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100 Groote Zware 81agtossen NEELTJE HOUGH, INSOLVENTE
100 t~~~p~~~~e:~~~:d:r~: W!!RVAS lENIG VURITtR 18 B. flN RBBNIJ

gedresseerde paren zijn. t CALVINIA, '
Ol' \\ Of·lIslla!!'. 14 April a.s., BRANDEKRAAL, vau Mej. NULTi. HoueK.

Z r r. LF\" ,j" Ondergeteekenden BRANDEKRA.AL, met haar J2,454 Morgen.
pr Il LIl': f\. V ~RKOOPEN te ,BRANDEKRAAL. met haar Vilohrh,ier Oeven.

KLAPMU'fS sr ATlE, bovenge- BR \NDEKRAAL, met haar Fraaije Vee"eide.
n- it' \ I". II en Paarden, uit den BRANDEKRAAL, met haar Oog.t VaD1000 Hud.
T,: ~:,'.It "f ~t·['Ll~t. Ve Ossen zijn BRANDEKRAAL, met haar Prachtigen MuIen.
1',: ,". \;:",t, vn Je Paarden zijn BRAN lJEKRAAL, met haar Loopende WatereD.

1,\ -é, :"-(')l'terijen,-verschei- BRAl\DEKRAAL, met hllar HardIJD Weg DUr Butherl4D.d.
,l·!t li" ,cik"lll~tig van den lnge- BRANDEKRAA~, in het Distrint Fraserburg.
v ': L 'i II tll::~t ",- erdi " vroeger BRA.NDEKRAAL zal Verkooht "orden ZONDER B.RBVB
lx: ,.,',::,L· ,;,lil wijll'Il Jell Heer JA- ,

~ I:
L

::~ I \~I~ll\f:;:';l,,,:~\l~zG~a::m;~;~Te Ca.lvinia, te 10 v.m., op den 3den MBI 1888,
,Jt·!. , i'_:' 1.1:1.:t d,,,,!' Jen bekenden D008
LI: ,Jc:.' .:', ,illl lIl'l'!' PETRUS BAART-

) , ,I,,: ".~; Il,." s t en (~oed ras)
I :':'''':''1'1, Hul (ti jaren oud)
1 L, [1;, 11'1

-, ':""b .kken en :'chapen
J ,'Ic: Kc (),setl\V~gen (compleet)
1 1'1', f.:"pkar op Veren
1 I ':'''''l! :\ reu we Reosome)
I L,.·~1l"iuln'iJmad
1 l !o: P~o"gslellt'n (Nieuwe]
I Ilu. L'eJer Planken, Rozen- en ander
liou t , :2 !-'ulzagen, Ceder. en Kaja-
t ,,,houten Kuipbalies

1> Z"'npst . -kk en , en Bamboes Leeren
,j f \Illd 1'"tHtta~ DE Ondergeteekendeo zullen Publiek

3"" ..' fl"""tl Uek st roo Verkoopen, ZONDER R"~SERVE,
1,·,:, Zlkk~l: Kaf, Boeren- en Timmer- Op Woensda.g 14 dezer

mnns-Gereedschs p, Hooneo, Rog, , ' Il Js MOSGD8TU GItEeo wat vvrder op den DAG U!',R '
v E f( h: OOP I x G zal aangeboden, Op Je Stoep ran hun Kantoor, Drostdy'
WOi Jen. ! straat,

Verkooping te beginnen ten 10 ure v.m.· EEN LEVI<:NSPOLIS, No. 3,416, uit-
precies gereikt aan den Heer Jou E. C.

E \·VIJK BODGI8, in de Mutual, groot metA. . I"A.N" 0 I W· re Ipge oopene lOsten,.,;; 180 5s.
Rondegat, 22 llaart 1886.
D. J, A. van ZYL, Af;>lager.

De o7l<krvol~<k ~rlikel: ~ .

187 Schapen
9 Ezels
3 Paarden,. , . " .. D' E Ondergeteekende, Eigenaar ge. 10 osaeBO \ I~~ G F:M F,LDE Ossen en KoelJeD . worden ziinde van de Plaat8 n

'. .ZC,LLE~ PUBLIEK WORDEN I" W<?~VEU~NS," ta ~oe~!g, geeft ~ :ia~:
\ r~r.KUCHT, hier bl] lLennls aan een legeh]k dIe op
TE KLAPMUTS STATlE ! gezegde ..P!aats jaagt of ..met honden : ~:!:D

(',' 'overschriJding doet, dat hl] hen zonder 4 Paar Tuigen
onderscheid van persoop, streng VOIgODS I ,Waterkar

VRIJDAG, 16 DEZER, Wei zal verY':)lgen. 60 Mud Haver eDGarst
JOH. N. H. STEYN. "0 Koorn

,OOI! hEKENl:S'; \'AI> u "
/ .. G. S\VART. I Wolvedan~, Kooberg. Rog en Haver Mijt'

,n-<ko .... !) April l88li. I 9 ApnlI8.:6. Een groote quantiteit
\ ~, lIaverlJ. hll' L' P. , , "I ! KUNSTI'ANDEN, volle of gedeeltelijke
l r I Iers, rW/Te Lt; LV., Af$. agers. ' Stenen (ontdekking onmogelijk) on~ 1 OortmacbiDe, ens •• ens.

------------- 1c ..enaard "oor echoon heid en duoruamhetd. Boerderi]gereedsohap, Huisraad, ens.
GET ROUW 0, IB. T HUTCHIN80N. D.D.S., L.D.S., ac S., A. G. WATEBMKIJ"'B' ,

Tandheelmeester, 2 Nieuweatraat.-N.B. T. ..\1ET Specl8l" Licentie, door den' Stelknbolch., Cen hui~ pan Mtj. Wlt7ll, hC, tIG" Benig Curak>r
~ Wel·J:;erw. J. H. NUTHLINO,op [Ju maand, Malmeaonry 80 Maart 1886. •
CJ :1 IIJeo A pili, te Poplar Grove, Stel. '
lenbo5cb, Ds. D. BOSMAN 8D SARIE O' VEJRL.EDEN, op deD 7den April Il, De fU'koopiDl'll". ', •.~ ~"DWJl.. : '''-,
JCJL"BEItT, tweede Doch~r ~all dell C. JUTA, té Qhiawick, Engt~ - -.-
~e<lr G. J. JOUiI.Bl'S . I lud, ill dell ollderdom VU 62 jartD. De ~ J. Jr. JI~ Jr.' 0-" JJ"""

['i \" It.i.n: ns, FAURE & Co,
Afslagers.

J8r...JiL:
pr IjU 1:1, E v LR 1\OOPING.
D f: 11;.. i· rl!,'leekende, besloten heb-

l"!,,,i·, :'.'ch van zijne overtollige
LO"f: 1")r:UUU;:S- te ontdoen, heeft
Oe~ IL. r I) ,I. A. 'I"A)i ZYL gelast onder-
na~,J' , ;",Jert'n, per Publieke Veiling
[c \"" r'"I1, ter Plaatse RO~DEGAT,
Dc;:' c: i ':'\I;'.nllIam, (lP

Dout!.'I·lIil;!, '.!2 \ pril 1886,
\'A,\IFLlJK:

,VELLIN GTON
111 Vette Bokveldsche Varkens
15 Gemeste Ossen en Koetien

210 Vette Hamels en 2 Eerste
Klasse Melkkoeijen in Vo1l6
Melk

Z liLL EN Pnbliek worden Varkocht
~ UIt de Kraal van den Heer J. D.

RETIEF, Wellington, op

IIilIgsda::, 13 .tpril 1886,
'« Jf vl'')f1l8 t"n halt 11 ure.

De Varkens zijn Groot en Vet en
z-ker de bes le die voor langen tijd in
de Markt zijn gebragt.

'fHERON & CITJLIERS.
JfALLV &: CELLIERS, Afslagers.

-to "ette Slagtossen
10 "ette Koeijen~

per Publieke VeilinJ' de 88 E~ Klasse Ruins. 'uitge.zocht uit ~ beste
Stoeterijen in den Vrijftaat

39 Do. Do. Merries, do. 'do.,
23 Do, ;Do. Muilezels, do. do.
CiJedrepeertl en allderszlD8 eo la ••t.... teade ... "

. . .~

TB WOBDBN VBBKOOB'l'

Hendrik van Reenen. Afslager.

DE Onde~eek,end&l ml d~n
volgend"e' Ba. in jgemelden ""'V'!:, lUV4

op .dlulM-tr. 27 .l~ru. te 9 our V.M.,
IN HET_lJOBP OALBDON,

BBP Bo. 7, BLOK lt met ruiin Woonhuis en uiÏge.trekte Buitea-
gebouwen. '{ .

DYEN. Nos. 245\en 248. ;

S HtJ¥~!'A A.D, best~de uit eed Voorkamer Stel, (kompleet). Tafels,
toelen, ~ikant en .Ma~ras, Katel e~ Matras. SJaapkamf'rmeubelen, enz.

OpWoe.d." 28 A,ril, té 9 U;1lr V.U.,
, . • '~., \ OP DE fLAAT8,

De beroemde kostbare Plaats I.DUNGHYE PA.RK,n op 9 mijlen
afstands van Caledon, 41,181 morgan groot. Dit Eigendom, welbekend
als het vruchtbaarste in het District, ~eeft, al de benoodigdhecen compleet
voor de verschillende takken van het boerenbedrijf: Het graasveld is en.
goed geschikt voor alle soorten vee, Paarden, Grootvee, Schapen, Struis---:~~~--,---------------4----
vogels. Varkens, enz, ~rden er even .goed. Wat~r is over.vl~d~, eo. MAIJIESBUKf EXEVUTEUBS BB.
een zeer groot Reservolr, het grootste m de Weste1IJke Prcrincie, 1B on- _. , . '
lbespangs~d.0ltoovid,bewboaardodor}aoo.]n.,~te uitg~trektheid grond h~~~orden I'DE Ondergeteekende daartoe .....1",0+ door deo. Heer FDJ). i,x.BUOJ['f

roei c uw e nnen zIJn seer uitgestrekt en n-uc tbaar, zoo- 'S zal P br k d I5Vrkals de groote opbrengst van alle soorten Producten bewijst. De Ge- ADIE, U le . oen e oopen,
bouwim zijn in excellente orde, en het Woonhuis groot en luchtig, terwijl O,P DIVGSD AG 27 APDTT·. AS
de Buitengebouwen vOOr de benoodigdheden van de Plaats volledig zijn. ..., A, A.L.&I 1.... e,
Om kort te zijn, geen' andere Plaats biedt in het District betere voor- AAN I
deelen aan.

LEV:KNDE BAVE.-Best~qde uit 2,287 Schapen (waaronder "LANGFONTEIN," DARLING DORP;
35 Superieure Rammen), 29 Mwl~els en Paarden, 1 Ezelhengst, 2 DE ONDBBVOLGBNDE
Fraaije Karpaarden, 1 R~paard. U Stuks Grootvee, ~O Varkens.

BOBBuBRIJ PBODUOTEN:-Omtrent 25 Mudden Koorn, roe LEV END E H A VEE n
Mudden Haver, 120 Mudden Garst, 9 Mudden Rog. 10 Mudden Nepaulsch. , ' Z.,
K~m, 500 Mudden Uijen, 25 Le~gers Wijn, 2 Leggers Brandewijn, 18 Goed Gedresseerde Paarden en Ezels
Twnp!Oducten, ene., enz. 200 Schapen

VAATWBRK.-stukvaten, Kuipen, Leggers en Diversen. 60 Ossen en Koeijen
VODTUI\JBN.-3: Bokwagens, 1Wagen op V.ren, 1 Kapkar en Wagens, Karren. Ploegen. ena, enz.

2 Open Karren oj> Veren, 1 Schotsche Kar, Kruiwagens. D'DI VVRKOOPIuG BVGIUT T"'BAT •• ~UlJ'D
MAOHINK~IB.-l Wan-, 1 Maaimachine en 2 Dorschmachines, ... .. ....... 1.'1 - --- - .....

1 Koommolen,2 Koompellers, 1 Voersnijma.chine, behalve andere
LANDBOUWGBRE:&DSCHAPPEN van alle soorten, Timmer-

JD,a.TlS- en Smidsgereedscbap,.l " Rifle,'" 1 Hngelgeweer, Stellen Tuigen,
Graanzak~n, W elsebalen en Gewigt!en, Persstandaard, 38 Rollen Hei-
ningdraad, enz. De HeeleD J. W. ~lo.ORBRE8. Jr. " Co., lMagera.

Jl J. N TOO R )( E U B'E L E lf; E lf 1 B R J. lf D lf J. 8 T.

OP WOENSDAG, 14 DEZ}JR,
Aan de ;. OUIlE POORT." "BRIDGE TOWN," de 'Plaatl .. deu Heet
WOUTER TBDON, Sr., voor Rekening van den Heer JAOOBU8~d Dm.
en pe1"8OOnlijkdoor hem opgebragt. :

De Verkooping zal worden gehouden bij de Ond8rgetee~

PLOEGEN EN KORENMOLENS.
Nu ontscheept ex "OLAN FRASU" ell "!UOOLAI": .

Hornsby's, Howard's en Ra.nsome's Braak-, Algt:meene en OD.lslag Ploe
gen en toebehooren

Eggen, 7t tot 10 voet wijd, ea van 120 tot 100 lb. ieder.
Amerikaansche en Zweedsche Ploegen.
Scharen.Ti.Ou, B 1, A 2, 19, 20. 21, 23, 25, 26, 55, 75.
BU88en, "Slades," "Breasts," Bouten en Moeren en Wielen.
R Hornsby's en Zonen Beroemde Stalen Disc Kouters.
Barford & Perkins, Nicholson & Turners, Stalen en Fransche Burr Stee

n;n, Korenmolens zullen van 6 tot 8 bushels per uur malen.
Voor Water of Stoomkracht, kompleet opgeri~ door Machinisten
van ondervinding tegen -Billijke Prijzen.-In t Groot en Klein.

J JA~IES ROBERTSON,
IJzer- en Hardewaren Magazijn,

PLEINSTRAAT, KAAPSTAD. A.. G. WATEIUmYJ$,~.iST ELLEN Bost H. MALMESBURY

EXECUTBURSKAMBB,-
PUBLIEKE VERKOOPING-

Malmeeblll'J', 7 April 1886

Op Dond~rd.gJ 29 April,
TEN 11 URE 'SI MORGENS,

Zal worden Verkocht: per Publi.ke Veiling aan den Hoogsten
: Bied~r,

Voor den Resident Magistraat yan Carna.rv~D, in zijue bevoegdheid ala CommiHa·
ria van het Hoog Geregtahof. laD lijD Kau~r : .

Zeker Stuk Eeuwigdn~.n~e Erfpacht G;roDd,gelegeD iD de Afdeeling Carnar-
veu, vroeger Fraaerburg, Zl)®e Kroonlan~ Perceel No. 535, genaamd BPOO~·
KOLK, groot 22,840 Morgtn en 698 Vierb.nte Roeden, ala per Ver~nlDg
VODE~I\OM gemaald ten r.nste. van V:erweer?ers, g~~rd 10 JaliJ l~~.

Dit IS een vau de Fraa.ste ElgendoQl~en In het ~lIItriot. De Brakrmer
loopt door bet midden der Pliaats, groote g$makken aanbledeDde voor het makeD
van Dammen, om het land op hare oevers te besproeijeo.· ,

De Plaats is onderyerdeeld in Drie Puten, en op iedere van die oilderver·
deeliDien zijDWoning,Damm~D, KraleD, eD••, met' groote kosteD aangelegd.

De Conditiën v~n Verkoop z~dl~n zijn een· vierde vaD den koop80~t oontant, of
eeD crediet van dne maanden, mdleo de kooper t"ee borgen stelt, die deD COIll-
missaris voldoen. Het aaldo van deD koopschat zal op verbaDd blijven tegeD
6 paroeat. D~ .Afslagers- ~D Gouvernementsk08ten (tezameD t"ee percent)
100"el .ls lIeereDregteo en ..ne kosten v.n Transport zulleD door deu kooper
"ordeD gedrageu. Het EigeDdom zal WprdeD VerkooM oDderhevig un een
gereaerveelden prijs, vaatgeat.eld onder h~t 113de Reglement van het Hof.

Voor verdere bijzoDderheden vervoeg. meD zioh ten Kantore vaD: den Oppe~.
balju", Publieke Gebou"eD, Adderle,rstraat, Kaapstad, of vali deD ResIdent Magt.
straat, Carnarvon.

Vaste en Losse Goederen,
TE WETEN:-

EERSTENS, VASTGO£D.
A.-De PLAATS geDaamd KLFJINKABNJlBLKBPLA.ATS, p* 1,1'77 Korpa

eD 858 Quadraat RoedeD, gelegen in het iJiatriot OariaÏL
B.-DES INSOLVENTS LEVEN8BEGT, iD de yolgende PJaat.ea, Y81'ID&&kt uia

hem door PETRUSLODIVICUST~ eDOu.IitDU BoplW. 1I.l~, YOlgeU
Teatament geda*rd deD 28sten Maart 1860. . I

1.-Z0UTP AN, gelegen in dit Distrikt, Veldkol'lletechap <>na. Bokbo
veld, groot 7,848 Morgen en 681 QIIadraw Roeden. .

2.-KALKG.AT, gelegen als boven, groot 8,618 .Morgen.
3.-KLIPFONl'BIN, gelegen 100 ala boYen, groot 8,787 Mow- ee 178

QaadraatRoeden.
4.-IOOKFONTEIN, ook gelegen te CalviDia, groot 8,718 Morgen.

TWUDU8, L088I GOlDDB.

PUBLIEKE VERKOOPING
l'A.lf

Malmesbury Executeurskamer.
GROOTE

OPR UIMINGS-VIBXOOPING.

EEN LEV ENS POL IS In den InlOlyentAm Boede1 Tall HmmlUX JA.O.
, JOHJ. Lo.ltlB.4BD, A.P.m.

EN . BON V"S! tBONUl$1
D~OndergeteekeDde .. 1Publiek doen

Verkoopeu op de Plaats

" LELIEFONTEIN ". ,
WILLIAM Jf. STAMPER, Eenig Curator.

J. B. F. KLEIN, !fslager, Ualedo•.
:--.B. - De prachtige Schaap- en Veeplaats a Schilderspa!l,"

District Victoria West. "bijna 40,000 acres groot, in bovengemelden
boedel, zal binnen kort te -koop worden aangeboden.

BANKAANDEELEN.

NUIJ

MALMESBURY;
OP ln den Insolventen Boedel van Henry Brink-

I,

VERKOOPINGEN OVER, DE TOONBANK VOOR K~TANT
ZULLEN worden voortgezet gedurende de volgende weiniJ.e weken

. tegen grootelijks Verminderde Prijzen. .:
De Voorraad, bestaande in Klaargemaakte Kleederen, 8tevela en

Schoenen, Modewaren, Dresstoffen, Hardewaren, ena, m~ binnen
kort opgeruimd zijn; zij die spoedig komen mogen zich dns nA koopjes
verzekeren. '

A. G. WATBBHBYBB,
- EeDiIC~,

DODderdag, 15AprilL ••,
De ornlervolgtmde .Artikelen ~
12 Ezell .
4~Paarden
2 Koeiien met Kalvers

25 Schapan
2 Varkens
2 Dubbel.Voor Ploegen
2 Enkele· do.
1 Bok,,&.gen
1 'l'ent"agen
1 Open Kar
. Taiff8D,Boerderijgereedachap
HUllraad, eDl.

60 Mud Iluer
8 Do. KoorD
8 Do. Garst.

De VerkoopiDg begint te half 9 ure-
A. G. WATE lWEIJ ER,

. Til Benig Curator.

L d H B d .. Malmesbary, 30 Maart 1886.
even e ave, oer erlJ- De hh. J. W. MOO1'f'eeI,Jr. &, Oo.,Aj,tagM',J.
Gereedschao, enz.

MALME~BURY I)E OodergeteekeDde daartoe gelaat door deD Curaior in boYIDI __ Boe-
del, sal l'UBLIEK VERKOOPEN ,. . .: .

OP ZATURDAG, 1 _EI 1886,
DE VOLGENDE

EN

VlSRKOOPING
Onder ~roceé van het Hoog Geregtshof

VU

VASTCOED
ï'E CARNARVON.

108 Bo~D eDBokken (Eerste Klaa)
" KoeiJeD, " KeJY8reD
7 Esela, Extra goed, 8 Vaarzen
1 Extra lIellgS', 1 Ruiapurd, 2 Herries
6 StoeieD, 5 BeddeD, compleet, 1 IJHI'8Il Bed t

B0ERDERLJGEREEDSCRAP: - cn.Tea. PikkeD,
., eUL, en••
En "a~ Dog verder sal "orden ~

BUIII KBBDIET.
VERVER,SeRINGEN VOLOP~

f. G.WIG~
..... j •

ACHT AANDEEL EN, in de Diatricts-
Bank, Stellenbosch.

J. MADER & oe.,
Venda.Admi8trateurs.

Malmesbu~, 6 April 1886.Vendu-kentoor, Stellenbosch,
8 April 1886.

A. KOR S T K N, AFSLAGER.

PUBLIEKE VERKOOPING

~------ VENDUTIEl
VENDUTIBI

VBND'V'fIBI
In Zake tnaschen de ClU'&toren v.n de Onderlinge LevenlVerzekering Maat-

110happij (Mutual) vaD de Kaap, de Goede Hoop, Eiacher8ll, VB. PIET"
AIrDJUU LI ROIS, ~TBIN~S GBB$A.RDUSId Rou en GIDIONALBEBTUi
Blu:us, Ver"eerdera~ .

TE KOEBERG,
bp de Plaats "WalvedaD8,"

In den Insolventen Boedel van 'rhomas ~etru.
Arnoldus Theron·

DE Ondergeteekende, zijne Plaats Dit
de hand verkocht hebbende, zal

publiek doen verkoopeD te Wolvedanl,
nabij Klipheuvel Statie,

Op Maandag, 12 April a.s.,

RXECUT EURSKAMER-
Publieke Verkoopillg.

300 Schapen In goeele conditie In den Inlolventen Boedel vau "ijlen
20 Stuka Hoornvee, wa&rOnder MATrHYS MICHIEL LOUBSER

vencheideDe Itoeijen zijn van •
ingevoerd Ru --

8 Goed Oedreueerde Bij. en Ttek· DE Ondergeteekende zal pnbliek doen
paarden, Boerderij Gereed- verkoopen op de Plaats
schap, als We.gen.s, KalTen,
Ploegen, Eggen, ,Tui4ren, Kie.
men,eu

A. B. v. N. PIEKARD.

" RH~BOKSDAM,"
P"AJU)llIBBIUJ,

Op VI'ljdag, lG !pril.Paarl, 80 Maart 1880.

De Villiers, Faure <t Co., .Af6la:Jers.

cWAARSCHUWING.

JOIlN J. GBAHAM,
Opperbalju" .

Kantoor 'u din Opperbaljg",
KU}I'ud, 2 M.. n 1886.

il.
BENDS,

Ploepn,

Cal'riDia, 20 lban 1886.
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Vao 8: en 9 4 pril. 18&'i.
Aardsjlpt'!.n, 1'.' mud.. 0 II 0 - 0 13
Appelen, pe' 100 ••• 0 1 0 - 0 fj
A lijn, p.r haifaaIll... 0 7 6 - 0 I)
Boenen, dro"jle, per mnd 1 4 0 - I 8
B.. '. I eo I." .. 0 0 2 - 0 0
Duiyen.l"!r .tuk... 0 0 6 - 0 0
DrUI<.". per ,....nd • 0 1 6 - 0 3
Eend'D, per Ituk 0 I fj - 0 2
~:i~r~n, per II"... 0 10 6 - 0 13
Oa,,"en, p"r .tuk '" 0 2 6 - 0 3
Guu .. , pe' lOO " .. 0 0 11 - 0 2
H(..,od ... , per atul 0 0 10 - 0 2
Kool per Illlk 0 0 Di- 0 0
KHIl."..".n, p"r Itnk 0 3 6 - 0 6
KutAnjee. per bu.b.1 0 Ió 0 - 0 18
'" .""peren, per 100 0 0 I) - 0 !l
Mielie., per mud 0 II 3 - 0 I)
PompoeDeD p~'llui 0 0 26- U 0
P.reD, per 100 .. , 0 1 0 _ 0 3
Patattu. pe-r mud 0;) 10 - 0 4
Selderij, per boe, 0 0 01- 0 0
T.bU, per lb. 0 0 fj - 0 U
To_tON, per 100 0 0 Il - 0 1
Uijen, per mud 0 4 0 - 0 5
Vijjl'dD, p-r 100... 0 I 3 - 0 1
Vijgen. drooe-, per lb. 0 0 ót- 0 0
Wf)rt~1"'"11 tl~H. ot ... ... 0 0 Of _ lJ 0
Witte Wortelen, per bo. 0 () :! - U 0
Wijn (ordiD.) PtT .... am U 1/1 U - I 0
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Ar'nl ',-II-my &bweizer, 0
; 1. Aib-rt : baten, '2 4A. 1 .;
£I,i ",:. 6,j.; t~kort, £5:30 l~! ~d.

,~CHED"lLEN [~·QELEVERD.

AI n[ 'I - Willi m d,ndike, op Job
r.Oek, )[pr""hpl. hlllldelaar
",-I-: ,Eng,1 rt us vn R

deb"I>pl, .idpd;"g Oud rn, boer.
',-.Jan Chri trel Botha, op Lan

.k.eling Ou.Itsh , boer.
Stpl'l;jan u. J ob..un 8 Coe zee

Dr s:.n rt, {,j eli"" rad k.
".-J oh.. Ryuhoudt Gerh ..rdus KIe k, Sr.,

vro-ger uiar!tt&gsut aan d aarl, nu te Stel-
-nbosch.
',-Job,. np Willem van der W

. :Ut-rlu. Petrus u eo van Zijl,
vi ktp, di.triet Piquetbsr ,
~.-. nus MeDon ..ld, pstsd,

r&llt ender
'.'.-Joh anr.a MIlrga tb .. Jacobe w-n , we-

duwe van Willt,. Arcbib ..ld Brown
op Stellenbosch f,' Il nbosch.
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BET Kantoor van den beer' ZEE- I, , N
DEkBERG, !liet nnt van de, ,....-- .' PAAD:I\I'IT BEESTE ,

heer J. G. MACGI<EGOR, is VER. SEMRT IS57 I. 41~_middelalg-Seen lD..se;U11I ,~"11. .
PL.dJ, TST van 20 Kollteelstraat ..aar ;A~d~eu ter Bllledl>,,..11cle ~.:.:t..a!r

' 'I kou Z~ de Griep,de ......"...'"':".. p Lo .7:' .t.... Rmt8 E. Hoekkantoor, Noordervleugel, en Borataan 'Jl He~ il yooralbij tenD, In den BoetkZ mn wijlen JAN AUL 'UW, op .LYUI+i_

JCOotmansbeurs, naast ht't Kantoor van en .I.ependezjekka .lat b'etuitmuntenderesulhten ': V.u·l), __ I.,', U-'mdJu'l"lI, FBO..N'l'lt.KUDJil NUB TEG~N 6PERCENTd W S S1.IITH M k la odl.vert I onder lijD iu..1oed bedaart d. boelt,lIou- .0.'..,. 7KU1I'J'.tUtu • J , , , de
en eer . . lil ,Il e ar. peil d. nacbtelijkeuit..uemiogen Op, ~Dde delle llatkt-:' , d8 K1l4-,'"e,rs-, é. d~,.KIluen.t". raat, 8D D B0'D'D~ eD &Dd"':"", die m~r dan1April 1~6, krijgt binnen weiuigtijd zijoegezondheIdeDgeset.. ....... V _ kt DIWan ....... _Q

-
-------------- beid~Il'. Degoo_heereo ocbrijno tezellcler tijd . Spoorweg, Dabij, \lG .roege , r i, 6 pe' eeDt voor de Ef'n!te Vel'han.

L_" b'
L

r deoyerbeerliJ'keBOB8TPAS- D. 0-' •• I'I.t ........ 4. sal'40.1l ".r,koop.ll. h PJ lbe 1
_ ... n' .. oe .u ". . ALS 0 0 le . deu "I' •••• U_ .la eo, of "d,.KARLLITHMAN &CO., ~~'1~:.r.':.'::.:~~":,; OP. I. \'--h P '"It...- bin', Schal' H peli;zer reD die goedkoop Le.lJungen WtlnSChell
lI'e..onen bout '0 verl<oodbeid.omnamuIl:te nor· 17d APR I T I H vdraulfso e ers·.aLae e" en., oe , te .lai"';,,,ordeo aange~n zich te ver.

(Vroeger C·G. Akerberg), =:ëi~A&;'tJ:gmn op eie on~~ .. ZAT UR DAG I DEN en, -Y" ' Buchu. Delen, Touw. Zou~ enz't ene- voegen bij" 1._...a~ BOLZIJN Verhui..! naar hunne Ge- - . . Oe.........,. US,
bouwen, No. 1,Adderleystraat, Asthma. I~d~a~'Dsche Oig_aret:en TE 9.30 V.M., . i In 'den Geal.ajgneerden Boedel hn EJ HAR L,E B JOH N la{A N U E L. Mab'_'" ~mmiMi e-Ag8nten.

nabij het MiddenhOO(cl, en bieden te Van C~nabls indice van OB~ULT "" * ,L'AND ' KuteeletBat .. Kaap.t.rd.

koop aan te~n La~e Prijzen, een Dit nie~~:' g!~~~d~:r'W~dr~~:'de meute 'fEN lE UWE RUST, ZW ART,. I,' Op V' • ld d 16d Dezer. Sa.-mo, .al' ~,' iLOMO",groote vemche,denh"d goed droog Franscb.. obo"'o, .. M ............ _....... . r1J a.g. en en '''J_ .. .." .•eerste klas Koloniaal Wagen hout .Ia e~ouil.ltek.Ddmid~eJtegende venc~iIIaode.an- 1,011 Schapen en Bokken I , ' ,
' doeDingende,.demb.llnp-orgaoen,He~l... oldo;eDde 30 Stuks Aanteelbeesten, ] Hollandsehe Bul . ZULL~N WORDENVERKOCHT:-Beste Zweedache Deelen en Plan. de rook der cigarettenin te ademeo,omde beYl~~ 8 Merrl'e· s, 3 Veule· ns d S

ken Echte Zweeclsche zoowel als ~anv~lIeoYA:"a.tbma eo lweatte doenbedal'8ll. . . DAT KOSTBAAR BLOK PAKHUIZEN, gelet
n

Dabi~' en poor"eg, en,
' " Ja dem,.,lemlogleer !Ian te beuleo tegenbe_hb.ld, 1 P J P den N U"_ L~ d D_~ D __ .: I_t t. Het Blok!leer geschikte Engelsche en A me- neoralgienio bet !lan,eaiit eo beginteleonn toogte. aar onge aar , froot makeDd.e naar de iea"e JllAr..~-, • AU r.. en. __ lit raa .

ik h PI cl Be cl ~ 5 Ruin~rden (een waarvan een goede ScJuetpony) is omtrent 1~0:a: 201 voet groot,.en 18beg
1
en door VIer 8tra~n.,

n aaD8C eoegen, e r~m e r~ere ela.rette drr.a4rt de!hADdteekeaillJ 8 Jonfie Muilezels, 7 Trekezels . De Geboawen omvatten tien hecht geboawde PakhmMu, StalleD; al~ook 0 U TOI T ' en
Zweedsshe Kookkagchel!l, NIeuw G&nlAtTLl' II Cie. Ez h Ez lm . Kamera 'oor:. Klerkeo, groote AchterplaatII, ens. 'Teo ge,olge. van de ~roote mtge, , :
Patent, enz. ._ 1 e engst en 2 e ernes . h--~ h d erd Id h d te prt t. Ac' i h .Sboo'D eD WIJD VUl Duut, 3 Johuston's "Harvesters," Ploegen, Eggen en allerlei Boerderij~,e- .trektheid van ,;het EigeDdom, !lONt men' et on en ee In Yel'lC el eoe &par VU AJUg es DI~.

TotJbn-eid on« Kalk Lact~~l~' , ed h PerCeelen. _,
Dese ~~.~llio gen _jo de -;,. 'oo .... w. re SC ap ! Bol E;pndom ;" _ beoh. gebou"d eo de BeTgPI.._ .;jn _, .h ...... kt ..(

hebbeo .ao d. Doctoreoder HOipitaleDte Pa~jl om 2 Bokwagens en 3 Karren en het i. o"mogelijk dat er eenig Eigendom in de Markt kan kqmen dat grootere DE Heer Du TOIT geeft aan zij'nde heratdleode,bloedaterk.odeen opijlnrtenol be' Tu'i~en, Z- delwerk, Trekzoed enz. • bied da d'
..ordereodeeigeoacbappeoder kalk !actophOlhatete ~ óv.>Ut geneven aanu t n lt. Vrienden en het Publiek te
con.teteeren. 400 M u den Koorn . Het gtolieele Eigendom is niterst geschikt 'oor Treindoeleinden, zijnde maal' kennen, dat hii op d.,enlsten AprilZIJ ZIJN DIENSTIG 00 H '<PA r _.1_;,. n den Bpoo weg "
V... bI............ : .............. _. 8 " aver "".- ....... ,. het Huis 1110. 13,. ,Gr •• e.traa~~~:.~O:~v~~~:~\~~,100 H ,. __ ~Rog LOS G 0 ED, E NZ. . tepnOY8r het P&rlemen,miJ

... .nf.m, b_H'IW •• o,;,._ ...... ,. u is~. eDZ. , Stoomk."I. _bi •••• T.. k. V.";aaI. _b; •••H,dnwJ"'be Pe ..... 2 011 Muten Kantoqr. digt bij hetbij .oogeDde ou"en; yooreOUyalelCeJlteD; AI.SOOB ' H Ih 'd 0 dH SkI V . be kk
voervenw&kt,bejaarcleliecleJl;bUborat· ;: Po u'lpen, 5 Plalform Schaleo, Groote oe\'ee el D oot, .toom 0 en, oer- Spoorwegstation, . tre en zal,
ziekten; teren moe(jelijb veJ'tertu; te· Het Opeegtgeteelde Paard cc B I£LF AST," in ziJ' n negende jaar, ib- Snijmachine. Molen, "OoIIer" Pers, Teerz~il('n, 2 Bllle~ Wolhkkitn, 2 Balen Graan· welk huis bijzonder, goed ingerigt
,en gebrek &AD eetIun; bU ieder, &lekte , I zakken 2 do! lt Pockets." 16 Baleo Kaf, Hsndspakan, 100 B'>811eo1Dauo Hoepol- 1 . d t
~otr!e=~~\=tT~:,~! gevoerd dsor wijlen den Heer CUAB. BARRY. : ijzel' 218 Bossen t D~im do., 40 Balen Buehu, Tralliee, Aloë, 2 Kisten tt Moal- en ge egen 18 voor e on vangst van
beenderen; to. heelin( der w • •• I ding:" 428 Delen, l Water. en 1 AmeriktaolOhe Kar, Domme Ktachteo, 5 Haad- Parlementsleden teg~n matige ter-

"..._ . .: wageDtj8l, KrDiw~guDl!, 40 P~kken Hoiden, Toueo, 9 Rollen JSaropeaoh Too", men. Hij betuigt .tijn dank voor:Matico van Grimault... 6 Goed-gedresseerde Trekezels, voor Rekening van den Heer ADRll- een Hoeveelheid Liverpool Oadilll, en Kae.pach Zoat, ena, de ruime ondersteuning tot hiertoeGRIMAULT & Cie, Apothekerll te PanJ8. h t d ti te
Dit middel leidt tot de beete,"ult ..t.o bij de be- AAN Louw. ". . genoten, en . oop oor ~ lp na.

handelingder Gooorrb_ ol Slymvloed, eo beaLaatiu A. G, WATERMEYER, Secre,:taris, Verkoopmg te beginnen om 10 uur aan de Pakh1IlZ!1l, Sir Lowry Road. koming der pligten aan die betrek.
".e Tormen: ,Het Vtl6tgoed Nl 'lJwkocAt Ulmlen te 11 ure r.M. kinD' verbonden, op ,verdere begun.lo. Matieo-inl!P1li~, die iD..eiDj~ej...eo eeDt E . D t' f . q

algemeentrepotatiebeeft !erkre"",! leoen' in kor xeeui;eur· a le • L J BEK A. LEB 0 lf U 8 ZAL GEG lE VEN WOR D.IN. stigmg. .ten tijd d. meeathArdaekklfPte.loeljlng. MalmelbuTV, 2 April 1886,~o.Matico-eapaulea. bea .. areunimmerdemu,' .J

P....rl Berg Wl'J'n Brandewl'J'n en :;:i~d~:=u~iedt bijbet gebruikYaOcuPlllI .. me' De Beert,D J. W. .oorrees, Jr. " 00., .,_,.fIIa'erS
l

• b. d K 3 K k I
- .OOn>·DEP07 ... .uua ;.. nUVL! a co.,. ava,'fJTIu.. ,Ii!» Gf' ouwen er amel', er p ein,

~.,AJ) lUInA, IUftlllIY CIt, - L&lI'JlO•• 00. ------------------------j:-:----~r+-' KaaPstad, 6 April 1886.

8priri~~~~~;:;happij. ~~;;-;;~'~SKAMER. Publieke Verkool1!iDg il H, J[ONES & Co., .~fslagerseLADY GREY BRUG. I:'!
1I:....... riD« .;:A..deelhonden. Troders f~ Aaudeelto. . VAN ; , KENN1SGEVING VAN VENNOOTSCHAP.

- In den Boedel vlln wijlen Mej. P. A. BIUND. V A '8 T·a 0 E"0 i
llTORDT kennis gegeYen .da~ de tweede - . . . <;. . .. , HIERBIJ geschiedt kennisgeving dat de Ondergeteekenden HEDEN
lf betaling nn £1 per aand.el aedert TENDERS lullen "orden inl!"Jwagbtdoor , in Ve, n.nootschap getl-eden ziJ'n en te zamen u.k, en zullen doen alsden Onderlleteekende voor de onlier· h
den 7den October nr vallen is.-Aandeel volgende A.ANDEEL EN, to' 12 uur, Vee, LaodhoBwO'ereedsc .ppen., enz, Publieke Boekhouders, Makelaars, Land- en Boedelagenten, ondel;' denhouden "orden verlllCbt deiein mo sP9lldig 0 d 19 A 'I e . Stijl of de Finna. van

lDOgelijk le betalen. p Maan ag, prl J DE Ondergeteekende. besloten hebbende de Boeroerjj aan kant te COS'iNE TT" ST LEG E IlF. p.HOFZ.!::d .. , I A";.:::;' ;. d. Ex".tm ....m... Kup' doen. heeft de U•• ren DE VILLIERS en FAURE gelast om; • J, H. OOS~ETT. •
14 Aandeeien in de Protecteur Assurantie te Verkoopea .'. F. L. ST. LEGER.O I I' M t h PI'J' Maatscbappij, Kaapstad. 0 D' d 20 A il t 10 3084~I' III:.;.e an sc ill) 4, Aandeeien in de Zuid Mrikaansche pIngs ag, pr ,e . . v.m.i.

VAN Brandassurantie Maatschappij, Kaap' , , A:A M B E IJ E N POE 0 ER.
LEV EN S VERZ EKERl NG 30 A.aD8d~;ien in dl Graaft' Reinet Execu· " GR OZE

ijn
NWelbeFleOndeNPlaa1t8,EIN:..," '. H ET su~ dat tot hiertoe gepaard ging me' het gebmik van bo"ngenoemde Me.

liN teur8nmer. ! dicijn,"heeft den Eigenaar, den Heer O. H. BoSl1rllKao, el' toe gebragt dezelve
1 Aandeel In de Instilllte In Club, KaRp- i meer promineot TOOI' de &IUldaoht Tan het Publiek te breogen; het werd in vele

DE KAAP DE GOEDE HOOP. '" •• ::::i.. ;. d, Un;•• Ba••• ""'poind. Digt bij Kwpmute Statie. bestaande uit. ongeyeer 3.000....... E, zij~ geniI •• ~ eon "". kooohtig mi.JdeI .. ~;j.~ ®oe ~ alll"~. heM.
(M FTUA L). 6 Aandet>len in de Groecepuntscbe Tram- drie Reservous, welke meer dan 20 mllllOen gallons water kunnen bei- achen, '\e zlek~e d.'e ~n~ald wordt door hoofdpIJn, kortt;tghgh~ld, ~~kklng op de

-- weg Maatsch8ppij vatten, en '£1,100 gekost hebben voor constructie. 40,OQO Wijngaa~- ~D, angBt, <talZ6hgheld, ~brek &AD geestkrao,bt, ?DregelrnatJgh8ld 10 het bloed,
Kantoor, Darlingstraat, Kaapstad. 10 AandeeIen in de Equitable Brand AlI8u. stokken in volle dragt. Het land is voorbereid om er'dit seizoen 150 PIJO iDn<dbe.!elldeoa'eo y-erstopplng. d't P d h t bloed te rd

- roDtie en Trustmaalscbappi,i, Kaap- il dd K· 100 M dd Ht" 'dat d k . ~ ... e IJZOO:ere eigenscuppen van I oe er om e ve aDDen sn een
Opgedgt 1845. stad. mU en o~~ en u en aver o~ e Z&alJen, z~. ~. ooper "rijen bloedaomloop te bevorderen, om de werkiaj{ der ingewanden te prikkelen en

25 Aandeeien ID de lIiddellandsohe Brand een. goede w~st kan maken zonder de uitgave van het ~ultroelJen v~ te regeleD, en. ze te zniveren van .lijm~rige eD scherpe atoffen, ne'?len de ooa&nge-
Assurantie en Trustmaatscbappij, struiken. Er IS ook een groote voorraad van MAAODELlJKIm GROND. : name aitwer~len weg en ~oeaen de Ziekte. Het aal ook BeArherluam bevonden
Graaf! Heinet. Er zijn verscheidene nooitfalende Fonteinen en een groote Boomgaa~ worden wann~r het gelJrllikt wordt alII. bovengemelde voorteek~.neo, de. voorloo-o 0 3 Aandeeien in de Gaelicht Maatsobappij, hik, Den, Populier en. Gom Pla~tages. ;. Cri van RH'9'la{~TISCHE JlOH! ZIch voord~D, en ook biJ. drllkkl~.g op de

10 AanKd:eal:nta1~de Guardian Asa.rantie Het Vaatwerk bEstaat UIt Negen Zeven-Le~ger Stukvaten Kw+ rat, droogh~!d, Jeaken eo chronl8O~e aandoenlnge~ ....n ~e bald, en bij water.
., .. . . " J SDcbt, meer biJZonder wanneer Jeze nil onderdrukte nltwuemlng ,oortkumt.66,482 0 0 en TrustmaatlCbappij, Port Elizabeth, pen, RIJ~ers, Leggers, W~~npompen en Vlstllleer eteIs, ~n 4 Legger, . Al. een hoismiddel bij Tera~pi~g bn het veilig w\)rdell aanbeTolen, al.mede

l35.M5 0 0 I A'"1:::~~t~·':::.~:~ï.d.Hoopz.. llrandew'Jn. 40 Leggers W'J~. "'.! voor d. beh•• d.U.g .... "olo,'blj k.. _. .'.
7 Aandeeien in de Kaal' de Goede Hoop Ue Veestapel bestaat UIt 40 Ossen en KOeljen, 2 Ezels, 5 Paarden~ Volle bijaoilderUdeu verruelleD elkeD BotteL Prijs 21.' per Poet 21. 6d.

Tm.t- en A.snranlio Maaitobappij, Landbouw Gereed.sehap. bestaande uit Ploegen, Eggen, Kleibre~ .Dm> oooit DD DIrJOD lUaD.ua '

Kaapelad, kers, Wagens, Kapkar en 2 Maaimachines. eHBOSENBERG Chemist en Droo~ist, hoek van Bree- en Korte-TeDden mogen voor alle of ,cor .enig Al k 5uo hte M t 80 racht K toO" , ,_ K .._.J
Rantal AandeeIen zijn. De boogste Tender 800 , vrae n es en v en oom-s r " enz. IDarAtstraten, aap8~
niot noodu.kelijk aangenomen. .

F, J. BROEIlS, Op bovengemelde Verkooping zullen ook 300 Aanteel Schapen,
Voor de Executeoreo THtameDtaÏr goede conditie, worden verkocht. ;

Kaap.t8d';;~~D~ L1BEB.ALBBOIfUSZAL&IIIVIIWOILDII. GEODGE FINDlAY & GO
.£1.500 =!u;;:;:':: .£1.500 DE 'VILLIERS FAURE 4'; Ce~·'':~:I8. ft ... .,
Zuid A1rikaansche '1'urfeDJockerOluba, .' ';; BIEDEN NU AAN

1,500~i:~:'~~·;lk.EX ECU T EU R SK.4~EB. TEGEN VERMINDERDE PRIJZEN: ""-!,:,,,,~ .... ,""w.....
Over d. 70 Prijzen. PUBLIEKE VERKOOPIN ..G BLWKOPER, Deksel. en Bodem. voor Koperen Dï.tilJeerketela, KoperenWel.Ed. Heeren J. P. F.lCIIE en S, V.! '~il~ StakN, tuordea ~tltepel opDoDde~,!IlApril. Soldeersel.

Ho""". PR un N, VAN ZEER KOSTBAAR . BL~DZLN1~iBHkkon Pijpen. To." ."", Rie"'dak ••• Koperilrud.
Sfudaris : d P d £500 G' ED STUXVATEN1' li: RONDDRLUJENDB WIJNPOMPBN, Schroe,en voor Stab.ten en Rij-

W I Ed H J C G
Winnen aar... ..,.. VAST 0 ' , n· z. ,.ders, Rekkranen.,. , 0.'. . I!, Tweed, paard '.. '.' £:00 t . ~ _ , YLEE80HJU.8TBN. VIi_ ........, Sohotoldebel •• an Ilnoad. W.tonU.1H Pr~.ië",jltjll(JrlijéHoorllit b~taaI6aar; if, Derde Paard ... ... .£100 TE treerdert.,

- "I" r......"" ''''''I-''.··If·j'''lij'' Looponde Paarden(Dt.1gep!aatat) YOEBSNIJ1iERS. E... I.,u en Amm_. L_. IIaIkpan ....
_I ..., .,"",. " .... ,,,,. ..IleD gelijkvonll<ll.n ... £100 GROOT DRAKENSTEIN , AFDEELING PAAJ!.L. HOU'l'BN KOOBNSOHOP1'BN, 1I:0pen. Spui .... Tabteolw.u.
D"~./i~ Uit "Ollderlinge Verzekeri~g.D1"t. Niet'Loopende Paarden lUllen ! KLlPZOUTyoor Vee, Zweecbch Pek, REUZEJJOLIE.

.C!IIaPPIJ· II, ",or/e. rie ""It./~ ••• d, al, I. Rifle.. ., rd I P UL A B- 'I' S V." D- "YL 1 HE.'INl11cl'GD''D~ ~D -11 I' H .. S .3__u••J{a4/,dllppij,., IfUUIu. á,Ri;elllJ,n e. Ik geliJk ve ee en ... £50 ID deD IDaolvellten Boedel van A L .R 0 AD Gii lp , 1IDiOr . .L" U4.lII van ~ er el IOOrt, eining tan_rd., DRAAD NET-",..I!....je •• muelá . ..I.II"b,Áorwf ti,.Poli'M" 35 Prijzen van £10 elk... £350 ;'. WERK. .

1H,/0,. 30 Prij'zen van £5 elk .., £150 . k dIP br k d Vk· I BÉBL.4G vrOOR TUIGli:N, Tain Slugeo van Gomeiaatiek eo Zeildoek.Do 1T;uk.... <k •• d,," M..hd ... .., Do O.ole"il"'" OD ... • ,. ... .. 00"" •• i KOOKlUGOHELS •......... -..beide.beid ... 468. ou h_.
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ViNE.··
_ .....,.,Blok P.k&~lzeD,1 GELD

~, N~ en: Tron~~_~,
EOUITABLE CH~MBERS,

ST. GEOBaJ8TRAAT, KAAPSTAD.

~eemt kennis van het Nieuwe
Addres:

NO. 1, ADDERLEY STRAAT,
NilIJ HET

HET BONDSCONGR£S.
PHOTOGRAPHlSCHE PORTRET.

TEN van de Leden V&nhet Pro.
vinciaal Bestuur VBO deo A. Bond,
onlangB 'e Glahaw8tau gehoaden, zijn
nrkrijgbaar bij

ALDHAM &; ALDHAM,
Gf'aha~tad,

P,ijs 2sh. 6d.-Per pOlt 3Bh.
--------------,--

ALLEN WRIGHT,} Gez.
G. W. BTEYTLER,. Aaaign6ea.

}, " OulU Mail p~J JfIJ4Uehavpi,
E StoombooMD ~. Linie vertrekken

.1 'f1LIl Kaa.-w naar, Londen om d81
aujeren Din~, ria ~deira en Ply.
m )uth, te Sint lIelena OD AlceDcion 1&11.
Je';Frcnde op bepaald. tu.OhentijdeA.
H April_II DBUlOIOND OABTLE," Kapt. J,

D. JUFaIB8, R.K.H., 'ria St. Helena
Aacenaion eo .M.adj!ira.

28 April.-" GARTH CASTLE," Kapt. R.DUI.
CAlf, 'ria Li_Ixm,

12 :Mei._u NORlIAll CAJ3TLE," Kapt, A.
WINCIUIIITB&, 'ria St. BeleDI en
:Madeira.

26 Kei._u BAWARDEN OABTLE," Kapt K.
P. WEB8TEIl, 'ria Liaabon.

9 Junij.-" BOBLIN CA8'l'LE," Kapt. J, C.
BoBIll'llOlIr. 'ria st. !Helena,AaoenmOlJ_ Kadeira. )t

23 Juuij.-" GRAN'l'ULLY CASTLE," Kapt.
C. B, Yowe, 'ria Uaabon.
DOBALD OuaalB ek 00.

ApDtea.

Crewes' Gebonwen, Kaapstad, 6 April 1886,' ,

BESTE GUANO.
•

Het bedrag van 't Opge-
loopen Fonds op 31
! :Mei, 1885 ". ", £939,454

Vorderingen op b~t Gfl'
nootschap, verleden
jaar betaald ." ."

Jaarlijksch Inkomen , ..

L)E Ondergeteekende de guano eilr.a-
den van het Gou'veroement g..

kocht hebbende, i. gereed aan Boeren ea
Landboawers ~D

EERSTE KLAS IONS'fER GUANO
TE VERSCHAFFEN,

BESTUUR:
Eu verzoekt dat alle aanzoeken vroeg ia
het &izoen gemaakt worden, ten einde
hem in .taat te .tellen In de aanvl'Bal
naar het Artikel te VOOl'lllien,-Men ,er'
Teega sich bij

De Wel·Ed. l:Ieer H. M. AIIDIUE, ,,"001'-
zitter.

Wel-Ed. Heer H. SOWKOlf,
" ,,(J,- MYBURGH,

" "L. H. GOLDI!CBKIDT,
" "J. G. Sn:TTLER,L.W.R.
" "A. EaDEN, L.W.R.
" "J. R. M.lRQUARD,
" "HARM BOLt'S,
'" "E. LAXDSIIIRG.

('ant.rea :

WK. RUM PH RIS.
Middenhoofd, Kaap.tad.

I'n N'B,-Dit gen88lllliddel U bereid in den Torm ftII 88D Poeder, IIOOdat bet 900r altijd be ..
houdeu worden, _der deaelfa;~ tenm-; _ TOOrdtel dat &Ddere
Da_'_" UW bezitten. IN '1 SCHEMERUURT Jr"

SPROOKJES,
000.

TITU VAlf DU TUU K.
Wel-Ed. Heeren H. M. ARDUIn, A.

EBDIlf en J. R. MARQUARD.

bdittar •• :

-Verkrijgbear teD Xu.tOlnsa.de hid M~~

P'&U841h.

~
UNION LINIE

KOMllKLUKE MAILDIENS'l

'10101 8TOOIIBOO'l'lU..USCHA.PPIJ
<BmRIn.

DF. Jlailbootea der Haat8C~ppii vertrek·
ba ftD Kaapnad naar J5Dge1a.Dd,

Vla lIaCletra. om deD and6rea WoeDJdag,
te 40 uv D.Dl., te S\. BeleDa en AICeOJiOa
ala 0Dder aaalegeode.

VOOR BNGBLÁND .

, J
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lPUl oiNeo. 6..De Laodbou.Jrundin TentooblteWn" hia l.l.'fe'''ben-v. 1 JOIl" heapt. 10..
"&bou'lr" genaamd, hetwelk aebr wel ut rotdj~. 6..
kortste .oord YOOr cc Sbo'lr" il, had aUUer nartj". 2.. 6d~
plaat. op den 17deu daft eD lUfr iD .ooTerre 8. na BouWo~ le 80uaauDVI met
l!eII 'II'UI' SUCCMheeteD ala men die beIoIaouwt
alt een eerste lltap in de ware ~ om deu 1 boe ~ 2.. 6d.
Staat rooruit te helpeu en de inWODen in het .ppels. 28. 6d.:
algemeen te beTOOrdeelen. Daarom aal ik Diet paarden m.ntteR uit cc Bxemor ..
lUIde" dan met den hoopten lof na dien " the Grest" ea een prach~- ..rit
s.;hou.. r...-agen, omdat die ualei~ ba den heer &him ter1ri '1 ei"
gtlveD niet aJIeen tot voordeel en den bloei YaD den h mper, J e br-

di . L di d eer B. P. W~ ala &Oe'b8t istrict, maar 00& UI nn en puechen L de meetlte uudacbt trok
Staat. Ik acht het derhalve weDechelijk dat aen. de melkkoeijen behoort ook niet
voorta&ll elk jaar in Februarij. een telltoon . verr.tedi',1, tedanworden . «tie ?an den heer S.ane.
•telliDr .. orde gehollden, hier in Winbug, I!"' ". ook dadeliJk. lOnder bit voor
sijnde het meest centrale punt van OD.Ien Staat. ~15 ~fltk~ht. werd aan den,heer W. J. ~en,
eo. open voor den geheelen Vrijstaat: dat bij .n die, :' WlJI~ op ~ goe<k inlereet kan
die gelegenheid een jaarmarkt worde gehou- ~~=j.terwijl haar J~ eenj~ bul in.
den vaD ana wol. pro;lllcten en yea: dat.._. een prachtexemplall.r is. Bta,itYarkenl
gedurende dien tijd ook, ala woeger. wedren· w~ .~aJ[ vertegenwoordigd, en hoewel
nen, "races," mllen plaata bebben, en we ~bin~n. keu een al~ diertje il, eoo
hier oDgeveer een week lang niet alleen feeet BUlClell1.kda~ eel& eeD jOOC!sou II&l'IIeleIl of bet
(kermu) vieren; maar voornamelijk ook 0111 wel oni'efll II, toob lOU in dat op!dgt meer T.r.
voordeel doen; dat dit "oornemen maandm te- waclat !djn. Pluimvee 'Inl. er in 't geheel niet
vorHn in de nieu.sbladen worde fPlIubliceerd, hoewel er prijzen voor beechikt waren. He~
ten einde ook van verre de aandacht getroklreo zeUde W. bet geTal met Elt, Wol, Delaware,
worde en op rleze witze kooper en verkooper bij BaardkortIJI en rog. Voor Jaal'lll'Jr8"'en waren
elk&llder worden gebra«t, en iedereen het der t.ee PrijHn..• ~tgeloofd: maar. ook te l'Ill'..,.&.
moeite waard begint te Ichten om in deun .1- ~ Bak ~eli ... li sakken aardappelen, f mud
~meeDen wedstrijd mede te dingen. Dit al. wJen. 2 lotJ" pompoenen. bijna voWreIrt geen
inleiding er. nn de Schouw zelve. Niettegen. groenteu e~.zeer weinig. 'n'11Chten waren opge-
IltaaDde dat de dag zicb vrij winderiug in- .ragt, te~JI de koDfiJt niete buitenpwoon.
zette, was bet weder tamelijk goed en jrB- wa&. De rozijDen, Tijgen en nartjlllll'1lll den
lukkig zODder regen. Dat er belangstelliDg beer G. J. Smit waren jfoed zoo ook de ge.
beerschte, bleek Olet alHen uit de goede op- droogde peniken. Deze tak ;erdient aanmoe-
komst uit het dUtrikt ; Dl&aI' zella uit belang- cligiDg, terwijl de heer Nicolau Pienaar .. ker
_telliDg van elders. Holela en winkelien had. 'VOOr zijn '.truisveeren bek;oond lOU ge"eest
deD eeD goeden oogst. De veeteelt- .... voer djD, indien zijne i.neenrling den Daam 'Y&I1
de eente. maal tame~jk goed vertegen.oordigd, co UIOrtim.ent" ver:liend had: Bij een volgende
al. meD ID aanmerkin~ neemt dat de tentoon- gelegenheId vergete meD Dlet om ook prijlMlll
_tellen {edm moeten Z1jn van bet gecootecbap YOOr bloemen uit te loven, daar Winburg in dat
tegen betaling van een pond lIterling , welke opzigt niet il misdeeld.
bepaling een berziening driDgend noodzakelijk In de h.l?OPdat de reed!! in bet begin gedane
maakt. Hilt genootschap zal ook wel de p- weDleb bijnl moge viDden en er (op Afri.
blUeD der ordonnaotie bebben ingezi81l en in ban~e wijle) "aD af het "OlgeDd Jaar een
dat opzigt voortaan Dleer liberale voorziening kernmweeli: mage zijn, geopend door onlMlll
zien te krijgeD. Het voorn~m.te ~t gele1'erd geschteD S~t"Prelident. opgelui.terd met een
.. erd met betrekking tot mdustrie, behalve BloemfonteiJuche bende boretunueiek en al w.t
landboawen veeteelt. en dat speeiale opmer- er verder bi.ij beboort, leg ik de pen neder en
kiog verdiect, wu het volgellde. wen~. bet LaDdbouwkundig Genootechap alle

De lleer Wilhelm Fiint maakte een I!:oede mogelijke NCCes toe.
vertooning op hilt gebied van lederbereiding, --''--_

door iu te zenden:- .A.A.Da.BIJBa.
I. Gelooide bo"riemen van licbte en donkere

kleur, voor zadel· BD schoenmUenwerk.
2. Do. do. zwart gemaakt, Cordum of Marc.

quiD genaamd, voor schoenen en boekbin.
de"werlr.

i .1. Kalfsvellen ,zwart, voor laarzen en IlCboenen.
i. D•. licht en donker, gelooid, voor zadels,

IICboeneu, enz.
5. &:haapvellf'D, gelooid.
ti Do., bereid voor handschoenen, co kid" ef

" gla~."
I. OA88Dhaiden, gelooid.
8. Do .• bereid (gebereid) met aluin, 'beide voor

adel.erk.
P. Bles· eD bokvellen voor voorslagen en

riempjes.
lu. Fr&a1 bewerkte (dressed) aogoravellen, wit

en gekleurd, voor karoesen, aafa· en deur-
matjl'8.

II. Zoolleder , hal ten, Itroppen, riemen, voor.
Alagen. enL uit bovengenoemd leder be.
werkt.

Voor het looijeD VIUlgeDoemde ~ikeleo, die
alle de moeite waard waren en op eenï.ee Zuid
AfrikaaDIIChe teDtoonltelling een plaabje ver-
.tienden, werd, behal ..e de Europeesche bast,
ani Elandsboontje en OIlze berg bast gebruikt.

Het rou mij te om_lagtig m.ken, iDdien ik
bij aIletI in bi'l101lderheden .~I!!' treden llD ik zal
mlj daarom maar tot de pnJWJst zelve bep"len.

De volgende prijzen werdim toegekend ;_
De beste dekhengst. S. P. E. Jacobaz. £3.
TW'eede beste, W. P. Pretorius, £1 108.
De beste aanteelmerrie, Ch... Ne.berry,

li 108.
Tw-Ie beste, W. P. Pretorias, 158.
De beste jonge hengst iD het distrikt geteeld,

F. Scbimper, £1 lOs.
De beste merrie, ;3 jaar of onder, do., 8. F,

du Pleasi., l,)s.
Het beate rijp&&rd, J. B. WesIolIs, £1.
Het beste paar karpaarden, Alb. Poorlmu

W_Ia, £2.
De beste ezelheDgsf, Alb. Poorlman WelI-

11818, £1 10..
Tw-Ie beste. C. Swanepoel, 15s.
Het h.ste span muilezela (10), J. B. Weaaels,

Rietfontein, £2.
Het beste paar trek do .• A. P. CroDjé. 15s.
De beste mofbul. A. P. Croujé, £'1..
Tw~ beate J. B. Wl'818Is, RietfonteiD, £1.
De beste AfrUa&llsche bul. A. .M. van dl'r

Ho"en, £ 1 108.
TW'eede beste. Jaks. du Ple88ii, 15s.
De beete koe iD melk. P. G. St.eijn, £1.
Tw-Ie beate, J. B. WesselI. RietfoDtein, 108.
De beate mof Vaar!, J. C. Louw, 12s.
T .. Mde beste, S. P. E. J..cobu, 6.. 3d. De heer Jac. Louw, I8condaat dezer rellOlutie,
De beate koe (Afrik8!Wsch), A P Cronjé, -'I. zeide dat hij nog gaarne het een en ander over
Twe«le beste, 8. F. du Plew, lOs. I bovengenoemd onderwerp wilde zeggen. Er
Het beete Afribansche vaars, S. P. E. is, zt'ide hij.een algemeen geroep van : weg lDet

Jacobe%, 12s. 6d. den accijus P Maar nu kwam de vraag wat
Het beste span treao_n (10). H. 8. Theron, iD plaate van den aOOjDS gesteld P en in ant.

£2 woord op deze l'I'aag kon niete aDder. gezegd
De belte mchtos, J. G. Delport, £1. worden, dan dat de opbrengst van den accijnl,
Tw~e beete, A. Raamusen, lOa. wanDeer opgeh""en, gedekt woest worden door
ve beate merino ram, in Zuid Afrika geteeld, bezuiniging. Hij gevoelde zicb onrtui«d dat

P. 8chimper. £2. de opbnmgst VaD den accijDS volstrekt niet
T.eede beate, do, J. B. Wessels, Rietfontein, IOOveel bedroeg als men zicb "erbeeldde.

£t. Toen de "ergadering hare gevoeleIII omtrent
De beste do. in het distrikt geteeld, S. P. E. den accijn. en de in"oerregteo had uitgespro.

Jacoba: £1. ken, stond de Ed. beer Thomu Lou •• L.W.V.
T.eede bute, J. B. We_I., Rietfontein, lOe. op en zeide ut hij zich nrblijdde OlD looveel
De belte 10 wolhameI., P G. Steijll, £1. van zijne ~te ~aardenberg.te mogen on~
De beste 10 wolooijen, 8. P. E. Jacobsz, £1. moeten, ten etnde zIJn gedrag ID zalreden r-
T..--ie beste, B. p, du PI..w, 108. haten accija. voot' te leggeD. 'l'een de acciills
De beste 10 b&mellammen met wol, E. H. ter Iprake kwam in het Parlemellt verdee de

8 van Bouillon £1. het hW. zich dadelij~ t.eeën. De heer
. De beste 10 ~ijen, J. B. We_h, RietfoD- Hofmeyr all onderlteunfT "lUl het Ministerie

tein, lU.. Up~~ stelde zicb lIaJl bet hoofd ~e! ee~e
De beste ~ .AfrikaanllChe hamela, B. F. du parhl, daar het bekend ... <, dat het Ministene

Plew LI. wet de twee .billingw Deluurg moeit vallen
De beste 10 oIag1hamela., J. C. Louw, £1. of blijven staan. Toen k.am Iaij (Ipreker)
De beste angora ram. J. C. Lou .. , £1 lOs. met eenige vrie~den (InreeD om voor.een Tier
T.eede beatl' J. C. Lou., l~.. IlhiIliDgw belub.g te stemmen ten eIDde deo
De 'beste 10 ~gora ooijeD J. C. Lou ... £J lOt. accijD. voor den boer 100 ondragelijk te malulD.
Tw-Ie bate, P. O. 8teij~, 15s. dat hij daardoor in den doofpot .zou honeD
Het beste alagtvarken E. T. Dobin8Ol1. 16e. gedaan .orden: maar oDgefukkig behaalde
De beste ba&[ onlIew~heD .01, P. &him. ae heer Hofmeyr met zijne partij de overwin.

£3. ning. Verder beloofde de heer TholDu Louw
~..--ie beste A. H. van der Hoven, £1 lOe. zijDe kiezen om altoos tegllll deu accijlll te

Het beate mud k1einkoreo, L J. Haaebroek. stemmen .
.£ 1 . ' De heer S. VaD der Merwe bedankte den Ed.Bet beste m~d voerhaver, L. J. Haaebroek. heer Thomu Lou .. ill aangename bewoordiu.
£1. gen, omdat hij .00 rondborstig met zijne ~

Het be~te mud geele mielie., L. J. Haaebroek, yoelens voor jen daa kwam en. h?OPte dat hij
£. I ID de aaDetaande ParlementazittiDg overeen-

Het beste lot miliekoppen, J, B. W_ls, komstig !djne belof~ lOU handelen •.
Rietfontein. 2 .. 1WI. ..Na. een ~kJe ~ den VOOl'Zltter voor

Het best. wud 881'Ie aardappelen, J. A. Naudé, hJ!l diensten glng een leder welgemoed naar

£ITweede beste. J. B. WeueJ., Rietfontein, lOs. ~Ij p~tsen dit ~pport zoo als het ODS
Het beste mud uijen, J. A. Naude, lOs. gezoDden lS. schoon WIJ erkennen. m~n dat
H t be te lot pompoenen, F. P. S. Deelman. het den hee~ Th.om .. Lou. be.enngen ID den

6 e s mond legt die wtent vreemd voorkomen.-R.ED.
"Tweede beste, H. J. Vivier. Br. 2s. 6d. ~ . .&.J
Het beate lot gedroogde vrucbten, G. L.

Smit 21. sa. _ 'd
Het beste lot ~nten. C. C. Froneman, ,8.6 •
Het beste lot vruchten, N. P. 8. Deelmap,

7•. 6d. .,
Het beste lot pickles. M. H Zlebman, 2•. a•.
De beste 6 lb. boter. H. V... ier, Sr., M.
De beste 10 Ih. boter. gezouten. J. C. Louw,

(Van OllUn ~ O~.) _ .... Aild
--_. I t"a 1

, ZAIf ..... LUr; Tt1IIC~ L .. ~ ., ot
i (1,,--.1';"') .A.-Wat, . ~.. • B.-fla&
".' Ik Nn re.{ 'l'arWJj4 a _'erom t•• I~n...I sllkllo.,~ '~.DI-praak o,e, hee. Vrlj"OliK Be.inael I. (2 ne;.

... ' IDI' ~ i!leenuDl. GaJ ;aalt wIl ,.boord .Ite.. 4a&
beb~a dat ik ook atlGha6", ...-Or4tD beD , all God
B.-W.,..,. d.a, laeb ,Ij 'Oll"ft God, di. ID....

Dvnp' dro"k.llIOb.p ba be..... p lOIMa.
A.-J.., M... Iii w.. m'" _ JlUtij GoecIa koo

TelD..peU"r.n, .n lij 1811'"enda, .ik "'11 Obrit"l1 DiJh'MI&,
beDall ik nieuoc dat gendollCbap btbOOf. eli. lij op
B. B.t I.jIliet o••• II_rd, De OIaria&eD.II"D DlerktM __

"oJ,reUq VIID Obrilltu. ED toea gij d. pledge bl' al...... .
t~..Ii~nd~.., b.1n llij a faa Olirill&u oDt&rokk..,. eD ..!!J;!.. DuMI
a b~1 bl~ den .. "",ch .1l'''loela~ All d~ A poetool ."0 Pilatlll ea'
Ptlnl~ bIel' .... , .0..hi I• dad.lajk Io.-roepeD: "0. d•
)lij ultlillu!ge aflCh .ff~r, wl. heefc a bilCoonrd, ODI
dllt Ifij der ... arheid niet IODdt Ifeboor .. am
lijn I denw.lk~n JeiGlObrilt ..... oor d. oog.a te kaan'lI '.
"'Jre". I'etebilder~ i. If~w_t olld.r a glbullt A M.... ·'1 ~'i I _ .... _
ii de' Dit AU 'I 'L ._- la b .- WI a Iluroe er. ....,_.
I .. n . een WI ~ van U _reD: ,t Oij.preekt 'lID d~ G()léle T~..... ala ..... ".
II:!Jd~o ge~~t .DDhanlfeD aU de .e!ke~. der ~c .of .bri,se.,.", aa ct. Prot."a .prak .. lleelaa. ..at.
n~t d. predlk~alf d~. 11'.10 f.' ZiJt!fll .O? .. tai~- ,0Ddi,r na Mm, ~ rUrt Aati IIr1á, ol ..... of"tg! ~! IflJ IIU .et b.t Ge .. t beaoDaea lilt, vol- DI.ucb der lOad.. C._
.."'hlft !fil nu DIet bet IIIM"'" , Di. Il dllD.':i-t B.-Gij .08& ieten d.t· b.. d. AD&iCJarMca...
,~rle~'n' en kracbten onder .D .. ~rlat, d~t HIJ dat waren die Chritli14 lila het krait --.-Id laait-
1111de _kelt du '4'«, of UIt de predikillII' dee".- b E OL . • d i.. II_=:. ..
loof. '" Olll"tell II. Nil hliift ..lJ' nd r d a rJlIJ#Ik ~D. II voor . "Mil' Cwee e ,!,ODlet..... ~ II)
W 1 I . ". ° e e ..' ban Koniog op 4.. troo" bebb411 nD,., .. a.. an•.loo ". en ft la. e' Uit d•• erke~ der w.t lIlO, !leere J..... ,Id' . "Ik Na .ko.. i be __
dJtlliJn ?Dd.r deo WOM: .ant .f1lgPlCbrnell: Mijne Vld.ra ' '" JJ.~' _.~ a
rw-rJlOtIkt 1I •• n i"li'eli~'11die DidCblijft ia .1 betjfllta --·-100 ....• '-~ IIL_. . ~.-t"'~h . . b t .. d d d - - -er _. aa liJD eD .... _
PlC !!..e~ .,.,n •. • er !,:.t, DID ac &II o.O. .alt Ilij "'Ilemen; Bij UI ook ~ i. r.._.
o ,k lilt IllJ _rJlOtI~t OlDdat IflJ ..le.-1Cb tot a •• a litten tol dat 0,,;-=-.... L • 'L _...._~ar •• teldet. .~'" .0• ., ft a_ ,,__

A 0" i door dn U_t iJJo, _dt. ID le Dlet -.ba,• II verat.~~ on. n ee. het doel IIIll'Cbta deD door d. "erecJaijaiiaw li'i. ~" (2 '1'IlII J).
droD_rd ..~. IIJa draalrlOnd. te ,erl_n. Ea A -ZuIl d.;'J 'dj (ol Wide) tie Iae&
100 bebbton WI, .0011'.Ik. lood. eeD pledge. Ik' (ct e~ ; el.:..:.. ver. re de

B. PAa wilL gij optJedftDll1 Verlotl8r ia ,Iaat. t"~den m:rd 'A ~~_) ~ ~eII.A; biII&
vaa Cb.rietUI, allof flij h ••• k u, ODI "tla all. B N en a ~ ver ~ ~:_ ....
IODd. te ... rIOll8a P . '';7 llell, '~r .et tepDW _. llCIf ..

A A.'" d" •• taaJ ID_ haerdoor Uod a. rrooce cli..c'-. I WIJee!! ao~. Mr "".n IIJO b~ .. mlonde te doeD;.D ook :aubidd •• ·lij God door
'I'e,10I&bebben; 'I bl) .fila "I." g_blkt·" OlD Cb' l h' L __ I ~_.. ___.

het EvaDII~1i1l tt! onl ..angdn , H n~ • ;t lDaar raP-I'" .. 'l'er
b
ur_ .1.....00r...

B N I Ir• •.•• 00.. WI apoete~ lIa III ".D .a It(t, . •.-. ""0,"0 strll t "atlt, Ob,utlll 11 nIet r.. S' Il' lf N°l d' L__ d. .I. __... I~L_ •. eli eDlaD ...... eeD an er 10D_... _-!WOllenom.• e r~p~lI r~IfC~.. r gea ··lDaar IOn ra gen daa h.t,reea I I' ei' 1a.&... lk il J.I.
lot bclreenDIl. Uw doel II, dtl DI._beD te oat· Oh :a' E' ~Ige ".1 11,.1 di •__L._d' F' '. A:_ r...... D ID .. eD .1Il&D .. op 'I__t
lODLIg.n·E artl"'lr·':.l~"~Mgerthb~ ~"'dt.... r""l! te bouwt, goad, lil ier, kottelijb ..... D, ho ..
mAa~O. n.e e _,l •.....allJ In 0011tot booi at I.' t~l'lr k al ...,
Cb,itIU. &4IfSIn P Ziet gij .el dat de aflChaJl'.n • oPP' 'D. ~ne _velJ • wer OP"
lucbt1ra lijn ..au b.t Ar fch . t U:L R"II P word.n: .ut d., dag 1.1 hee vmlana, i.wijl

ANd i .' I. "' e Ja IJ . b.t door nur oaldekt wordt. ZOO ..... á0:- ••.~ III M Ik ~Iet. geloonn, w.nt lij ••rk al verlJraDd ;rorclan die UI aoba4e Iijdaa •
echlJnen DlIJ.ulk. Oodl~hjfe meD!che.D.. Dlaar .. ll n.I bij behOuJ.D _rd.., dOOIa ~

B.-lJ .. r jl.eft de 81J""1 het Dlft JlUlt UO, alt I'Ia door ..aur" I •

een karak'.rtr~k YIDdeAD'icbri.teneD dat uj eeDe A u • I d'. -"·L..-t _ • .I-t LP 4_.. te II b bb 0 d·_r· beid .- ... aar a. II pr_I .... Il•• _ _ AlJ •
Il""ua IIl.D e !n ..aa 0 -lg mlar .ticllter ,an bet "'t.i-Olirilltelijlr rijk ill, UI lIij
d. kraebt d.,.ehe .all"8 verloochend hebbea 1 clao iet clad Ii'k . bda' .

A. Wuria .... taat dali tie kracbt P aD Ne) op na a
B. In bet Ytluo •• eD4 bloed van ebri.IQt, dat ID ~ dia. Ik re~~f het al";r::: il,...

reinigt nn nil. IOlld.n. o..a bebt rij geeD i.· II. • 1.00 ~,vc;r ~::It.hf ~ccPIedIffe" of f"ilbare lDelltChen D?Odig-o. U te Cbritt .. -:e:m~'·i '~"'o_ _~:':"I::'... rl ..... ag op aarue. .,... __ ..
,*:,u. Ir.. • IIg.segd hob, aijri da Jod.1I ned. beair laat pa-

~ ..... lUIt de A tsch.uera ~IJn ".>cb Daet tegen Di.t V&ll hua ItImpel Daar J.naul •• &II 'toe-
Cbrilt~ P • • . reD. De Yij,eboOtiJ bot. De Prote&ie _. '.r-

B. Niet t#1(.n .cb~l.t ... P C?!l~ .Ztligmak~r fUld word'D. En ,ij .. nt er nUtI .... 4OeJa.
bll8ft gelelld : ccDI. DIet ..oor IDII II, "feil'" 0111).
ED die mij lid bflefc bew"lft mijn. geliotkrJ." Eli . AIIUV.
b·ett d.. HlM'r Did .itdrukkelljlr gJJod.. : .. N_t
dnm d"n~, arinkt nJJm tIot.uit. do« dtIt tot
IDijoe gedllCbtllnu," ~n de At.eb,dF"ra seq.a :
Nllta dOet d.t Diet, drinkt jfeen wijn. Zija lij dau
niet ~Ilen Cbriltu" of' Antiehriatenen f Ea Y.n lwu nm.i.D o:W' JfIII1' YJIIUJrJ'troou .. ua
.. aar bob!}'a lij d.D num nO Ooede Tompe- "OOBD. G."o~JrZDOO""'I'O.D.8Ir1'_.
lieren P JmDlera, ,ij bebben tP.eb geeD T_pelt
mur. Is bet aiet lDet bec 0011' op den ADtiebri.. KERKELUKE STRIJD IN BOLLAND,
telijlren Tempel. dien de Juden Da aan bet boD."o AdII dm ~.
lija t .. Jertllalem ~ E~ &t!r.ijl .11. meDecben
Hn .flChu" .. n dronkeaecbap b.bb.n: i. beL Mijobeer I-Vel. belig-b.dea "erbiuderd.D mif
daD ni~t ligt te b'll:rijp 'u. dat Atb~itl, M.b"lDt- yerd.r eell woord ~D behoev. JDij• ., "-oJ,rd.
daaD en J"od met dt! Goed. '!'~mp.li-r.n .allen Itroed.r.n iD " midd'D &e breOW.1I, NOjflane .Ille
... mene~"Dlen "m han Koninl( (d~1I AuticJari.t) ook gij neo al. ik •• t.... ~!dja g ••• J_
np zijn troon le iri illeD P V oor,,1 d."r d. Ooed. Celien optrekk~n'" btalplroepeD ia laat I,.."...
TemJHIi.ren een gOt!d of h.t btol'. 'oor"erp beb. I~ger ter "erde1ging ~er G.retorDleerdH. W_
b.o, ODIChri.tal io dOl ooo(ell d~r •• r"ld in nr- lijk ililOa lDij iel.l~ lI'etcbumd h.bbeD, bldieo
dsnking t~. br~nlfen P lJenkt tocb •. Hij bll8ft Jliet lij aan "" .. uJde .&ÓpdeD. In ND,lItrijd, W'Mria
..!lIMOn.IJn Ile_lat .D lf.dronkoD. IIIIIU Hij bealut IDCHtwordu; ol h.t woord ..aa KoIlÏllf
be"'t ook lijn ... olor .. lingen gMxxkn te driDken. J_ of de W.t"lID de HlII8ecbi S,nod.iII i.
H.t it ot ila reede den nitroep boor: Wtg met d_, kerk al geid'D, ia lullr .. n g<MIill'J~_1"
.an' bij verl.idt d. lC~ar.. bOOf.D pleiteD ..oor ld .... nolgera d. o.,.,_

A. AcJa boe lrearijf liet bet land .r alt. Ret m88rdell, 'oor ..... , idit teek .. t. of Dr. Brou.
.cbijot ef all. m.rsch80 b&okro~t IfUD. vad &IOtaeh III op lij .. Di•••• 11 boD",~ wee&

B. Hllb, Klj Jeuj .. 24 DleCbMtOOi op O1I •• n III tocb aiet. Aprofioe, di. vro •• Herder(P)..a
t:jd or.luell f De prof"et "Jlt: "H~t land" art. .el op ai.aw ia wo.d. ou'''a.d lija. VerllJaelcl
b.t 1'8rw.lkt. IJe IDOlt treart. Alleo die blij- a, de Utrrcbtacb. lIerkerud heeft .et rrooce
bartig .Ir.o, Incbten. AI d. builen Itaan ga- lDeerd.rbeid Yla llelD.eD .. a .luaclaq aclret
Iloten d.t er oi"m~nd iakoDl.n ka'r. Er 111118 n ua '1lDpsthie gelO'nd.n .. a dil 8~ "-OIrda
klllfleli)k geroep op de .traten 0111 d~1 wijn. predikaoaea, ollderllogell eQ di.keHa te .A.UIer-
.il. ~ daaa, gelijk III lu troa.e .. ait alle oorJIIIl ..&Il

A. Maar wal .. 1 dADde oor .. "k wel.n P Nederland r_hiedd.. Dai .. ndn. bij dlli __
B. De oorlftAk il ('-rl 5): c. H.& land I. be- d.a ,ool'jflllfaaa door: den kerbraad na Bosctr.

..I.kt Un .ejfll lijn. inwon.rs: w"nt lij o ..er. dam .n tallooleg8D1tieotea ..erhiutIJ haa_ ..
tee den dft •• UeD, lij yerand.r.n de iOI.ttinjfen, and.n tegeD de ur.nol.der IDtiebrilte1ijlrt 8,00da
.ij vernietigen bet eeuwi... nrbond. Daarom Uocb laa' ik yoorlÏgtiJ lijD. Dr. Broa .... ld haett.
'er leert d. .Ioek b..t laod." Hoe wordeD de immsra bi.r een J"" .. alOb.a coneapoadnC, .a aa..tt.m der Ti8ll G.bJd.n oi ..t o'ertred.u door lalleD llij eD ik ai.~ gt1ÓolC6tt WOrd.D' .11...
Sabbatbs ontueilÏ,iliog. eDI.1 En boe .nrdeD IJM'rtI",! Woaderlijk .prinK' m.a toch .. , die
'e land. wetten aiet o'~rtred.D door Ifod.di ..ut G.reforlDeerd.n ODl,... If. ia h.t G.reformeerd.
op ICbolen in te 'lDokkelen P Eo hoe .ordeo het Kaapland will.n Irdoiecb. panijpag.n .,., ...
H .ililf A yondmw niet ... nnd.rd ~n de BoDd.- mond laoerell. JavllQlj la DD al da dude die d.
regelen nrni.tigd door bet ..srbi.dda "&0 wijD P GerdorDleerdeD aan4illj ill aIHe" .prak eeo MW
la het dan eeo .,mde.., dat er een k·aa;.flijk .oord ter bunner unledilfint, en IlU kolDt!dj mtS
gero~p i., op de Itr"I·,n, om del "ijn •• il P le eer.lJudi et tJltenmfHll:Urn, o. mij laet ."'jPD
dat niet de ooraaall dat de ..loek bet land op &e I.,rell. E:: DII,;w.t J ........ uil.biptel ait
,,,rteert P bet Bandt/1hlDd ..... t, ilder w.... dat de

A. Hebt gij jfesien d. 1"lDen.prask tla Pre- groote bladeD iD Ellropa voorD.m.lijk ID ItaDda
dika.t eD Oaderliulf, boe lI:"oe tracht te b.wijJeD .an Jodm lijn. Ue b"r Vaa Duijl,a.&IllOlopat.
dat de .ijn di. Iareël drouk onBegiet ... p .x·redacteur v"n rle 1I~ heeft du ook

B. Ja, bet ia vre~.. lijk om te lien bo. bij lijD op ,alger kracbtlg gekappitteId, ... _lijD
God •• ""rd Incbt te nrdl'l1llijen; bij bem u allel OpUf'deDop re.telijk 'gehllld, waar hij de lII..te
waarlChijll/ijk. Als bet EogellCh Diet (oa"r lijD kro.DI. Ipronlfeu ID"'.lic. ea heDl &oepro.pta:
liD) met d. 1I0IlA"ct.cbe ... teli"jf overeen. ScApmmak.r h.w.d "1bij"1O leut. Ea ot.chóoa
lteml. dAn i. bet wfllJrtchijnJijlr. dat wit I.art Vma JJui;t op kerkelijk lJO .. ellll poli&it1r gebied
i.. Gelukkig dat God •• o·,rd OOIwaa'ecbu.c eeD vollrbloed LilHlraGl III, tocb ~ bij aittlrak.
tegen lalk. ."Iacbe le.raren, di. urderfelijie kelijla dat IDea de Gerdorm .. rdea a. 't alg.....
ketterijtIn -".".kt.l.jk lo ..oer~o; ook den H.6re .n Dr. KU1per in ~, bijlander niet ..m&Ia&
die heo Ilekocbt b.eft ... rlooebeoende (2 Petr. of 'eralaaD Wil.D alluÓ onrdfit doet. ZB ik IlDa
2). En :wordelI die kettorijen ni.t beJMtt/iik ".a al, .. Al" of Jt4atm Diu.req,1t aie a..-
ingnoerd door bet onkundig ..alk wijl te IDI- bladeD of tijdacbittea ,iI"'D toe_dl., daD-*t
ien dat O»d •• uo,d ,alschelijk nrl""ld i. P )lij wel een .xt,. _.rut .oetea airp,tD.
En :fI'ordt er door die k~U..rijeD ni.t een dear DaarolD, III er iemaod idi. lij-! 80 lut h..t, oa
Ifeopend voor dOln godlovcben&lr; om naar bar- lieh op d. boogte .... dill.,. setrir&lrea liar ..
telu-t te tran.lac.rdo eo OhriIC. te ",.r"er. !ijk.a .. rijd &e .telle .., bij' I... de Ac" ...
p<DP btecbaldijjilllf do,r d' Ir ... '''oir... lij

A. liet i. Di.t de rudilrant alle.n. mur bUODI med.laDdert' d. U..... 8,1lt11U
II1le afech.lF.rl boul.n ,ol dat de .ijo op de iogediend, allOllede dt drie broOblltf' ... Dr.
bj lIiloft te OllnA ongegiat .. a.. BOOfl.-MJ, 'D vu O".,,",_tk ai.4. , .....

B. W.I, btdrD!J il jDi.t het keoteeien der dig-ing taD degereboraiellerbrudalede" ...
anlichri.ten.D.. .ZI.j. "Jellen d~r IHdri~wij de d. drie .takk .... u Or. K.,pu'.: .. Mt ~
lDeDtebon .rjlll.bihlk tot d.ahng t. br~ng.o. lIelcomm" Uit&'",".D 'bij Kruijt, A.","- •
Wat b.bbeo wij mMr jl8tuÏjfeni. noodig dan de a pence per .Iak, ..oorta de Brochllte ....D J'..
.. oordea •• n d.n HoofdOIlO nl te. Hij legt: .lJvifl, bet regt.ekuDdi&,'betoog ..... ProffIlOl .Mr.
"Alle mtll lot .eret d.n Iroed.o wijn op, eo .11 Lohman.n het " .on~ verilul" v.... MDiI. ,,"C
m.D •• 1 Il,dronlr.n hdefl, a'. dan do" miDd•• vucllorlte kerkeraadeied.D. R.. date, 1Ódi4.
nn." la b.t Diet, alt of, d. lDan I.id,: al. ik bo.ilj_ YaO De. Wuthof, eea g.ecbrifHI'" Olaria&ea
b.lf dronken beD, deu minderen? Of lalt gij llleraar oDwaanlilf, bli"' ..oor -.lI0' 011"""""'"
ilenc pu~djng liD toC d."·rt g.loatea .noekmo- totdat JlJlJ4tm of .i. ;~k .ij d~ 0IIl! di••
ten .ten ~ "fcbtg.a~ te oDt... k.,....

A. A.b, det weet de onkandijl.t.. dat boe En DD wat den .trljd .elf Aapa&, ..... 70
DlMr lD.n lfeDiet b~ lijner den Imaak .ordt. jar". relede. w.rd dJ. 't'OOrbereid, ltD ,.!OIIe

B. Ja, IDllIr dat II b8c g .... 1 m 'C d.u .ija ..aD h.t alDtmgj"" door ,·KODi113WiIl_ 1II.
niet; boe.m •• r mea drinit. boe Dlinder meo er G"r.forDllltrde Kerk (I"81.,d, _lItIJ&Itje ...
OlD geeft wat of mlla driDkt. El1I8tiaaDecbe Wetge.t"" 'waarbij d. 0,.._.

A. Na 1Dt)~tin eriennen dat b.C b.drog U. tM oaur NfCI.,d •. Gilet. Aerk &loll al haar p-
H. MAIl d"t il Di.t al. AI. er Ifeea droakeD brebo, .eo jll"*'tj •.~ ~.HIat d. G.relóraaM-

mueade k~cbt iD lar •• U'Oill hebben lij onl8n den in Holland deD U.tn SOtId.o claok_, iIIclita
H.er daa UI!A'escilOldeu "oor .ijntaiJl"r. eo nillt lij ooic iD lOO ""li .ai;'erd", hacht aorcee
yoor I18DwAler- of .trool zai!",r P Ell .lIIItOllJ ad_dn. IIIlD lot III 'iteaelijll.
beelt Paalal 1l8legd. wordt Dlet dronken ill wijn! Stel a 'voor iD Kalip'ta4 IOdeD 200 .ocIMD.

A. J'en de ..kt gij dat dA .fecb~lf,raJfod.. jolllf' m8aaeo, di. Inig-.rd.n te eru._. dae
~.t maar in Daam b.. taat' Cbriltlll geatonea u "oor: Onle ~oad .. _ "PP-

B. 111denk ~ietl, maar de .. m.~raak "'0 .. "lat lot OUIe rtgt"fUd.making, tiach_ alt
Predikant eD Onderlinlf WoDt J.t bij lijn ... Iecbd lidmaten aaDg.nomeD ;ea tOt de latei del H.. rea
yoorlt.lling .•D ~oor IICbriftverdraaiiiog oen tcltifn loegelaten te worden.18a "' .. ijl ti. pr.di.... tea
....Dw..,h Id .. lljfnen en dan legt bij betill/Xlnr- .0 K.rkerud .. gen:~ G"tt, Woonl iJwbMIt ..
ICIrijttliik. la h@t niet jui.t nn b.. .<loal. UIl grIlWIJl, lOU d. Sldode ,.PD: Wij' ....
P,ul .. lert: (Col. 2: 23) "D •• elke w.1 b_bb~n II Mn t~ to laen, eo afo ai~, dill WON' IPJ I'Uooa
een lCIIijrtrtd •• ao wij"'.id eD eittll,wUiige gM,. .1. "p"'-maJc.r, b.acboa"d eu '\lDder ",1114.
dien«. d,.eh lijn ni.' ia _ige walJrtU maar toL nfuaet. I"a er Di.,1 eliD'''m ..... yeroD,...,di-
_-ligtIII ~an liet tJlN6Ch." _ tri~Il' .tljfeu .ulk 88•. 0,,8~rdea g.W'tIteDed......

A. )laar de A pottel beeft bier Di.t b~t oog door gebeel Z. A.fr~ oppan 1 Eo lOll Da la
op de afech.lfMre. op dit oog'DbJili dOl~d iD Bollaad. G_

B. Dan lDoet gij leer iortaigug lijn. ID wo"d.r dat d. llrijd !tiQ~lijk uitlarak. Sser'"
ren lOltut: "lJat n don nielD"nd oardul. in de Heere oDie Ge"'lór • ...,a. Broed.rea .,. ba
.pijl of in drank;" Yen 2·): •• , .ordt Ilij ID.' dien lteilig-ea Itrijd " "Glilufden .a _aual 0.....
iv.. ttinll:eo )),1.. , P N._li ..... Diet en _MA .inaaa,a, ja Dleer daa <i'er~DDMrI &II _ .....
nid, eD roer Diet aan; w.llae dilllf.u IUe ver· ., ! G"I!.I'O

IM
uaa.

denea door ~et Ilpb,uilr, iDjlevoerd Dur de g.. .
bod.n en loenngen der m.MCben. ~ Zii't jlij •• 1, :::r l.
dit uw lId .. gebod, DIDIl~D .ijn un le rlkeD, te DB GILUFP.~ A.BDuarm.- ...
e.lken óf un te roerdn, d., alleen .en men- boel, de HiDdoe kok 4ie fen blaztlr meiIJ. d
ecbelijk. malll' 0011 eeu Yer,18rf~lijla~ebod i.P G.... if·Bftnet oDt"oenUaeeft, il op nieuw'l'OClr

Á. Gij mo.t oi.t l8jlg8o " .... ;" ik jla bedanlren, den:Maptraat van Giaa1I-Beiaet gelFllNt, die
ik "ilmeCdOlIffCbal!eh nieta DlMr te doeD bebb'ltl, "erlalaalii heeft de etullkeo in de -.li _ clea
1nIDt iJl me dat Gael. ..oord ",«eo beD i.; maat 80lliciteur oeneraal t4 .~ opzendea. Bij
iJl wil toch weteD, .... 1'11&11. ber.Bilt gij de. af· evkende met het lDI#je 1hIgPIOO~ te !djD
lCb.ff.r al. d. lOuchl ? lODder goedburuup bift", lIJoeder ........

~I ~~ tepD. ~~&e."" __
':

(Villi een 001'1'Up0ndmt.)

Op den ódeu April, I' morgens ten negen ~
werd er eene talrijke en invloedrijke nrg&'
dering gebouden op de plaats V&ll den keer
Jan Braaier, dietnct Malmllllbury. De Ed.
heer Tbom&ll Louw, L. W. V. wae tegenwoordig.
De Ed. heer Bergb. L.W. V. kou wegen. zien.
lijke om.ltandigbeden ni9t tegenWOOrd~'g zi·n.
De beer P. Malw, die ala voorzitter e.
opende de "ergadering met te zeggen t bet
doel der bijeeukolDlt 1r&8 om over de alge •
meene behoeften van onl land te spreken, en
verzocbt de vergadering hare ge"oelelll te
kennen te ge"en.

De heer Jac. Lou. Itond op en .prak de
vergadering toe en zeide, dat hij zijn voomei
op papier had eD hoopte en vertrouwde dat
het algemeea IIaJlgenomen en goedgekeurd &ou
worden, te meer daar hij dacbt dat het de be •
lanrn van ieder gold. Ofecboon er 'door
een~ .ataatamaDnen beweerd werd, dat pro.
tect.!, de ondergang 'an ons land _I zijn, wo
bleef hij tocfa overtuigd dat niet. anders on.
uit onzen moeij.lijken en ellendigen toestand
zou kunnen redden daD protectie en bezni
niging. lIij bleef het Gounmement da:Ur.
baar voor wat. er al reed. a&ll bezuiniging ge-
daan .. ae, doc!J zijn. inziens W&I het nog lang
niet voldoeDde. ZijDe rellOlutie, die door den
heer Tobiu LoIlW geaecondeerd wml, luidde
aU volgt;-

"Deze verjl'adering u van geToeIen dat de
tijd gekomen 11 om een dubbel invoerregt te
heffen op alle vreemde artikelen, die in deze
Koloaie geproduceerd kunnen worden, inzon.
derheid, koorn, meel en drank. eo verzoekt
Iaare nrtegenw~rdill'er8 alle ~gingen ~n te
weDden om zoodamge btoluting er door te
krijgen."

De heer W. l'dalberbe nam DUhet woord en
uide onder anderen dat het duidelijk gebleken
was dat dA acci~n. den wijnboer totaal te gronde
bragt Clndat bij tot de co.e1ueie gekom CID W&ll
om eene rCillOlutie in di9D zin voor te stellen.
Deze rll8Olutie, gestcondeerd door den heer Jac.
LoDw,luidde als volgt :_

" Deze vergadering overtuiltd zijnde dat de
wcijns geheven op de vrucht van den wijn.
stok tot onderganlf van den wij nboer .trekt,
verzoekt eerbiedighj k docb dringend dat alle
produkten van den wijnstok geproduceerd,
vrijgelaten worden "an eenige beluting en
dat de genoemde accijnl geheel afgenomen
worde."

CORRESPONDENTIE

DIEVDU EN PAB.JUln'lGHEID.-Een boer
in Doornkloof, niet ver van Adelaide, de beer
A. Lombaard, heeft lIaJl de Rewrd(r te kennen
gegeven dat hiL geen lIChapenhoer meer blij.
ven kan. daar Naturellenplaklrers in de buurt,
die aiets anden om handen hebben cilUl bier
drinken. en danAell, !djn ecbapen en bokken bij
drie D. Tier iii de week llelen. De NatUfeIlen

(ie'Het beste lot kODfijt, M. H. ZietllllWl, 15s. in Maocazana lijD zoo onbeachoft d.t toen
De beate ~5 beschuiten, G. L. Smit, 5s. onlangs een diender een bierpsrtij betnpte,
Do. do. :.1.5 lb. boerenaeep, L. J. Haaebroek, llij bem omriDgden en, toen bij ujn revolver

d trok en vuurde, uitriepeu ; "slaat hem, bij
7!T~~e beate 2.5 do. do. M. H. ZietllDl&D. 6s. durf Diet raak 'lICbiet,' en hem allen te lijf

Het beste lot gelooid leder (in <list.). W. gingen. De diender ontkwam door weg te
Funt. lOs. loopen, en du. de wijze I.. te volgen op de

Het do. do. &olen, do. do., lOs. rlrafaittmg te Grahamstad lIaJl den heer Pel
Het do. paar vel<lschoeD81l, C. C. Froneman, I18r gegeven; maar -rij vrageD, bij al het

1(8}01o"er de heiligbeid nn het menecbelijk
2s'J! do. asaortiwt'nt struisveeren, B. P ..E. feven waar men van hoort, of aulk Naturel.

b £ 1 108 leng8lltlw. yerdient om gespaard te worden.
Ja~o ~:. d d' do J R. Leech 1.5" Men - :siet ".t er YaD komt all men &ul1r ,ollr~"....,.e o. o. "'.,' ..__... Klhrik atre h'd wil

Sl':lCUUi l'a.tJZlaI. anden .._ ..QOr eD ~ el

W. runt,,.oor I lot gelooid. bok!ellen, 10... relDnIU•
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