ni.t lijD Itre-
-, m., 4~ 11M en la .. e!' !-d" Eyaftll"Ii",./1 "0 lijll om bij lijDe lea"" d. Imuk ,eor "I
,. t w ~"lf8n •. nleblr," ..,dworlDen op wa' lObool! 'D Illlter .n edol i. op le wekkeo?
t lfMI'-'hlll ~bied. neh ala t w.,. !to'eD dek Daarill ho bij .. pletj. l~n Yande Zeadelio-
A .... lt!f" • .,belt'en. Laat _"!CbeD 'oor eenol,en t (}fD.deDdal. Di, hebben dur eenig.
... de teeIr.DID w", de "UWlgl ll00it redaall dail'DdeD HolteetotteD .n lI.tammeHngen 1'1lD
noeh be.ol"" b•• fll. H~ wordt dl HliIi", lIie! HottNl~otkD, elie lij Diet all88a l"er80.D ond.r.
Tertoomd '. door al di..... l~eeden. 'lUI &eelreneD. Iwijltn •.... 1 ook lIOa¥en te ~'lCha .. n. Onder
Welke twut 8D tw"'..,t lier Diet al reedt Ollt- and.ren hebben sij eeD druJrpe:. ~p d. S&eti.,
1ItaIUI, oader d~ I.deo der kerk ~ En dali darft IWAar boeken •• blaadje" 100 al, de Bod. en de
~eD lIO!f ~et dler~r woord ~u .elherlooclae- Kiruhf'l1rj.tf4 gedrukt word lO &er ,enpreiding la the S.it betWIIII V.AII ZYL, E'D'III8I10IK ac
• I~, gebruik.a,. om IDjfU'; &e'lnde"! MD woord oDder elie HOUII.lot&eD. En in w"lk. till wor- LEON.lID. Plainlift'e. JOllN AND. MIIBINO,
clat 100. OIl.llIdia n.rll .erbena I. ~ n tt'I•1III d I boeken en. biladj •• ,edrllkt P Ni.t· in Defeodant.
rwt Dl.t .lDukt niet leer. Een traa']e lt- d. Patriot.taal m..., iD h.I HollandilCb no dl! IN Ex'catioo of the JlidglU.Dt ot the Suprem.
,er~.niD8. die ailloopl op d.1I nnd~r"", IZuid .dfn·k1n-.' .0 h.1 VolkIhllId. KUDO'O die Coart in tbe abo .. SlIit, a Ss le will be h.ld
'u .. IlO ".Ilm.neeb I Lt dit li.td. lot deo naae- i Hot&entol&eD d&.a Hollindech leien en .e,etaaD P a, VRrk.".lrrul,. ){eiriDII'. Poort. in lAid Diltriet,
&e' EeD land word. Di~t g.. tralt OlD.desea of iOog.tw;iit•ra, aDdeu sOlld.n do Zendelingen die oil Friday, tb., illb. day ~A.&ri~~ at ll'30,
.... D dronkaard ot droakaard.. ot dineR of! blAAdj•• wel iD de Patriot-taal lateD drillea. ot..!.he fulloWlDI. YlI.:.::::" _.. 0 ~ _ ~i;'tti
moorden..,. 'Dr., enr. H.t Irrald '0 bet on- Oeon wOlld.r dal elll beeebaald eo onlwikkeld lIale Olmc.!llta-..- .

kruid aa1.&e:~jlll~m~e~0~~~~~~m~u~r~b~.~t~00~r~-~~~;~~~~~0~~~~~~~.~ _.b_" JOHN J. ORAHAM,cl_I begi!: nil de n. Higb Sh ,riff.
nn oord nn G.nadeDdal: te ~Ieeilt ,indell ,oor hUDn• .!:lot- High Sb.rifl'. Oficto,

I....r no ... Jillb.id, eo er lD.ncbe- tentatteD. Oape Town, tiod Marcb 11'186.
lijlre toe.0.~8.I.n Ilun biJdoeD, die gobe.l io Waarlijk. mijoheer. ik lOU mij IICbamen ala een
•trijd li;o m.t (JOOl Heilig Woord, enl. En of ander dag eeD Hottentot nD O.nadeod&l op
wij, alA hem.eDteled.n, li.n bet "oor een grool mijn plAate kYam eo •• ide: " Meneer! ik wat
d.. 1 m..t leed. oogen un, londer onle stem eeD Hottentot la, kaa goed HoliaDd. lee. en nr- la
daartegen te 'ferb~ffdD! 18 bet ni.t onl8 duurete 'taRn •• n jij wat een wit meni ia, .n no die Hol-
pli,!t "lA ledon nn de kerk. OlD daArt-geo laDders afatam, jij Irlln oet die Patriot-teal I.e.
le wUdDP H.t ie ontegoo'prek.lijk waar, '0 ."ewn .. Oit nrataan ik niet."
cIa&, waar ... leeraAr of Prof.lBOr niet EIN W.Aal A:rIl.lLlll'r.a.
lot een lIgea i. '00' kork eD muteebappi j,
IUj dao eer tot eeD ,loek ia, en' tla" 'l'Iljlen wij [ScbOOD er ieen Toorde.1 in lieDde om de
tol welken .fOlleDWJUl,enil,d. oDlboudinllleer 'oor kweelie der: jj Afrikaan .. tul" weder &er .praak
DD.. I!!8meen'-'n P Wij Toor 008 zien-ia 0018 t. br.ngen,: &ien wij geen reel.n om delen bri.f
ollknnde-er ni.~ in, dali .en. clonkerb.id eD Iliet te plaAt, '11. Wij moe&eoi.tlUlCbeo opmer-
tllIiaternia. d.n dWllAllleeat, een liet "'n den 'forat ken dat op het argalDent "'D deo bri.flChrij"r
der dlllate'Di., die werkh.ilillb.id in d. plute olDtreot de ,teal eler bier alom gel .. e,.. Staten-
YID H.iliglllDlri0Il-1onder welb niemand den bijbel, uit bet ltandpllnt nD d. 1'1It"ot met
Seer li.D ul,loekt le It.llen, een geeat die lieb io r"8't kan geaDtwoorel word.n dat gemeld blad
Gocle Tem ""I 181 .erbeffen, die al. 't mOlfolijk en ni.t weiJiij(' Ieren er nlJ I.D .eerate ijnren
wur, ook de uitYerko""neo aal ... rl.id.n, .or. en 'oor een Bijbeln,taling in de "Afrikaa ....
daarom &emeer mogea wij ni.t rwijgen,lDurmoe. taal," tea g_ri .. e l'8Il b.D die met de Sta&eD-
&eowij met de eerat,olll'.ode Synod.,ait all. oorden ... rtaliag mo.ite hebheo. -RED. Z • .dfrikaan.
d.. land •• memOOee opa.nde8, de Syoode ter-
lOekend. 11.1 d.r. Diellwijlbed.n uit de brk te
buDeD, op4at de knd.lqr de. E"ogeliee "n
ujae donkere!D dDister. licbten word' gel.i-
nrd, '11 de dwaalieeet !loor Ood • .If,nade geeD
't'If4er,D ,00rtg'D, milk••

W I1'p8Dwi j .erd.r onlen blik op bet mute
ICUpptlijke, 100 wel al. op onse R.gerin" dan
Ue1fen wij. in onle onlroDde, ook dllr een doo.
kerh.id 'D doi.terni. aan, die wij io oalea oa-
derdolll Dog ni.t hebb.n bele.fd. IJ. eel'lll. al.
Jr'_D' klart i. 1l.ld .n nogIIIuIa g.ld. OlD
d... oorlllAlt i•• Ia '~wllre d. Kebeele maataebap-
pij aal het kwijDeD, aili.nomen 11. w.liel .... -
deD, CalltoreD in &Idi. ioeoltJote boed.l.. VaD
waar die lleldeloo18 toulaod 1 Die 1II0ef'lI wij
allere~...t bij 0011 Regerioll lo.keo; "ne wij ..
:ae.renDg moet ,oor lijD land .n ,olk WU8n in
haH haie1aoadelijke W.tt'D, wat MD wijse balt!-
,..d.~ .• oor lijDe kinderen In oDderlleaebikun i.,
DI. bl) ID&et h.t 'oord .. l. dat er te "rdien.n
I., Diet un neemdeo guIIa.n. lJoet bij .wlre,
clu-bet 'Preekt al. l'8n selt-.enall.n d. !rin-
4IHII eli ooderllracbikt'D iD &l'1IIoedr. enl. Dit
lIa hlM!f~OIJI~ loya.le ~ering io b.re wij_b.id
gedaan. LJ ·.eDe freemd. bank wordt het Ifeld
faD de IIltgnen $ODom'D. 1I0ia'Dden e. tien-
dlli"Dd.D poDdeD' a&erlinA'wordeD j•• rlijk. 'oor
HII&e betaald. Dit g.ld wordt W8jfr.il<Jnd.D
hit Ieod uit, eD keert Di.t weer terIIjl'. J. be;
dan "eemd, dat bet ,eld boe laDller hae m.er
aehuneb wordt •• 0 bet lilnd ill Brmoede 1'8r-
,&It P Dan on.. Regering wil onll! I.ndelijke
a."ol!riog t. halp ... kom.", geld '!rordt aaDIl'1Io-
dh YOOr beeproet)lngwwerIreD-eeDe lier Dllttijr.
JllUlJ'ejrel-1II&&I' WIt haat h.t? De ,oorwur-
4ell lija-JnllnoelD.lijk. I.mera. wij kuonen
ni ... of ouuwelijb de _ percent betalen. In
de .. n tijd kuODID wij boeren, Diet eenl_le "
__ ,ijl per~nt Opbreng'D, lla ODII pluteIn
hoog bela,t lijn_n wur Du no!!, de 8 perceDt
TaD dUll 0111 I18n't Oou rem.lDeDt·l. be&eleD.Eo-
)I"en-wij w.ten na een-di. bet Ilew.agd
lIaddeo, be.>ft dit te i!pO@diller nu, den li Milterreb'''D. Letten wij .. rd.r op d.D A. B. die
vtll beWjf ,tolt in land8l&teJl. nue i, "P
dit panl-wlt geldaalreD beu.ft-ook in d.
dUIrui,. Wij lieD. bier en dur, betluiln
11'.'0, om het 111.1111le reddeD, tlllOr e'lI aMor-
atie- of raddiD...rond. dur 'e s'.lIen. Zoo... I,
... i li ~ p.re.vt. b.1.1.~, .n in lOO of 100 iele
jareD I, daD d. ilCbuld IIf... loet ." welk 'er-
illtaadifre boer loa bi.r .. n g.bruik .. ak.n P Die
het wJlajlt .11 del te .~diger lijn jlroDd i.
ancl'H haDd.n ai.n o.erjlran .n wel om de•• lfd.
hldelllG ala bier bOYen genoemd. Wat lOU bet
.ij ba&ell, ~De ki. ~e& jl'Oail dUr op ,1tI IIf-
.&lUld te Iiell, en ml) wordt jl- ••gd: gij kunt
het bekomelI , maar de weg daarheeD I. 100 don-
ker,'D roo Tenperd dllt ik het Dooit_I. 't
wv_in be.h ui krijaen ... En watoD' IADdoek
DOf!' meer den onderglHJll nlbij !!renlft la die nije
jI'IldhaDd.l, di. ie ook een ~'Jelr .oor 't land.
B.t la roed 'oor eeD land waar g.ld !I' 3 ""r-
ceat la. Wij weten 'An .. lo g .... II.n, waar d,
U1IIe ..", ale bij door den nood '.dr .... D i, .0
DOf kaebteD wil, om atllnde te blij.'D, door 4ie
.--lijb rHteo eli comlDÏllie, di. heel apoedlg
.. , bpitaal "rdubbtl.a~ .. n and.r.n uilw8jfsl., dali llaar d.n M_ter .. ZOO ook blnd.lden
la .. le , ... aU.n, "pilali.leD i d. IlIDe landb '0-
WIl' 180ft 7 li 8 p"eeut betal'II, dan ftOjl' eeD per.
eaa, &erag jf8.eo, 'oor bij 100 goetl '11'•• om hllm
plcl &e , •• en, eD Dail jsarlijb ,ijrti, poad.n
D&eriiDg afhe&aleD .an h.t bpiteal. oe in Dood
y"k..,..,d. ltemt 111161' toe. deDk&lIde hit sal
wel J'III$ komen, lDaar d" belaalclDlf ko .. I,eeD
PW I bD Di. lletaal Di., produkteo t!pOtkoop,
.... WS& il " g•• olr P kortom l'1Iinati•• taart lIem. bl" IUJIUIIC. W. de HIKe Do .iet 100 1100,',
b mID la., DOf riDd.a, al aija cl. prodakteD eleD
lDeClkOOO. Ala wij clllI ale opm.rk_e Ohria&enll
IJ cleat iliD,rln OD~eicilD, op Ifeeetelijk 100

~aIt ...... Wtlijk'.beid,ie it,_~,

P. »1 V.
DE rr·-"'-A-L"""':':V-A-N:-'D-,E=--·'-P-A-=TRlOT.

1

BESTE GUANO.

KennisieviDg aa. Orediteuren
. en Debit\ureD in den Boe-

del yan wijlen den Heer T.
J. ROOS.

ALL EN die ieta te vorderen hebben
in boven'pmelden Boedel, gelieven

hunne vorderiD~n binnen r.etI "eken
van heden bij den Oodergeteekende iu
te levereD. Eu zij die iet. aan boven-
gemeldIIn Boedel vel'llChnldigd zijD, ge-
lieven znlks binnen zea "eken na datum
dezes aan den Ondergeteekende (te n
zijn_en Kantore. alhier) te betalen.

P. J. BOSMAN, P.W.Zoon,
Agent voor de Executeuren.

Stellenbosch, 10 MaarU886.

!UII).AFRlKA,ANSCH.Ii

KONINKLuIB ~AILDI.U8r

RIO KOFFIJ. 'J. II OutI, Jl"il P~' }I~>iI
E Stoomboot.eu dezer Linie vf!l'tntkkl!ll

• I 't'IUl Kaal_l8tad naar Loaden OlD dert
&Ilderea Ding8d~,_ ria Madeira eD Ply.
mluh, te BiDt BeleDI on A.JcencioD l1li.
leggeDde op be~ talll!Obentijden.
81 Kaart.-" GRANTULLY CA.8TLE," Kapt

C. H. YOUBG. via Li_bon.
lf April'-"DR~ONDCA.8TLE." Kapt. I.

D. J .. 11111, R.N.a., via St. Heleaa,
- - ......- .....~- .• ~ p.", .. on Ml Mad.ira.

28 April-Ha t;Al;)J:LJli," JUpt. R:Dmrr
CAlf. via L_bon.

12Mei.-" NORJLU( CASTLE," Kapt, Á.
WINClUIITD, ~ia BL Hel.nl en
lIade::"

26 Mei.-"lIA.WARDEN CASTLE," Kapt K.
P. WDSrEa •• ia LiaeaboD.

II Jllllij.-" ROSLIN CAltl'LE," Kapt. 1. C.
Bo.tnol!f, Tis St. Beltm&, AacenIiCIJ
811 Madeira.

2Uunij.-" GRANTULLY CASTLE," Kapt.
C. :0:. YOUlirO. via LiMaboIl .

DOli ALD O'D'lUUB & 00. ..
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DISTRiCT OUDTSHOORN.

Beert: in v.. rraa. KlAPPERTJES ell eea
groot assertl.ent -OUEWAREN,

Zake tuaeeben VAll' ZYL. BtIIII.ttm. ac
LROMAAD, EilCb'ere. '0 JOllN AliD. Mm.
1WI1i1, Verweerd.r.

IN Ex.eau. YIUI Gewij8de 'lUI het
J'el'tahof in d. bonD,eID.ldl Zaak,

koopiag worden gehoDd.n &eVarlreaRraaI,.
riol!lJIOOrt, iD het gelegde Ui.trict. op Vrijdlljl',
deD Ilel.o April IBM, &e11'30, .all het ,0ljf'Dde.
Dam. :-100 Bok" •• e. LammereD, lO .Manuetj ..
Struinoge!a.

LAAGSTli! Marktprijzen.
Q. STE Y T L E R·

tegen
J.

JOHN J. GRAHAM,
Opperbaljuw.

Kantoor Yla deo Opperbaljaw,
K_pttad, ti Mart 1886.

ANTWooR;D AAN DEN WELEERWAAR_
DEN H~R O. ROSS, LAlJY OREY.

WildebeNt.kall. e Haart 1886.
W.IEerw. Heer !-l. Gij 'raDjft mij, in IIW

.. brijYen iD .de .. Zuid .<tfrikllall·· YIn 18 F.br.
joogwtledln, of ik awe, door mij aang.haalde Ilit-
drllkki.gen ~ heb g.lword, ot le .it d. eou.rmttn
heb."

ADt ... : Uit de oourantm.
!I.-lJat mijne 1I&I!,.b&&ldeabten, teg •• Uw

Berw.'. nd.tlijk.n herderlijk w".,. Diel' bewij-
180, ltelll ik' toe. DHr&elfen h.b ik oolr Di.t.
!fel.gd i maar wer tegeo ." Itelling eo lIanálli"V
i. lake de StMtllehoal.

En of ik al. jongeliDg (P I) Diet a, _aar " eel
h.raenaebim Yall eigeo iob~ldiDgn bIlItrijd, Iftat
ik 'O'lrabaDdi Uil het oordeel Yall heli die beier
wetea en mijn ICbrij.en lOader uDaien dee per-
lOOM en londer .00roord .. 1 h.bND releleo.

3. Wat d. ;suk in. kw .. ti ... I.. bler.tt Yer-
"ij. ik U Daat mijne. bri.. en oYer ""nu IClIooI-
k1ve#i.

n
, iD de BlII'lltrldorp Gautt~ nn 12 en II

Febr. IaatatltcleD 'f.nc:h'Dea,.n die ik d. Zu.id
AjMAl.",.·' lpeciaal "l'IOCbt beb o,er t. nem'D ;
WUriD ik, ~ar ik meen, duidelijk d. onhoad-
baarheid 'aD :de ~,"lIg no IIn G".ofor-
murd Cbri.telijke Kork met de Gounrnelll.nu.
soIJottl b.b lUUlf!'elooDd•• '.ook ; dal h.t Vrijwillig
I:legiDlI<l1w.1 deg.lijk G".oformurd i., en •. 'DI.
Ik ,oeg al.. b" dit bij, dft' ik ,,"' dal gij Dlel-
'eo .n de brk mi.l.idit met awe rIldeoering
Yin "ot bet .-n If.loo'ig. geoorloofd la om Oft-
dw6l#IUnirag van tkn ,8t1Ult t~Mmm." Immera
lOol"ng d. Stallt Die.t Illleen u oDden&euniDg"
ge· ft i mur d, .ehool hMM-t m.' Hne ecb&lll-
leet, die d.D "gel .0 d. wet, .oor ecb"olcom-
lDialJi... oDClenrijlere '0 har. iD'poetara eo •.
'fooraebri jft, die d.. lfodl4ienat uo banden legt,
ucuJair onderwijs bepallt, met 'ISo woord be-
pa.ld ongodtdiea.tig eo onkerkelijk is _ laflJl'
i. en ~Iijft. in el•• el'lte plaa~ .de ,,~: Mijl'
een Cbn.tebJk. Kerk of IOQ 1lI1wih geloorig.
met 'D Ian d. S1Mtellcbool .uel,,,_' llaarolll is
b.t bij Dlit ee~ geh." andere raak wanneer de
Staat aleebu 'ubeidie ... rl .. o& .onder oDregt-
.urdi;re en ,,",.&eDl beperkillze., dali of hij bij
sijn ond.ret.uojn, mij d. wel ,ooraehrijft. Een
1'oor.... ld Ier opb.lderinlf: lk glloof d"t. hoewel
•• n predikant IOnder boonnar d. jaarwl4de ,an
OOllYer"em'DI op .Iari_n ontnngt, hij toeb
li.,er er 'oor lOa beclal1kea, ale b.T. onle llooll'e
"'.~ning h.t een MDigeD tijd. iD bet boofd rou
krijg.D om er .en of ander gewetenael&DlIII. laD
te becaten, WAardoor bij .erbind.rd wer~ sijn
IlDbt DUI' d.1I regel cl.. · Bijbel. eD der k4rk te
betrachteo. '

4. Gij gaat lIIet "'ubetlen', profetinerklarinlf
nht lDed., l8jCt gij, omdat bet den Oeref. Kerk-
,.den 1'leemd ie. N d, het .. 1 lDij wel beDieu.
w,n wat ''11' ... rlllariDIr oYer Openb, 17 tocb i•.
wal ,ij bij'. onder d. ainlleb.eldige benamiDge~
der 8chrif. no 'f' Be.. t eo Vro.w" Ylntaat. Eo
rijll de 1--'-""" 'D bijï'eI_lUari.,m bij OIIse
Kweelrecbool en bij oUle leerare" iDg.bruik d..tJ/Jr. bij d. O.... formeerde lrerhadera-o 100
be Ind P
Intuaeben ontlr81l ik beweerd &e heblND daa

ADberleD'. 1'8lklAri., Dewijet dal ,. 0111. Irerk
eeDe hoer i•. " Gij lIIQOf1't dat tDl8Ch.D eie re.
gel.n le18D.

III heb alleen ~"l'I8gd of wij ni.t lIurtoe
ge ... loopen door .m811 met deo Staat lOboleD
op &e rilf&eD. Eli dat berbaal ik weer: la bet
ole& genarlijk IJ!D ter .ille 'aD _ beetje jfOad
IIIIt eie 8teetetcIIoo1 med, te welk.II, elie God.
g.ilia' Woord dlrtt Uil baHeD ta leggelll wie
d. leer der brlri !.reem~ ie, ea die d... I" ...
kent. W., moe'''D OnIe GIHf. Kark wordea,
&le d. lriDcIetea.. lIlet iD haar leer oprnoed
Word.IIJ '[

Dan waartoe 1IWI IrfOilte "lOrI(4bti4 tnr
llijlltl"r~ (109 III &ij'IM~~J r

D. ISAACS & Co.
VOO.SA._ZB SmTS-J:I.,aIaU •• IaSt.,I'k' •• 0'6.&11:4

D. ISAACS & CO,

D. ISAACS &. Co.
A A M B E IJ E NS.AA.&AJIIZ. S.'I'S-Vu ".I'.oWl •••• KO.boom •••

.atl'o ....
POEDER. DR IIallboot.ea cler v...tlObapp.!i .~.

ba ftQ Ir~ naar liIIge!&IId,
Via lIadeIra, _ ~dereD WoellJdac,
'te • 11_ D.... te k lIelaa en AICeDIimI
al. ODeler aaU1egeDCle.

VOOR BNGELA.ND.

StE

FIl
DI
om de
(ho m I

dat e
aand.
"orde
ger.ego
te 0 I

HET 8GClOeIdat toUuerloe gepaard ging met be~ gebruik "an boye"'noemde Me-
dicijn, heeft ~n Eigenaar, deD Heer O. H_ BOun:uo, er toe gebragt deseI ..

meer prominéDt 'Toor de aandaoM 'Ril ~ Pabliek le brell88n; he' werd iD yele
geYallen be"eHU een zeer krachtig middel te aijll tepn deu soa algemeeD heer-
lObeD.. '- siekte, die uDJ8!lDid word~ door boofdpijn, kortsigtigheid, drukking op de
~D, aagat, duiseligheid, ~rek un geeetkracht, onregelmatigheid iD het bloed,
pilll in de Indeu eD YeNtopplng. ..

De bijsondere eigen8cbappen van di~ Poeder om lUK bloed te YerdllDlum en een
nijeD bloedlOmloop te ~rderen, om d. werkiD~ der ingewandéD. te prikkeieu eD
te regelea, ell'lI8 te IniYel'8D 'RU &lijmerige eD acberpe eto1!en, tlemeD de 0DMDge-
name nitwerbelen weg ea PIleseD de liekte. Het .. l ook lI8AI' heiluun beTOlIdeD
wordeD waJlDee~ het gebrUikt; word' ala bovengemelde voolieekeD8D, de voorloo-
per. 'RIl RHUMAT.lSCI:IE nOHT sich \'OOrdoen, eD ook bij drukkia,8' op de
bor.', droogheid, jeukeIl ~ chroniaohe aaod08llingeD vall de md, en biJ water-
ncbt, meer bijaonder WUlDeer dese ni* ollderclrnkte ai'wuemiug voortkumt.
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