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-TE

GROOT·· ORAKENSTEIN. vu,; DE ODderge~enden eullen V
-E.EMuzaAI,B,LftTDJUlfOIGEXNDRA-""JlIORI'p p , ., ERHUIZING.
a VOOB8~nj ter eti)ving van het Schoo1fÓlUis :van 't er .ubllekeV~nling *,Koop aanbieden _
'STICHT 8IMq~D, imJ. te GROOT DRAK~NSTEIN, ml ,in het .'f8~OV,D'fSJO.,BN, 'lnIBBU l'8IChiedt KeIUlJIp-
Schoo~bouw ~ven worden door de Le~en van het GRqOTi: o.RA- OP ZA"'ru' R-D'AG .Da - viDg, cIat de Ka1i\OreD na
KEN~"'rEIN D4B,AroENOOTSCHAP, bijgestaan door eenige Dames, . ' bovengemeld GeDOOtlohap Tijde-

Op Vrl·J·dag'"Avond 3 Se tembe r 18 September &aut., lijk Overgebragt lijD Y&Il Add8r- .
,I .,' P '. .. 1.De Plaats WELGEVONDEN, le;ptraat naar Ko. 18 CI.AV ..

Ket hat.~,., 'de' ~hU? tijde!l h~"T$ pomité ,besloten de in de Afdeeling OUdtshoorn, Veld. STRUT, Dabij deu Bnk ....
ToekangskaartJ68tOp Is. ~ stellen. KJDderen onaer de 12 Jaren Halt: :roetliOhap, caogo, groot .Jd12 kple1D. en de Kieu" ....
prijs; te verkrij!,n aan de Deuren. ' orgen. mentIhuisen, totdat de 'p.,...

Deuren op~~ ten 7 ure. te begiDnen te 7.30 precies. II. De Plaats VOGELFON· DeDte Kantoren '-' ei. pro-
" SLUW TEIN, gelegen als boven, groot te te Au ti ~h"';L' M_. • O' ,H. z., Sec 622 Morgen. C ur u.r&D emaa....._ap .....

VAN, Simondium, :September 1886. III. De Plaats WILDEHON- GroeDteplein, oD1aup -door uaVaste en Losse Goederen .: DEK LOOF. gelegen &Is boven Genootschap gekocht ...... al

I)E O.d~,•• teekende, w.g ••• ~k.tijko omo~~d;.hede • .wh ... ';i'. beol': IST .1 ii L,LAL AND. :J~J~~:Sv=oc~\(:;lijn om te .~;:~
merJDgen welIBchende te ontdoen, zal Publiek doen Verkoopen, , worden aangeboden. _~4"U,

Op Za turdag, 18 Septem,ber 1886, PUBLIEKB VERX.OOP!NG. Eenig c':!~;D.~~~~EJ:Bonu. Kaapstad, (Secretaris.
WM. F. STAMPER, 31 Aug. 1886.
P AU L NEL, KUNMS'l"l'=-AND:-=;;;EN=-, -~---;:-le-oI~pd--=-",,-"wq~""'..
R. A. MeINTYRE, Stellen (~ ~k) ...

Gez. Coratoreo P. R. BoTII.&.. e-renurd voor lID du .............
Kaapstad, 1 Sept. 1886. r T. HUTCHIN80N. D.D.B., L.DA, B. .0.

l'andhee1mMster, 2 NieIlW'8ltnla&.-N.B r.8,
PAUL NFL, AfBlager. ~;,_ hid .. wlIlIeJ· W~ w....

DEEL 56.

- .
DE HEEREN J.~S. MARAIS & CO.,

. ZULLEN PtJfJILIE(( VERKOOPEN

TElt L JL P -"UTS,
OP VRIJDAG, :denlOden DEDI,

, ' "

60 GROOTE SLAGTOSSEN
80 ZWARE JONGE OSSEN EN KOEIJEN

450 VETTE NAMAQU,! SCHAPEN EN BOKKEN
Alle in onvertro1ren conditie, van Namaq~aJand.

I C. ClWBBm.BB.

ENTERTAINMENT
\YELLINGTON.

70Eerste Klasse Slagt
OsseD.

BO"'E\'I' ~hlJ::LDE Ossen zullen

?C5LIEK WORDEN VERKOCHT,

OP \\~OENSDAG,
8 SEPTEMBER,

(,\ \1C Jlarktkraal alhier,
. Al'1)1J P. ~I VILLIERS.

\\'e,,:~l!t"C1J 1 Srpt. 1886.

.i Fr~r! Peutz & G~" _~fs~a_ge~~

~
PlDI,IEh.I'; \ ~RI\OOPING

I{LIPHEUVEL EN WAGENDRIFT .
PUBLIEKE VERXOOPING

15 Fl aaiie Trekmerries (meest
alle staande te Veulen) uit
opregt geteelde Hengsten

6 Jonge ( pregt &eteelde Merries
6 I'o. do, Hengsten.

Ol) "~O}:NSDAG,
8 SEPTEMBER AANST.,

ZAl. ,i" ()n,ier~l'teekende POBLIEK KLIPHEUVEL
[jUl-:\' nHKOOPEN

TE KLAPMUTS STATIE,
F"'",;,'C()elllde Merries en Hengsten,
,. fC ,f':' é .l In het Distrikt van \Vor,
Ct':, c', tn.je aandacht van koopers wel

"'b~G g. D. DE VOS. I Deze
P,a' ) I AuQ'. IB,jG,
Devilliers. Faure & Co., Afslagen.

In den Insolventen Boedel van WIL.
LEM SCHALK V A'S' DER MERWE.

(li'

C . d S 188t:. En wat verder ten dage der Verkoopin~ voorgebrlIgt zal worden.
crider ag, 16 ept. \If

WI Liberale BIDDI zal ,.geveD ".rieD.
LOSSE

Vrij burg, 14 :Augustus 1886.

De Geregtelijke Helft van de welbekende KostblU'&Plaatsen DE Ondergeteekende, Executeur des Boedels van wijlen IGNATIUS
MARTHINUS JAOOBUS DE LA. REY, -zal per Publieke Veiling

rerkoopen,EN WAGENDRIFT,
DISTRICT CLANWIL~IA.M, 'TE VRPJBURG, ,

-OP DEN 7DEN OCTOBER

; E _ d

NO.4I79.

z. A. Associatie. K,qapde ~e Boop

In de Insolvente Boedels van ,aoJJW&lI8~lP.
PHILIP RUDOLPH, DAVID Uu- '.
CULBBen 8TEPUANUi JOHANN&S KENN ISGEVIN G
Bom ....

MORGEN. 1886. 'PUBLIEK E VERK OOPI;NG.
1. De Plaats RAPENDAAL, No. 2h, groot omtrent 3,000 Mor.

gen, volgens Laadinspectie 60' minuten bij (0 minuten, gelegen met de JA,
eene Heekbaken IIi80nbet Dorp Vrij burg. '

2. De Plaatlf HARTEHEESTVLA~TE, No. 245, groot omtrent
3,000 Morgen, volgens Laadinspectie 60 minuten bij 40 minuten, gren-
zende aan eers~eboemde Plaats. .

Beidê'~:~,' .,men vatrBQU~ en.Ylater" uitmuntende Schaap- en
Grootveewetile f 1iJ;k goed voor LandenJ.. .

3, 'en 5. DWE PLAATSEN, grenzende aan elkander. De Plaats
ZANDBULT, NP.; uo, de Plaats ·KAMEELUOPRN, ~o. 411, de

Plaats RANI?F<1N'1;"EIN, ~o. 412., Elk ~t()mtrent ',50.0 Morgen, -BI;lT'IE"18' PIJ'} ilT8volgens Landin&~le 60 minuten ID ~et Vierkant. Ve drie laatstge-- :' ;j. :.. :', j ; I . I #.

Vrijb~~:,t:t~:n hf[l!s~:~:e~:;ri:~t ~:-s:iw:t::r::~etjt~~?r~ ~ l .." ,

Schapenen Bokk~n J goede gelegenheid "oor Hammen en een overvloed HET VOLG ENDE
van Kameel- en ~der Hout.

TBRMEN .-tOP den dag van Verkooping een-derde Kontant, het
resteerende in .tW4le gelijlte paaijementen vau drie en zes Maanden.

Bovenetaende Eigendommen zijn ook UIT DI: HARD TB KOOP.
Doet aanzoe~' bij den Ondergeteekende.

. R. F. C. MULLER.

GROOT 4,056

over-en-over bekende Plaatsen hebben geen aanbeveling

Voorts de volgende,

LOSSE GOEDEREN:

noodig
TE 11 URE DES VOORMIDDAGS,

DE VOLGENDE

1Kapkar
1 Ouen Warren
1 Span Jukken
1 Snijmachine
1Zadel
1Lot ".['uigen

Pnblifke lerkoopiog 16 Koeijen met Kalvers
. 6 ~ij- en Trekpaarden
:150 ~chauen
50 Bokken
1 }Jloep"

!.,\[, I d:nUl' [JEN WORl'EN
TH

IJ Rivier Plaats"

JOH ANNKS MATTHIJB LOUW.

Vaste Goederen
LOSGOED:

l(~ tch8pen en Bokken
,~ Ezel .., in goede conditie
:; Ka r paarden
I Teutkar
I Scbotscbe Kar
:; En~eJEche Kar kussens
2 Tr- k touwen
4 Z"er'gels
2 Ploegen

13 Zakken
~ GnvfD,:3 Tafels, I W8schtafcl, 1 Kom en
Be,pr, (, ~tOf>leD, 2 IJzeren Ledekanten 2
E.~, 15, ;;; Vaatjes, 1 Mielifstamper, 1 Zeep-
~(t, 2 1\ e t els, I i Borden, 1 Koffiemolen, 1
WerkoBchiu8,6 Koppies, 1 Klok, ens., ens.

VASTGOED:

J. C. STEPHAN, .Afsla'ger.
IN HET HUOG

VERKOOPING
VAN

VASTCO'E',D,
GELEGEN IN HET .DE

SWELLENnAMSGHE
'" .

DISTRICT BlVIUBALI.
A. 1 P uitmuntende VEE. EN ZAAI- I h G d' . t h H V E' hAEfL\Al~. f'enAIlmd "ENKEL WILGE. 0 et e mg ussc en E..."ffiY ERBFELD, ISC er, versus NNA. LIZA·

fi_11"l_;,il'S "RIVIER PLA/TS."l{elegen, :BETH JOHANNA BEIJBRS (gebo,.-en VAN WIJK, Verweerderesse.
,nl ::0 \ ,()r-H!\lltam,groot 4,086 Morgen en ' d M t h .·
\'I~ad;r~i~;e~:;de) Diel in de Plaats Op Donderdag, 9 Sept. 18,86, Goud Prespecteeren e : aa se appIJ
"lEE[WLN~UIL," V~I<JkorDlltBchap On- .
dn'h,.:",(v.,I,I. ~roct G,340 morgen eo 489 TEN 11 URE IN DEN MORGEN, (BEPERKT.)
qt:l~dr~at. roeden. .

I ' -: Ir en Zev-nde: Deelin de Plaats
"2T'FFiLSFONlEIN," ali.s" BUFFELS-
Kl_'?, .:rlJ'Jt ó"jïd llillr!(On en 7~ qaad.aa~
rcecen,

In wat nog verder cp den dag der
Verkooping zal worden voorg-ebrart.

Bouus zal gegeven wordeD.
J. lY; S. ~ANGERMAN, J Oes.
Jl wxr ~MITH, Cu".
li vix !U~ENEN, toren.

Ca:", .u, ~~ A DgUbtus 18!l6.

_P, IJ. WEGE, Afslager.

SlDOde--der ~ederd.
Geref. Kerk.

Zal per \,ublieke veiling worden verkocht aan den hoogst biedende,
voor den Resident Magistraat, ten zijnen Kantore, te Rirersdale, in zijne
capaciteit als Commissaris van het lioog Geregtsho£

Zeker Een Vierde Part of A andeel van en in de Plaat.
ltROJrlJ(KKLOOF, gelegen in de Afdeeling Riversdale, Veldkornet.
schap Langeberg. groot 1,398 Morgen en 525 Vierkante Roeden, ala per
Akte van Transport, gedateerd 26 Maart 1881, ten voordeeie van ANNA
ELIZABETH JOHANNA TAN WIJK.

Het Woonhuis bevat Zes Kamers en is in goeden staat van repa-
ratie. e Wijngaard is beplant met omtrent 3,000 Wijnstokken, en het
Zaailand iii uitgestrekt gt:noeg voor Vijf Mudden Zaad. Er is een per.
manente voorraad Water. Dit Ei~endom is gelegen aan de Brsndrivier,
in de K arroo, en heeft goede Walde voor Bokken, Beesten en Struis.
vogels.

De Conditien van Verkoop zullen zijn @ Kontant, of een Krooiet
van 6, 12 en 18 maanden, indien de Kooper twee Borgen stelt, die den
Commissaris voldoen. De Afslagerskosten en Gou~ernementBregten
(tezamen twee percent), alsmede Heerenregt en alle kosten van transport
moeten door den K aoper worden gedragen. .

Voor verdere bijzonderheden vervoegt' men zich aan bet Kantoor van
den Opperbaljuw, Publieke Gebouwen, Adderleystraat, Kaapitad, of bij
den Resident Magistraat, .diversdale.

JOHN J. GRAHAM, Opperbaljuw.
Kantoor van den Opperbaljuw,
l( Augustus 1886.

K~PITAAL £2,000,
IN 4,000 i\AANDEELENVAN lOS. ELK.

DE. bedoelingen 'v~ bovengeno~de ~aa~happij zijn om de diensten
van afgevaa~igden te verkrijgen, ID wren volkomen vertrouwen ge-

steld kan worden .om zoodanige landstreek in de Transvaal, die Goud-
houdende eigenscbappen bevat aan te schaffen, als raadzaam geacht moge
worden, ten voordeeIe van de AandeelhouderS en die prospecteeren.

.£300 van h~t,:Kapitaal in reserve te worden gehouden, met het doel
om, indien dit door de Maatschappij raadzaam geacht moge worden, in
de Goudvelden te Knysna te prospecteeren. .

Met het doel om onbemiddelde personen eene gelegenlleid te geven
om deel te verkrijgen in zoodanig eigendom, of claims, als door de Maat·
schappij mogen wqrden aangekocht, werd besloten om de .Aandeeien 108.
elk te maken-58. betaalbaar op aan vraag en de balans in oproepingen
naardat ,ereischt wordt, dertig dagen keDnisgevin~ VBn zoodanige oproe-
pingen te geschieden, en de verantwoordelijkheid beperkt te zijn tot de
ingeschrevene 80mi ~_ .. ,

De volslende Beeren hebben ZIch bereId verklaard om ZIch tot een
ProTÏsioneeI Comité te vormen .-

De Heeren Fc. J. VAN EEDEN, T. W. DA..."l'IEL,J. G. STEIJN, P.zn .. P.
O. MULLER, A. BrillUJKI. E. C. EKHBTT, H. H. vAN BREDA, M. J. ODEN-
DAAL, P. G. STElJN, H.m., J. G. &rEIJN. M.zn., J. W. WESSELs, Kaptein
HOFFMANN en H.',AD8IlA.DE•

Aaru:oeken m~t betaling van 58. per Aandeel moeten ingezonden
worden aan den; Provi8io~len !:leoretaris. of eenig ander lid van hét
Comité,' voor of op den. 18ten October 1886.

Het moet dwpelijk venrtaan worden dat geene applicaties voor Aan·
doolen ontvangen; zullen worden, tenzij vergezeld gaande met 58. per
Aandeel voor het: getal .l.aDdeelen waarom gevraagd wordt.

J. r. IlABSOHABD, .
ll'oviaionele .Secrew.rit.

}:"7/1', II H. Predikanten en
IJ! I. U1Id~rllngen.

1II r \\ LTI' t: HUIS, Strandstraat,
. IJ, k.,'nd al~ de plek waar in Par-
,'[T,' 's"J I het lot der Ko'onie pleegt
b,~ H [co w ordr-n, is even geschikt voor
1:,,,[,,, rlf':':'; ,an Predikanten en Onder.
"r.!·n :'JJer,~ Ui) Synode, alB voor die
~R:" t',lll\'rn~tltsled('n tijden. de. zitticg.
1ft.' ,45 rr hl1l:iehJkop zIJn Afnkaansoh,
hf>f' E'r flinke ruime kamers, oitsteken-
/- .,l: (', gC'l'uebediening, een pleizieri.
I,. <J:.. 1,,,,p 'Jm op te zitten, en van ach·
•2 'f. ten f'rRch'ig uitzigt op de Baai.

, ' LJ,. Ilc,]cI!!ete~kcnd(', wetende dat al
C :C, ,Cd r,j. eIen uoor leden der Synode
I Ce~I,,,,,'r I p pnj3 zullen worden gesteld
il 3 '.',)<,r uie v~n het Pa,lement raadt
">n ,j ~ rr gebrnik van willen 'maken
l~ z ,r) 'p' pdi~ mogelijk, bij brief of per
:€,pl.'r~llf, p!"k te bestellen; want zijn
r'~,tr,le ., brpelkt, en in zijn logieshnill
g~:,~t bet \Voold niet dat· de laatetell de
e~r'\.:n lUllen r;ijn.

p, U, HAYLETT,

DOODBERlGT. Bl1lTOODIIlD
OVERLEDEN, tePretoria, ?;ran8vaal, .DD_ U •

op den 28sten dezer, miJn teeder· '
geliefde Eohtgt'noot Ju GIJSBISTM.u.u, \r I KR GOEDE MUILlZELS ge.
P. zn., in den ouderdom van 89 jaren en I echikt voor werk 8tl iD goede' oon.
11 maanaen i diep betreord.-Het Y~rï ditie. Men verroege zich bij H.A.W.,
lin i.mij allersma~liJkst 90 ik. ben ver· Kantoor van ~ Zuid AfrikGan.
stomd, doch 11&1 mlJo mond nIet open· _
doen. traot de Heere heeft bet gedaan. B" E-ALL .....lI.T zoon

Y J:UJ, van eea • op 25
Wed.'J. G. MALA.N, Aogastus, de Eobtll8'IJoote TanJ.

~geb. JOUBUT, B. L. Roux, F. lID.. ll~lbr01t, Ora,.;,
WellioJton, 31 Ao,. 1886. V.vItGat• ~ i :_ ", '

i' 1;-

, .

In den Insolventen Boedel van IZAK PETRU8 lORAN ••
V..lf DD .IBWB. I

IS DIT ZEK.~R ZOO P
HET IS WERKELIJK Z001!

DÁT .DE ONDERGErEEKENDE
op DiD.gs4a,g, 14 September .l~88.t

" ,

Per Publieke Veiling .zal verkoopen, op de Plaats

VA',STCO.EO;:
(A). De welbekende PIMts genaamd ENKELDE WILGEBOOM" aliu

RIVIERPLAATS, Veldkoruetachap 'Voor Hantam, groot 5,b09 Morgeo ea .00
Quadl'lAt fWeden.

De pt~ta is omtrent een oor van het Dorp Calvinia, de Gebouw8ll beatu.n ait
twee Woonhoizen, Stallen, Kafzolders, Schoren, ook een PaardemoleD, allee in
goeden staat van reperatie,

(B). Zeker I·7de Deel in de Plaata BUFFELBFONTEIN, alias BUFFELS-
KOP. Deze Plaata heeft drie Fonteinen, een er van riekt aooals Kroit, eD de
Doctoren zf'ggen dat dit de gezondste Plaats il in dit Dialrict. '

(C). ERF No. 14, gelegen in het Dorp Brandvlei, verder bekend al. het
~oonhoi8 dat O?m ALI'wUJr BURGERno bewoo~d. Dit Hnia,ia bijna sooala ftIl
die Boerpleatahnisen met een PaardeomoleD, die no getrokké'll wordt dOOI' twee
Donkeys i maar indien het vereischt wordt, sulleo twee Varkena . bem ook kaDD"
trekken. Ook: iBer 000 Stal aan die 12 Paarden bevM~ kan. Ook is er ..
gerieflijk: 1{ook.scherm aan dit Huis.

. (D). ZEKER ONBEBOUWD ERF, ook: gelegen als boven, met e80 IDool
Tuintje er op. Ook was dit Erf gebruikt als Weiveld voor bet Schotvee, wao' CWt -
kunnen zijn zoo mager ala zij maar willeD, maar it.dien 9'.8 er twee of'lrie a..-
op weiden dan schoppen ze achterop.

(E). ZEKER ONBEBOUWD DEEL VAN ERF' No. 1.' gelegen in het
Dorp Calvinia, oiet Yer van het Hotel i dos behoeft gOODKooper bevreeed te
wezen voor Schaarschheid van Drank. ' .

(F). ZEKKR l·3de DEEL in de Plaats LEEUWENKUIL. VeldkorDet-
schap Onder Roggeveld, groot 6,840 Morgen en 489 Quadraat Boedea.

LEVENDE BAfE:
80 Schapen en Bokken, die onootbaar vet zijn
2 Ezel., 2 Paarden (Merril'8). Ook bet welbekende Zwarte Rijpaard ftQ

den Insolvent.

BOERDERIJGEREEDSCHAP :
1 Span Toigen van T"aalf
2 Zadels en Toomen, 1 Bokwagen, 1 Tentkar, 1 Trektoow, 12 ZwiDgeI.,

1 Sl!ijmachine. .

ALSOO,K:
EEN HUIS propvol me' Hoilraad, z0081s Tafels, Thee T.felll, SpiepIa,

Hoed KatelII, Kleederkasten, IJzereo Ledelu.ntGtl, en ook 8 Stoelen yoor h~
meDschen en omtrent 11 zonder Matten, enz.

KBUKBNGBBKKDSOBAP:
~ls PotteD, PanneD, Schotel., en 8 Koftijketelt, yol met lekkere KotBj.

EIN 0 EL JJ K:
. 1 Ma~tiDi-Henry Rifle, I Oopslaan Geweer met een klein beetje Kruit eD eeD

klein beetje Hagel, en ook sullen er kooltjes vuor verkocht worden om het MIl
den brand te slaao.

NOG WAT!
1 Jofvrouwl Zadel eli Toom, van die eoort die de Paarden zoo mcoi 1...

Plonken, en de Donkeys laat loopeo dat die rookdamp lichter holle ltaAt, rn w-'
nog verder op den Dag der Verkoopiog zal wordeo voorgebragt.

E.en Ruim Krediet zal gegeven worden.

t

.f
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&l'DtoJao4,JIett ED BIW:lIJUmK "ID'8TAL -Joblln (!QOD'.... tuaoh"" tiebmzaiah ,abeth JOIlM bragten gisteren voor d""
lIOOIl y&l1 I.,..t.ie, die ia het toot lfagirtraat E'en Jtllfronw

h • di boo A__ ft del .oert. ..lniIteot-C:JmmiMarts wie lliJ .roegET jtewoond b&<itl.n e~
OU ue, la • • -.- £86,604. tepa £96,330 ta II, YOJC-a het JJOnkr !kwf, er heen getl' dlef.thl van twee Itoel.o ,he

BTPOTJfUD. rl·I~Q~lAIIob. AlIDeutie, sioh hel _Ilbeelcl hei pilChiJ bij te leggen. genl ~.en. hIM! weggE'nomea In td.
Vlolman, P A J A tkin., J sat dM de TI'IUI.nalMhe boerep T. TuLuGH il een Goudm .. t.cbapplj ,[at ZIJ !te hou :len sou tot hll4r £ I

AI I A • h 1__ ..1 die twee prospectetrdar. DAr Eu U,.J.K .an. ouwettig weroeren .an klager. baar no_g achulllg W&ren
RIble, H H a Ier, yent.udljf soudeu doeu met Ua ...... .&llenden. go:!de~ Mn eeD InlOlYtlllten boedel behoo souden uJn. Volgen. Jllffr Jou ... "'&!

PI.wmln, R P Ple"man, T yer'\.f4KI ea eea nieeweD trek te W.,_, HDll D H KD"NKLLY in Ian Yen-Io- rnde II X_dag "oor deo ~gI.traat HlCetIH"rtenb.-rg In de afwflI;lghelJ van JO!Iec
RaaIr, LF. Loaw, PHd " g w_t eo ... 1 h.·JtIII, weder yooraomen. .. lo n had toen ""Id g~ 1.Roelofl~, W S Aumuth, u eo }joe toen een oorn·epon ent "aD dagen lid .. u deo Wf'ttret'1Ir1 JOJn Raad, waren ~erea 10 den boedel nn MIrker R Ihotme , d • 'r vr

t
....g en w",

ander B.1II'ered blad hun dIt ie ero.tlge bewoordingen te Grahamstad in deo ollderdom nn 79 :;""dienl cur tor InJand h"d de zaaklbeel. v.>nleme I "h .,Z~ nu tl~. Wh&&rlUt!
n" AI 0 J Sta dard Baak Roberle .) overleden il> h . lf b ..omen wu. allr gMn Illt.C .Ideu
...., &ra18, n RiAbmoo ontried onder andereu op ifODd dat lil aar . • <I ..-8IS n&Ar b"tgeen IJ ze IJ waa erg kWll&t:Ige ...orden h~" toe~ Smith, J De Vllhers, A.. , gtel Ir "flrkooplog hili g9zlAn I t:I I Olll
2J Oarh.le, J HP Beplat,F A Noord de tnapkoloole, sella In distrioten als HuGVBa.-In de nare TIme, nil Dingtdag gt'Te IJ 'I. ll.Mill • If U wll'l!r gevraag. en toen ~et~OP DINGSD AG Yiodt men eeu telegralQ o"er deu dood .an deels npr hctg<lllll .n.J .!an ze eren er lillig baleu wy ZIJ met de s oel'll..tl...., Newdllate, Bd RaWboD', J K(JysDa Caledou eu Swellendam, waar bet Proc Keinng door brt mnemllD yan morphia .emomen hsd . .,oAger bij Jun811 ..n th.'l18 bij Irort, Getuige en b68Chvlilgd. "'''''enOP 'lUFAANDAG, 7 SEPT'}.~rBER "N8T., WH... Kaff 001 D--k Umtata _nl.'DGn had aJJ kwam he, land w..arICbiJaliJk. aiJ vergiHlog. ' bem in dieort, eli dl8 gO"deM'n &aD Jodnea be- aanwesig, en getwge • woord Will<zoo

",... _JJ.tUl. 23 JOhDAtoO, D W .DIW S bo a- bh> h 8 D hoorende o.p LAat .,au )l11ft JOlles zea e naar dat v"n beschul,ugde 'Eli IUlJn.!'.l KenDedy, JH. Rou,'" oprUlI meer eu meer In Engelao e anaen, (t DE llXSTAANDB YlIODK- le onzer lf Gwll ...m die w"t de echt .......ooten Jou", J 1 .1 t8 P
~

ULLEN Id 0
Koei '3 L JT L T J Malmub ala leden der aanataande Synode oaar JU r., ",. - h b it;oe a s U- Jouwe,wan er IS ""It Go i6 g TAANST. opgeme e ssen en - uw, . 'lU"', l:IollaDdsch.Afrikaner element toob wt!dPt 1. • d ad ... _ t d ills beschuldigde voorkwam, gebragt te e 7.1'1 beschuldigde •. J", Juffrouw "r..... .' , ~ Jen, PUBLIEK WORDEN VER· 24 l1t1rw.,J L, d Waokenog, J . . ... !lmen. '"Jse!) WIJ op e ve.. con le YaO en be D Ir 0 ti tDt hed n UltgesteH , IJZ ULLFN de On(iergcteekenden pn- OCHT te BO anderen •. Kokatad baal "aD den grond W'8. E. 18 Uillt 10 hHr Haywtt omtrent b ..t" Witte HUI,." D. d Adpad w r t de___, li 'mIJ ook e<d GoJ, autwJ rd le JulT,

. I . sullen e ..n e ag~t "oor e .".-ue gtng Julfr HartRr,b'lrg gaf daarop bllr I~ bliek: doen verkoopen : 24 N.I, PJ. I F Beauf Je Repablieken de pOllltl~ dor u ODl8teO III KlITSJU. II:WABTI-De O. C "an KurlOa het bt>WlJI zo'lken te lf'"eren d.. t er pu het gt-bt>urJt', tRu etf~kle dat Juff; t:.'KLAPM UTS STATI E. NEle.I,'w
M
J. .... J Thom8'lD, C &00 Yér beter al. het kleeregt er andel' hedt Older tim een ton gondln,arta .. de kooelJenJ gepleegd I. 2'ozegd .. Iir het nl" g ..ld nl' JIl IrAndl1. DAT KOSTB \. '\ R VASTGOED, ge· . . h Ullr de Ku!'.tad tt. zonden, ten emde I n had d' •

leg~n In het.'. oorde 11Jk gedeelte VAn het ~ lIauman, PE Villiers, J de.. Paarl P WIJ voor ODS Il8n, ID et de oogen der Begermg ge.tampt te DE ZBBPUlI'78ClIE WAT.EllWERKR1f-Op de en newen, en r:IJ k lf stOl en
ZIJ zijn voor Kontant Ingekocht en:l4 HIUplfi.llCb, D 'BO del1'6n naar de Z. A. rw- wordeo JaarbJbche vergadenng der aandeelbouders _aard wareD werke IJ genomen &1,

het Dorp, met d"ar0pSI'l3nd suffisant d SbB. I b d J P~arl In de -a~.ch-ppIJ "oor dez~ Werken werd IIJke betaling voor haar b1U8bu'JrG b W "or en per poor opge ragt. ..om ar,... bl Ir b t "lY C' rt Lt t • ~ J b h b
e ouw, In twee r urm e en nette ornn- 24 Klopper., BJ Executeurak.. ROMm pn le , geen genar voor e wezen nl DE" u...\WARDE.'i ABrLE ye reA eers n rapport gAIl'zeD waaruit het bl""k dat het oueses • nac ta UIt lULT uis .e' .... 1

gen v( rde- IJ, met Pllkuals annex, be- A. W. LOUW. .H Truliip, 0 Long, J KIO.p, Af den Staat wat sich, als men de binnen h,l ..n worgon met de m,.tlB rsn hier, z')()dat :aervolr, nu er eeu filtreerbad WAl bijge- te !.et ..leo. De saak werd VillI a. h.dP
ial t met Il tgezochto Vrucht.bo imen eo 24 Ry.n, J Bou ...ureenJg Queeol T komenden blik 'Fr ndschappelijl me te lui IS geweest om gl.tereu aan !'.lJn ..oegd goed beantwoordde, en dllt men boopte welen

Paarl, 1 September 1886. 24 Morn., H Webb, H Beaufort I II en le "' menuen te schrij een, nog tot 10 r:eldr~ eeu b,.tlg s..ldo te hebb=n, d.tt dan
hr bbend- frll.dlJeu Tlllflgro!ld DIt ergen- 24 Heerdeo, JJ, J bohaadelt, DIet lliat te boreu komen E, uur Ia~ft bl't&IJ voor een uitdeeling heteij tot vergroo DB ORAAFF-RE[JI'KT8Cng HF.'IT

dom, g't'1t'gc!n Mn de HoofJstraat, maakt J. S. M..iRAIS 9 00., AjllageTl. Heerdeo, J n, M.tca:!, A Cradock in de Repnbhekeo wo wel ala au STEEJlXOLXN hooten aan Km!'s Riner door ting YaIl hE't R"8erYOIl Iron gebeZIgd ...orden II
De

St..<IsrsaJ v"n Pu rt E"",lttlh bb-f
eeo~ ~oed( [I lbnd,ls,taoJ Heerden, PW, at"e<l. een taa.l.trijd blilvell eenige prolpect6errlers gevondun te ZIJn, eo de Dr Habn had het wIllter ondpn<Jcbt en gO<'d u-er pnJz~n8 ...&&rJlg gaJ tig IJ II EU,
n ZrKI he UHIE O.'iBEBOUiYDE

I VERKOOPINGEN 14Swa.oepoel, PA Muul\l bonlJgenaa'ldeA ..rbebb'n,zooalgeenlleeo_ btovonden N"Peltlgewoord Ilw185elillg."J\ar IlAnstunde f""stnenllg E lf f'.
lltER Y lo N, ..re I 'e té" \ an dll Plaatseo ' 26 Raelemeyer, Pil Schutl, Bd W 10 dlt'n taalstnJd heeft, om kolen, d&n toch aanwIJZIng 'Il geloond biJ .....rd opgemerkt dat de Groen"puotprl Diet IrueJIUII" of lock. t. ",,, <ral' "'0 u

"Optenb01't ~fl OllJfboorn" geil' en
l - 25 St.alI, 0 H . ~I<>:all, Il A Tulbagh verachillenje redenen die WIJ thans l>l~ men er, met aU'per dan th,.IIH (~OO voet) tt. al te I E'oelgd W!lten om Z1ch van Ztwpuntschlh"t wapen vlln Purt E Il~~ ti I lUIDI

k I .1" :\ ' ' g dep" 2.-Malmeebury, Vutgoed, ID deo IDeol- 26 01_0, P D U."OC'088, J... LlIdllm lulleD nagaan, de Ellgelsohe mluderhetJ boren, welhgt .teonkolen Vinden zal. w~ter te bedienen, en WlilU"blJ de bAer CAIpre Zijde het opoe,hn!t ' I )r! EIL•
V II ac /,tf r Ul • oorJl r I aar! :ubllf kei feote boedels "'.II N. Oarolus, S S. 25 Lomb&rd, S S, Jr ne Keck, hl .. Malm.ab AAN ColtRBePO 'DENTEN _ DO! bnef vliln F&lrbnige eeD lofrtlde op wIlter hield zoo a.bIOra..'ff Reloet, 11;1;6, prijkt IS mpt
I:'chool, !tipt \\ H tel rcgten \ oor iJ ErVe Il. Walte1'll en A.P. Bendnkl!e,-J. W, 2li Vlluren, PJJ v Ct\Yendl@h,AEJ B.auf W voordeel boven de Hollandscb""pre "LodewIJk" kunnen"l lI~et plaatsen OUl dat men al, chts van aen hAer ~WU er een kon .lre. _n d.m StAd.ld. rk

\ OOnT", I I xtra BoorOlllchr nc, met Moorre88, Jr. & 00., Afslagen. { Hu .... liJkl o.. r-} de meerderheld dat door d~se Olel die v..n ve,,1 te pereoolldJken aard IS -Het verwachten, werd bet rapport aangeuomen l:uurhJk UIPt voor hern zp!veL
toebehoort n I :-;tootwagf'il, I ....]JJp.teen, " 4 -Koopm&Dsbeurs, Kaapstad, Va.tjloed, 23 Burg~r, BB... H~n~om,t met RoberIl genng geacht te worden. Die atrlJ<l vlln "Z')ndllg8chool Arbeider" moete~ WIJ OD de aftredeode dIrectie 'herkozen " f!Cht:nk li&D d~n Raad, eut I 11

·1 I' ID d.n Ins)lvettten bo.d~1 VROM. C. E K EDSIPC~ hJu af'I'IJzeo eo wel omdat de schnJv(lr nage-, ... Burgemeeoter g dragen te woeenJe gh
roo

e IOLve~ lelu 1mrnerrnansge· BRrn.rd,-H. JoDel &: Co, AfsIRjler@.25Tltus,StJ.Mlllmelhur1kaneaht.ropvreedsame wijle gevoerd, cn I hf' ed t d 1 DAT S lA.MYER _ Onhngll, wordt In het gcnbPld der zittingen lf-t I
ree se 8p, 1 Lot Karllf1Ve[], 1 Lot Stluk (J -~owbrR" Va.tjlo.d IIOISlaad enl. Ir Ex-cuteurlk Malm, sb t\ fd dId t aten ee t om ZIJn nuw mee ee eo P_rlache Ad"rlwtreblad onder het boofi OIU d_nn de portretten Vlll!
hout, I !lau, '!,m ulehall teu \V lschtaf,,!," deo baed~I' VRn"'IJle~ deo Wel:Ed heer .. ~ behoe geeD a oen eu Invoe op par IJ- VIJF DfEVU, ID den WInkel van den beer .. een klUitJe" b'lIl('t, .. werd alh,er het gerucht lig.. burg"w ..... tere Vlln POM

t hl bl IIp H J t C Af i -- vorming te oeCtlnen. Black te Worce8tn IObrroalr g ..pleegd hebbende, vertpre1d dat tf' Wellingtoo Of'n kleurlmg meld Or ff R wet te pl .....tlen De ~port! dJ.me al meren a( , do Kleedtaid, orter,-;. on.... , n, a "ger.. 24 Dart.r, W S '" Gru, D ... Kaarlt.1d Men ui seggen dat hetgeen hier Ir ZlJn 0pi'Opa.kt. D,t btongt 18 ontleend a~o een W&8 die lets ID ue mllAg had dat wOlt alleen kon .t nde DlI,gadag gebonJell zuil [l word ...
l.Nleuwe ZWE'edsche :-;tove, en wat ver- ,,(J-PlArl, \81"'. eo LONe (Joed.reo, In d," 25 l'Ru.rdl8n, T.. Wateon, 0 J '. Kupatlld. telegram lU de .dry"" waann teveos de ver. Ipreken mur ""Ife kon Ilntwoorllen op vragAn len een lJ.. la 8UCC~S Zl Il 1 UI
d I b d U geA88Ijlne.rdeo boed.1 YanJ J C ~alan ~6 Bletchl.y J S E Kol WeuIramer Kalpstad Kolonie thans geschiedt dele kl"ZIflg der heeren J. BosmaD en J Melrlllg die "'ed"au wer l~n Het ding zon verkl..ard Il d vJ>&l'fllenI "~bnl J • m ....er za aang, ~ eo wor en -J S. MaraIS & Co., Af.lllllen. - '. 0 Md Id" ("r en IJ n~ vl"g"" "".r

G. W. "THJTLER,} A " 7 -\\llilerbuocbkrul, dlltrlct Sutherillod, GBIUlULL bewerani logenstraft, en WIJ ontkennen tot leden 'FaO deo emeenter verme hebben dat hIJ met koffiJ ID hur mug g(lko 22 vencbllltmde v..rmakehJkhedeo pl.. f.I

H. 1'. Dl PREr Z, sBlgneell Levende Huo, LoSIe Goedere", HUI. SIebirte, A eo B Malmelb met dit er Ilcb yerechlJulelen .oordoen wordt. men WBlln de groote "an ~n biJ. later tot oonlriell. zooal. wedrennen. tuuw trtlU""
' rRan, eel., In d"~ Illtelto boedel VRI W'lOeI8, F Seymour k li ddt EEN DOODGRAVER-Voor bet eer-en "'lOlt· "add" gAwalle u en eindelijk tot 6f'n menscblRUltn vIJftlg pon len J. &an I!MJ'''''

P I
~B \ 1 BW "aaruIt men zon nntlen a el en a eeD d b d--.1 1. t d I fb

a/Ir, - II!. "ti "lJ leo mej H TaO \\ IJk,-Wm. F. Jlcobs, H FrAllIlrb geveu e aw t vao uvugraver, vaAao ge. gewor en wru. en nog meer onge 00 "re Oe grootlte jteeltdrlft hen!!(;bt en.er:B()N T --:--10,,_1 BON lJ L1 MllrltI, Alolnj1'Pl8 Lev<ob"rg, P . KaAJlltad stTlJd tnuohen Engelaabe en Hollandache word eli doordat de .onge hou Ier IU eeu zaken Thans' ern mHII WIJ v"n meer dRn een" 1_ v in pI.a.n om ZIch te v, rm~lten IJ.
U 0, 0, " Il - \\ elilDIlton, ()&,eo, YBO J D de \ II· XINDERBEWIJ8. Kolonlskm niet kan ultbltJ,en Volgeo. dergehJkoll kUil wae gevalleu als h'J er r:lJde dat de geheele aff,.lre Diet, aodt-rl dan .Ier IChl"twedstnJd. die op den fee.tdogJ S

U, ' & L' A f I IWi,-J Fred P.ntz & Co, Ahlagers j d b F Q memgetJn voor anderen had gelP'"van, wareo te een klUitje of bednegenJ II, dat groowllfleelo zal vln<if>1I belooft ook "f n .uce,," li'
---' • lIIUPulil VU, :l ag-er;l, 8 -Klapmuts StatIe, P.arden, 'Iln " !J5 Kruger, n M MlodJ klodereo Albert helgcl'n e en rOlt te aeensto"o JL W Town onlang. Dlat minder dad Eenn- bIJge)('()vlgh"It! ru.t" WIJ Acbten daen ~Iln Men' II van pl .. a OlD de

-" • " Voo,-JJe Vllher. Faure & C Af· CESSIli. angs lelde bettaat er than. reed. ee'! tien kandidaten oop dt'r zaak In !tOo ver te bejammereD all I'" "pannen te I.a.ten acilleten dat'~.~I8."""UK~llK
"UIII"'oe' Illf,. 'l'lll (,.,.1(11 I ~ "E I It' deze schaarlcbte v&n meuwa het "(lheurde, ab 6 k. h h t h,..: ....'"' I • I ,- I BIl·rs nIet, J eo ' , IJvormlng "0 gene natlOna I elteo. TB CATHCART 18 een troep Jonge hondJ h t i: I k h d h t d bI.a.d V.V ''''g .n unne oe 0 en IC leien

'"'. " II -Montagu, V.ot6 en Losse Goeder.n, XOlfTa,vTXN Ed h B dt bl rI doo n klokhen ouder haar bellOher Ing ge ewer e IJ g~ eur was. voor ~ ag retlreer"n, doch alleen de hoogst.teuren flll nr bit eUl'en. Levend. Hue, enl, In dB Inlol,eot. ) 0 C.l' } -.. • . eer rown :or I~ ~n af oor:e:e en Z1] lOU &e zoogen ala ZI~ hlerto~ gilde heel ltat waard zou zIJn geweest. Icure. zullen de prijzen tr"~~. D Er
b ).d.ls YSn 0 J, J F F J en·:.I N '~~\. A J H' . . . Somerset ala den .pIJ er op cn op tre I!'ele""~beld bad De moeder der Jonge hond- C 3() A C led h t t bankln "'Jn voor de bezoeker. H,t ul' \\ G HeNouw -G P vaD ZIJl, I.ur., , d b d I{J I ,. "'--. . .4LEDON, UGo- a on oor. wa h dtb te d k le.

In den Boe J. I \ £lf! wrJlen uen heer C lJ RI~ -Afslsl(er' 23 Brown, W J . J Xallllga met zIJn geseg e, lj lel6 e ge egen Jea zoog~ ~eutegeï eou lam ~i ruerkt onuernemlU&ljteest betref tin d eerate rel der k~:e~ ~ G~~:,eff.~~,~~~ell nl .tI r lIL
TaAN FIIWli' IK B, IIEI." A. zooo. l4 -llmerpllAt. VASt. pn LoMe Ooedereo McUr"iol, J Al dat de We' op de Vertegon"oor. of. dat lt alU III p aata van te aten pen steden Un de W"steh]lre ProvincIe. H~t I' ""D I

" I PTend. H.~e Jlol8raad eoz In d.~ :i3 Ho,s, HWI •. J der Transkei W&.8 veronaeJnkt b aff.nd gelUi I geeft, ter'll'lll de J"nge bon k.leln ItadJe un emtrent tWFe honderd "'Jftlg IIr::MANSDORP _ Vand."r " wt (je
~ , " 1) c,. H C .. , " den bkelcn al. hadJen ZIJ elJeren gelegd h Lh ft 1 d
Il 801,enteo ho.del van T P J 'ID aer e.aer, ... d H II d b Ar k b Ulum. ma'" "" (x! IDIJn. 1OZ1{'n. voor I!'een voor""r.t tt. wtl, ~Il at .r wIllr. ""1
~1.r"p.-1' (J \\ oflP, At.lafler: :l3 P"Ife, CH. ) K W To,o an sc e rl anera ang OVERLBDEN.-Meo zal nch hpnnoeren aodere plf:k vali gelijke ~rootte III d" KolotJIe dement (,<. wacbten 18. ZIJIl I. bet

" l/'j, 10, .?l-W rc~.terllChe Afde.
llo

l1, \ A,te Glisnt b ()M K ( waron twee Engelsohen meer In het Parle- ID OOI vorig nommer meldmg werd onder te doen De nnnf'rale badelI aldaar er"ed om er den oorlug.kred te
on Lou. Uo~dereo, In de 1080lv.r t. OUCer ) ment te kriJgen. Dit laatste 18 eoute r v~n een plotsehngeo aan"al Yan blJvoorbreld, onder het bto.t1er V&Dden hilE'r galmen en j>r oaupr d~ JIg. fit, n Van
boedels nn J 8 Klop""r Sr J E \\ 1

2J
Pel.er, \\ J "} • J Alh.rt be d bl d d held die den heer J Malall l' zoon UIt Brand. doen het dorp eer &8.n De ac.ommo f,l'n~lem&,," een prg~ slbghug un tty-, , Lombard V Q T een WIJ8 van e yer In IDII' Ifl er ,. , t t dIL

d. Wet, J P de \\ ot eo F.!'. I. '... ueen. 1I0gtoo biJ zIJn kom.t te Potchef.troom ge. le 18 UI mnn tJD en, e PIgf'n&ar ilE'n "nap en {et blad m.....kt verel.r mel Jil g ValJeen
Hon 2:J lJuckJtt, J .. . IllrooIe P onder heel wat Ellgelscbe J(oloulaten ft trotien had Than, Zien 'II'lJ wt het Paariache &anjren8llm man. De" Choral l'IocI..ly," om lig soheeuel wuI, 12 wwondeu ou I

"W.-Kllpbpuvel PO WRgendrJft, dl.trJkt" htlpatllck, LA.. I KAap.tad hier hllencbt Uo Afrlk:aoers uJu niel Advertent,eblad dat er Zondllif een bengt aan de trent tlHUma..nd geleden op~ngt, u·lt on ge groot. dlromahg Vali de b,;trefl J
Olllo"lliJ.m Voste eo Loee. Goederen /_3 (JUlrlr, G \\ P . P Eluab E I b I I J I Paarl II ontvangen waann ZIJn oyerhJden wordt veer dertig leden. DA Vrreerugtng gd DOll H'lcules ,lu PIelIlIS en 10 bet Ve gekochl
L.,eode HK~', .nz, Tan J. M. Lou_,_: ) Ilrutoo, E JIl •• baog voor nge aa e par ement. e en a M verwel1. derdag avoIla 111 d .. BohaaI een cOllcert, dat de firm~ II ,ril,,)' en' Co 'oorl, uog tw"
JCStopban, Afll.ger _4' tlJoeo, JL .. J ./ A Nuord coooalllg, maar wel voor parlemenlsleden HET KNYSN~ GOt'DKWARTS-WIJ zien Uit zeer gopd hHI~p Mej. W KWJs, de 10ngeJJ /gelUkken m.t liJ twgf'O, W .... rHn e<.hter

l- -I'Roor.ma Saldanba BAaI \lIIte eo Kruger, H M . Veol.ut wier pl)Sltle meêbrengt dat lij Uiot de het rapport Vlln Dr B"hn over dit Irwartl, dat Boye8, F-er ... At~lU80n I'n, de b8€r D Weg" eene vnj gelukkIg' aflIep In bet eto,
( L088e GO"dereo, Levert de Hne, eDZ, !J5Adl"r, II ... J . . WlDburg . hiJ den jjITeOten nJkdom alleen daaruit gelooft werden harteltJk eocorei en Ik moet zeggen ,een kllr op bol waann t ...e~ bfl~r60 ell ""n

In rlen ID@olventen boedel no J, W. BaumanD, B.. .. Bloemt Kolonllt8n mur de Naturellen en bun te kunllen verklaren ,I.a.t de gezonden mousters datzIJ het goed Yerdlellden. De direkteur v8nlJuffrouw., Il rl&llr gemeld" Jlllrrullw
StIJ

hn
l1,-J \\ lIloorre •• , Jr & Co., beschermen naar het oog moeten lien; co met voordacht zIJn Uitgekozen Iotu.achen het gezelsch ..p belooft een ..nder ,:on- 11Jr"Ji: ZIJ baar been &an deu ..nkd Ic

Af.lajlMs -- daarom wilde men geen Wet op tie Vel tegeu Vindt men IR de Cape TI171U, die het rapport eert te zullen andere gAnl Wlil d~ beer J Ra lem.,..
S~pt, !J1.-Hool( Coo.taotls, VAstjloed, Wljn,.;'il ~ 9d ~f ·k . 000 bnef van den heer d b dne Jonge d.t.rnes, waar ..."n f'en liJn

\ Ratwerk, eUI , In dpn lOoul,eoteD boe- ~ t (~l't ·\:,.ti alU. woord 19ing der Transkei die er Natnrellen -Een v~rga I'nDg van e p"PP). lu een spider UIt tOrn de poardt'tl
d.1 van S. V vaD Ren6n,-II. Jon88 '----' t K 1 iaten lOU gehJk llOS'IDgbeta!ers alJ,.ar heeft tOet gerlUgc mID· geh ks op den loop gmgell Radem.yer
& Co, Af.lljIers. me 0 on _ , r.~ .. -'. ale brl ..f wordt van Irwarts, JerLeli be8lot ..n eon rmhnJl: van land met deu deiJlm"fl te bedUldln OlD met UIt t

22-23 -~"eLenjlre'el. IIhAS Kookfontein 61'" eerste l..!:~ ~o~ zIJn op den "eg tot dat bl] op de herit gezien, ten aeerste ge- beer Dl\vld de Wet, M.L A, te maken, ten eo alaagde er In de p~8rdeu met dnJ
B ,kveld. dlsl ClanwIlham, Vasie 8n )jON LJERVAO, :! SEPTF.J\ISI, I -- . roemd. nrie cell grootere meent te krlJgl'n Eon een boscuJe te drIJVeIl De dames st~EE 0 LJ""e Goed"r.n, L"TPnde HATe HUle· --- Upi)8.l:

lo
r,:ót;R, 1886. leen wetf('eflllg In de UIIl!: 'an den grond DE NIEUWENXD GEREFORMEERDE BEGRA' F- regtszaak heeft vriJ nel Indruk gem..akt, wor en Poppy gIlIg Voor de p:;arden stMn om

N 1_ Paar, oukrnc1tt Herlu 8 Sloom' I raad. RoerdertJilereedscbap, enl., ID deo c" v Ptllboh.·.. eigendom die het lanJ voor goed voor de PLAATS TX MOWBRAY-WIJ vernemen d ..t de dpnde de beer J. MId Naudé ddoofr dIeD he:r broeder gp.legenheld te geveft om UIt t,lPachJn'. IU r(oeUt orde, g('sobl (t voor I b",del 'RO WIjlen T N Kot •• -1- IÁ........ _ :Jl W b R h f h ft gt aan Ds Alw Fouch~ vervo g wpgens le.ta van 00 ~ h 1 L.

],1 I f lJ I • - K I nlsten son 81ulten II znIlen et vtlr' egenng eeu nl' ee gen h H t t h bl khRar t gl D, mur zvo'~r .. ZIJ l't eene pil"' "",Ieen 0 en l e'p'OOIJlU;"SWerkoll, te ZIen, Rood, '\_f.l"Ifer _. "', - tJB GOUDONTDEKKINGEN EN BAAR 00 d S'~ytler, bern bengte~de dat ZIJ er tegen sc a~n. (I was In usse en lj mp gtng het up weuwol' hol, en d....r %ljhet
&aD het "cric gtdurende do week bIJ de ,,22 -Ora t} 1- GEVOLGBN staDdig lIohten In de Transvalers ala ZIJ e objecteert, dat drl meuwe beg ......fpllLi.ta te het plan van beschuldigde om de schapAn ZIC~ vut te houden r" ..kte II) op Jen grond
heerelI I - • f .4 T":T:n ~,liaudJnI, V.ete eo L08lle Z f deiversooyollutlil teil buonen gnnste stem Mowhray ..Is zoo lamg uI wor len g~LrUlkt toe te eigeneD, mllar tus.cbeD bem eD Fouch der het WIel. dd haar -echter, daar

fTN.NINGHA:\! & GF, \HI~G - ...... .LJ.l. ,W.JL~d.ren, ID den 10801.eoleo Boed.IOVERAL In uld A rlka zookt meo thaoB door haar bee! wat toe te geven Slechts voor anderen dan leden der NederdUltscbe Oe. bestoDd eenh oud
b

strijd over het lIObt!'dteDb&~ seer h.gt wu, Ulet hed erg
Atlas ~toomrnpnl nn J. H Baard.-Llodeoberg & 00, goud en 'lOdt men lets wat naar gond man r~formeerde gemeente, staaude onder toealgt vee. en zoo IJ ZIC aan een vergrijp sc u· sprong d&n ook dadehJk op en

' --. Ahla!!,er8 gehJkt maar tot dns ver bestaat er alleen seer weinig behoeft hier In de Kolonie door van Ds Steytler's Kerkeraad De Regenng dig gemaakt, W8.8 bet met Z1Jn pl ..n om scha- terwijl de amIere dJlm~8 IU een
---- _- vI !(en EUL,riue-,~ erken, "3-Ktutl HUflgev8, RUIer Zonder End'l ' Engehicben eo Hollanisohe Afrikaner wlI Diet dat de begnafpladU! edne zal wor. pt'n te stelen maar slecbts Om ze kaar ~n plek reubws bulp gtngen bleu

_~_...l1.eut::,...~ .z.m..uendoa. ~tiree8trllat Kaapstad ,,- Lenode Ha,.., enz, 10 deo b edel zekerheid omtreot de Trannaalscbe gond. elkaoder wederslJds te worden toegege den voer de St Stephens of andere te tb:: tlJlili ':fhu~teto on rd eIe Ma dat de paarden op DIellW ID ....a
TIn wIJleo deo beer P J de Kock, delvenjen, waar, vreemd genoeg, 10 de bwten' en behalve de oude Kaapetadache. ga se u gee voo e van deo .,......j-.ld en dat w~1 spIJer enZ ,~TA '1E L J D Af I ven om de !laken op goeden Vl)8t te brengen tWIJfel, en ned de twee partijen lae.er I":-d- , ard I.t dtb t tuigI! -H. empere, s sger dagen der Engelsahe heerschappij Dlete vau T M b td kte d k dId d ....~ 10 e .... o er verw r&a,. en Ilo 0

26 -Ill Vlersplaats, Vas~e '0 LOMe Ooederen, d De geetlc echter dla Sich bil Yale Engelsche ED DIn'BTAL.- e ow rayon e vre e te wa An an e kan er "oor eo rel!!i~r door neden de spider stuk WilS en hel
" -P il ,\ e~e, AfslRflers wer yernomen, terWIjl Pre81dent Kruger's ba t h t < d heer KiIplD DlDgadag morgen dat er 10 nJo hUIS StOfI te brenjteo, en het IOtr~kkea van een te· ges h ' ... be d &al' dot

" KoloDls"'n open ar op e pnn. van e yer- d b k te to d "'n" biJ ~n li N dé tf'- Fo ché acbl) t te paard ZlC vnj ern.,lg reer e, mZ
"
TA \7E L 29 -HalelfootelU VaetllOed, Leveode Have, bestnnr een herlevmg op grootel' sohaal wer lOge ro eo, en rs 0 e· e geollc e van au ,,_n U n h t zelscba er VlIJ goed &flrwam.

___ ! !/II" B detlJ.er;edscbap eoz ID deo ' , tegenwoordlgJog der Transk:el voonp~lt geeu revolver wt eell lade halen, maar het open toonen dat die raad blJ.al heeft gevonden. e ge p
bo~e;el TaD "IJleo cl A. W Theroo, aan8cho~wt van hetgeen men In PreSident goed, en hartelijk wen8chen WIJ dat het her. schUiven maalrte dat de dieven merkten "at TB OROENB pun 18 tot bd van der Gemeen PONDOLA.."ffi.-Een bengtgev~r ID de Jr
l1
eb

Eogelbrecbt,-Chas. M. Fryer, Bnrger. dagen lUg De plekken waar atel der welvaart eo het nlt'lgt op yoordeelBun ~:&C~~nIi:to~!, :~n :s~:r ~o~ ':; terroad gekOM" de heer F. La.ngertnan, met mali meldt UIt Pondoland dat de schula
Afslag.r gond en ander metaal te VIndeo IS worden bet p J p dJ hi ~D 611 stemmen tegeu 61 ultgebnogt op den heer het gevecht dat onI.a.ngs &&II de grenl('ll

l°ct 6 -Langeviel, dlBt OlMnwllham, Vaste eo t d t I Ir d be t t t d die men nn de gouJontdekklOgen verwach. heBl te guuw'l eo thu~ komend:o~on J rt AI Roux Toen de belde i:andidaten waren XeBlbel&nu heeft plute gehad &&II de
ont- L0_ G 'edorep, HOIsraad, eOl, ID deo s ee 8 a rIJ er, en e rig en om ren e ten kan, lullcn meéwerken om de verkeerde er heel wat EI verwer was ges eo. "oorgeate1d sprak de heer F81lbndg

e
over hetfett ligt. Er waren t'eruge bokken Ban een

boedel .~n wIJleo den be~r 0 Hn Z1I1, hoeveel beid gond door het kwarts geleverd kk <_ akken die slcb tbanB oaam __~8.8 hl) ecdhter vemult htoen biJ, dat de heer La.ngennan lid van het Tramwegbe- ontrt.olen en de stam meende do!\ N d D V II Afsl
stre lOgen .... ven 'II' eenm...u U1tglilln e, aao een eg een paar t f Id bl' d Q d di110 oor eo eo e I Iere, ~gera steeds gnnlltlger Het geyolg IS In zeker k d h I h t t lIen 8 unr W&8en vroego geme e eer van p an was AmanC! on er lpo e even WilteD.leU

" 7 - \ rl]bUril, Stellalaod, Vaste Goedereo, t did Re bl k h biJ hen voordoen. bil. en voo °Ege :iiaogen Wj a. e 'ra 0 hne om de KutsehaPP'J zekere wtgaveo te laten I..ter ~n "ergIs8In~ bleek te zIJn Men
III den hoed.1 VBn "Ijlen I M J. de!s 0pzlg voor ee 19 voor e pn le en are IJeen W&8 e eveo ze ve &lJn In DIIC en doel1 diP de gemeente no last en Irosteo, louter dill "ee weg mt Amancl kralen. en
Rey,-H F eMulier, AfelBiler beerenbevolklOi, die DIet alleen ten deele nog VlIJ YOOrden Tramweg aany&&rd, zouden VlIJ8tellen. AlllIUIC! dit kw&ll)k namen volgden

OCT. ZO-:!l. - UitkIJk, dlBtnct Sutherland, geld voor goudplaataen maar tevens In rr EEN EN AN0 EU. MET O.ADARBENSCII1!!ZWIJNEN-de nen De beer L ..ngerman gaf ten antwoord dat dle ten de verklanngen en r:elfs
\ Astil'oed, Le,.ade Sne, BoerderlJge- 1\. die volgens bet Evangehe ZICh 10 zee reed8 biJ de Tramw9gtn&&tscbaPPIJ aan van den kant der X~Blbe TOt'n
reedschap, HUl8r88d, eOI, ID den boed.1 de delvenlen de regte markt .oor toen de dUivelen lO hen voeren -vergelijkt, haojtlg ...as. liD dat biJ er voor W&8, maar ook "an eeD dreageodeo ID val ID bun !sod
TRO"'llen deo beer J. A. du PI_IS,- haar prodnkten belwmt, en ook volgenl een hier Yerachijnend blad, bet Kaf vao andere bn ten werd er opgemerkt dat de grepeB ZIJ zelve Daar de wapenen, maar
W m F Mantl, Afalager andere ZUid Afrlkaanscbe Staten en Rolo· ferbl&d 'FlIn d",n heer Tenggo Jabavu de N ..tu heer LaogerDlan blijkbaar een Tramwegbndl pr.igt der X_be gekomen zouden li) _

T& Rlobmond beeft eeD k:lelDe meerder rellen te Kimberley die voor den heer O'Leary daat W&8,en det men aan de gpztgten der aan blaL\:e bandelaart. (>en raaJsm.o van
DIeD kunnen er bIJ wlOnen. De gonddel. beid ElQh voor de nrklezlDll van den heer gettend. hebbea. Maar konden de anne Z'II'lJ- w ..Zlgen zien kon dat er een pogIng ...erd ~ en een UIt de Groote PleK D&&rhem
venJ brenll't echter ook haar beswareo, en Sieberh n tot hd "oor de Wetgnende nen het kwaad afweude.? O~t.e "ergehj' waagd om de TrarnwegparbJ het te laten 'II'lO- te &leo of de vrede ~let bewaard lOO
de taak der Regermg IS thans aIIE'I bebalve age king vaD onzen Kafferachen .,akgenoot op, dliln nen. Toen de stemmlDg per bnefJea, In eeu Het 1IC11leten der X"!J1be op de

VaD 31 Aug lot 1 Sf pt 1886. VerRaderaog verklaard, mur het lal nog 18 het DIet de schuld der Nalurelleo maar bewn valten hoed plaats had, werd door tien maakte aan alle pogwgen tot vreG.
I A~rdappeleo, psr mud.. 0 8 IJ - 0 17 gemlikkehJ 1,;. Tocb geloo.en WIJ da~ Elj In meer dan een maand rIaren eel' de eigen werlriDg van hoogvrhaod die het der aaDweztgen de opmerkwg gemaakt dat al eo de nederlaag door Ulpo
All JD, per legl1

e
r ... ... 2 16 0 - 3 0 zoo ver hgter 11 dan In Prt'Sldent Bargen' I te I te b ft B 'de kandlda dom er toe brengt om zoo te stemme. dat TralDwegbeiieoden waren opgekomen, 00- hem aan geaneuveldet:< en Iaur MIl

IBot.r, per Ib 0 1 (J - 0 1 tIJd al. Diet 1100 heel I gt Lord Cal'nar.,on'. IJ~e a mmlDg p aa ee. el • den duur hun parmantighead er het leveu rier leldiug van een hd der directie, om oDder oyeriedeneo, 110 m&n De OV!lTm.agtS
10n.n, drooae. r·er mod I 2 6 - I 4 h hIk I h ten zIJn .,an AfriKaner bloede, en van gAan moet lDachleten toeugt der TramwegparhJ hun stem wt te ...ordt door de Pondo's da.a.raan

" Y I\&n eo tlDgSpO Ihe 118. eryat worden cn . f II k b n Daar Iron .Iecht. !rid
IReet, J er bo. 0 0 I - 0 0 , van belden tWijfelen WIJ 0 ZIJ zu on, ge o· HET DRANKHoF heeft ~tel'tln Zitting ge renge. aanmer g op dat de Regenng hun goede gewt'reoE lOO

0 5 6 - 0 7 de ~l'lDg der Repnbhek waanohlJohJk d h .... Af 1- betoo h d·1 tt M t t antwoordde de Voorutter (de beer schaft Schoon de Pondo'. met d.Onder Bescherm/,eer.c/rap tan Zi'n Hoog. Elledr.n, per t li lien EIJn e SIC oprel!!iw n .. aners • ou eli onu8l' voorzi erae p "an agll raa L MB) I d h
P d~ ~ J en e",,pel suO 2 6 - O.! meer door de Dlllnwe elementen van bevol. 'd. d heer Watermeyer Croaby, die mur al te welWI!' sympathie met rt hadrod"'o ta Sb e t..teDmopnetmi:ers dun niet zeer wgeuome0hl::ln achteu !:l) dd••Edele ,ztn ótaai.- reSl ent b 10 ... kO" 2 0 3 nen, ~aar wor. e hl h'i' h bb rappo en lU ge rag e UI omst er _1 al 0 hen ~A _ ff I. At

. I\nlen p.r .. u ,,- klOg die door de gouddelyenJ het land k . 1 t I d h.t dnrstige mense, om sc IJnt te een, .temmmg werd met lUId gejUIch begroet v..... P gc_, a1~q bP K li VG EB en Generaal N. J. Ha,erj1" per lOO lb. 0 4 I) - 0 6 gekol6n dan rllgt men een par emeo 8 I en stellig DIet naar ZIJn eu onser &lIArYOOr. . 8praak V!SII een groottn IDV ID et
SMIT. fIo.odere, por .tu~ 0 I 6 - U 1 IJ blonenkomeo, dan !wo als vroeger door het waarv&n men weet wat biJ waard 11 eo "adeor NO&(ih aardt. Een &antaI EEN PROEFNJEJUNO.-E"n DIeuwe maUler OID Wined, waar echter vden DIet Ban

Kool, per .tuk 0 0 1,- 0 0 li Bntsche RIJKsge!lag In moelJehJkheld &al db' d d d uk n begrip van drankpatenten werden i'OOdgekeurd, VlIICh en andere eetw&ren te bewareu 18 door I't ontbreekt arm de grenzen DIé!hl d
Z dik LlmO.OHO per 100 . 0 ó 0 - 0 I) Il ebra t word"n. lit I] leman 11 le van" e geen enkele nIeUw patent, met een1ll&&1aan aekeren ROOien wtg,vonden ZIJ bestaat daanu hoofdeo die met de elgeuliJke Poodo.llT AARO lIlgl~voer e a este oOpt'n Pompoeoe'n p8r stuk ... 0 0 I) - 0 lOg g heeft, terWIjl men natuurhj", wat den V..n RIJn voor een bottel.tore te Mowbray dat meo de vrach In een metalen hn doet, en dl'n besten voet Z1Jn en g ....rne on Ier

II me geen vo oeulUg geven en geenzlDs Pelllken. drooile, per Ib 0 0 2!- 0 0 21 De toevloed van del yen brengt een heer Sieberbagen betreft, niet !wo sek:er werd toegestaan, en van voorre~n wilde het de&e vult met een meupl van boraxzuur, lomale Regenog &01l<ienkowen, ten
yoor de KS&pi!cbe Paarden geschIkt ZIJn, ter· P~tattM, p"r IIUld... ... OU0

6
Ol~= 0

0
(J 11 Eogelscb element In het land waar Rege. f h . • I be t d Hof met eenmaal hooren De tijd 18 bhJkbaar tartarz.uur en zout, welk mengsel V&D dien sehermlDg tegen Poudo. zoowel

Will men RenER'" beroemde Kolonlaai ge"/RolIJnen, per Ib .. i 0 li en Volkaraad r Ir meê tIS 0 IJ goe .. u an woor cn. nabl] dat Iemand die vooroordeel tegen &ant 18 dat het "errotting belet maar dat de enz. te erlangen D&tdemlhwre
maakte INN ES ZAUELS kan bekomen RI"Jee, per mod.. 0 6 IJ - 0 I) 0 l'!Dg eenIDg moe ter heeft bier ter .tede nn dorat aal yeracbillende Ingredienten elkandera smaak de greDzen nn Onqua1and o~.t
Deze Zadcl IS door do gebeelo KoloDle be· RRpen, per boa ... 0 0 I - 0 0 I houden. Engelacb, leggen WIJ, w.nt de versmachten. w..~nemen. Toeo m een Loodensehe reetau- deo, dat geldt biJ de Pondo. voor een
kend, hooft gemakkehJl;e zlttmg"oIle groote'l UIJen, per mud ho •. 0 B 0 - 0 6 IJ nltlanders die men onder de Engelsche del- Het roepen der Rusllche bladen om rahe vaD den eersteo rang &l de grootate dat er leeliJke planuen tegen heobo d I

Worteleo per" 0 0 1 - 0 0 1 BEAUFORT WB8T heeft een bezoek gehad naohbewaarIroodlgen.an Eo .....land, mannen ...orden.deetemp"ld eo gewaar rg vo komen tt Zuurlimo~neo, per ioo ::: 0 3 0 - 0 3 0 vera "Inlt!: smelten met dezen lamen· het be.etten yan Bulgarlle zoo op slcb van den heer T BlllD, die er vooreerst Wier geleerdheId huo pUs ndde~;:ltel. l'erachllft

guaen. D d 31 A 5 W Il K Dat element moet dooI' de Regenna ontuen self nle6 Eoo,eel beteekllneD, als er niet aao den wll.terloop o&llr het ReserYolr gedaau had, ooI.a.n... op malm ontha..ld werdeo die BRITSCH BEOJJt'\!\"\L.I..'I"D -Hpt IrlJP beert de Veren ZlttIog met Gomel_ logs al1, Ujl, Igeo eD arteo. .. t te lt h ft dat ,,- blad 7 11 b
t
·_1.. ro G fl k I Woelllldag, 1 Sept, 8 WBjZ'enseo 11 Karren. en bevredigd worden, en WIJ geloeven met bijkwam dat het tbans heet dat DUlteoh- en ZIJn SPI) eonen gegeVfln

l
ee achttien dagen oud maar up ROOIen's maDler VAn 2 eeft In een

1_, loor erle IJ .... m!.'n er mtlandsche cement 10 p aaU! 'I'aD bewaard W&8 8maakte die zalm ekookt en een pI.a.o tot het IDVoereu van ..."IIl<.,'trlt'f'U T T
"1.' R dat het bevrec:hgd kan wordeu ala men bet land geen re<1eo heeft zlob de Bulgaar· "eel betere Karroo-kalk .....b.-ugd had en b Lt.. 't lb' g woordi""ng lO het laod zulJen Je de~ T H ~ R e.... , ge &&.&en, De a ft verse t en om DU een yer.... ,,_ I

• ... I NIEUWE MA KT pohtleke l'egten ontzegt Zal nn, zoo l1ls d,k.. sohe CNI' aan te trekken. la dit de lilt' tweede alle Beauforters geraded heeft der.. proe"e te nemen werd de heer R. W vende Magt moeten b<staan Illt tw"
2.. DARLINGSTRAAT KAAPSTAD wlJls be,,"eerd IS, bet toekenDen dier regtoD komst yan ukere ontmoehng tD880ben ~un gedild In de. Kn)'llua GodudulJvelden te nste, Murr&y Illtgenoodagd om tRee kannen naar VtO&rdlgden van elk der Ine dlst,ncteD

VaD 31 AUjl tot 1 Sept 1886. .eD, e zIjns lUZlens goe " en Dltva en. bier mee te nemen zullende de eeoe aan de Vnjburg vergader.n AlIps zou ut' teDE ZUID AFRIKAANSCHE ASSOCIATIE £ s d. £ e. d aan de delvenbevolklOg een oonte 80hrede Vorat Bllmarck AD den hoor De Giers Voort.! meldt het, plaataDbJke blad dat de ander~ te Kimberley geopend gaan d_r er ID het Illnd geenerlel
vooa DR r\ ..r~"pp~l.n Der mad.... 0 I:! 0 - 0 18 6 lIJn op den weg om de Repnbhek, al wordt Il) waar oDlangs van gewaagd werd? Zoo Regenng te Q~ga ~ Gat naar steenkolen Wat de mtslag der proefnemmg schappen bestaan, en Ulet ..,;nill"",J de

Admmlstratle en BereddeJlIJg van Boedels. AZIJn, p"r balfaam .. 0 {) 0 - 0 5 0 jl'68n deel van het llrltsche RIJk, toch een Ja dan slet het er meer uit naar oorlog ~ïo, e~ ~:t heen dleoder dl8 dh ft WM. daar Yerbeelden WIJ ons dat 's beereu ki
oer

Bond er heren WIL d' au t
IIloemkool, psr stuk 0 0 1,- 0 0 4 , ....a 8ll IJ leraan een elO ee Murrays neul ona het beste bescheid op zou ugen worden geen an ere I

Opgertjlt \ n le.1U Injlel lfd door (lrd 1\0 &-1 Bllton~, p"r .tuk .. 0 0 8 - v 0 I) Engelich karakter bIJ te zette~, en de dan meo, l14!dert den d"azen afloop "an wakea door !'.leh de keel af te SDlJ den , kunneo geven, maar zelfbengt hIJ In d~ Cap' venneld dan dat wen bet nl t~
183~\\ et :\0 IJ-lij' /'j eD \\ et f'o 17- 1 'eT per Ib.. 0 0 8 - 0 1 Ó HoIIandscb sprekcmde bevolklag bet te doen het plan om Vorst Alexander te doen 'er- blenn Dlilt geslalilgd 18 en thans dil Tm~ er met auders van dan dllt de proefne- rand ge"olgd heeft tot ID "t.llal&D1
l1'ï5 I R.oet, per boos 0 0 li- 0 0 lt nrllezen? Dit III 10 der tiJd herhaaldehJk d had kunnen meenen. reparatiel ondergaat. ming strekt als teA'6flbeWlJI ....n de Engeische, lUen Irwarts van geheel d. zelfd, 80)r:.,

-- !<.:11"r.n,p.r Il"'... 0 (J 0 - 0 7 8 Wilneo, f!Cbooo hij Dlet weet hoe hare ml8lultking te maar dat men Diet weet ho.: het g'ou
OPB1'T -\. ,\Ln 1:\ 1)['(01 L [lO H oflnd~ra, per .tnk 0 I 0 - 0 1 IJ beweerd door hen die tot do aanheobtlog OOUD [Jl' TAFRLvALLEl-Sedert eemgen verklaren WIJ vermoeden tbanl dat de voor keD, daar ruen ID on£ekerbell vefloe'-

PE:\ K \1'11 \ \1 '£:;:0".400 0 U Gamen. pilr .tnk • 0 :) ~ - 0 2 7 der Diamantvelden aan bet Bntsobe RIJk wordtter dLeeru&gegraven op eebonstuk haan Kimberley beetemde bn ongeopend en ou- trent de ..egten vlln elj<eaallr' en I

,. V
L
'
L
LL'" \ • " ·v.n OOG lOO 0 0 10 0 4 I <_ <_ G yoe van uwen kop, e"en ven et d I bli teerd W 1 h f d ,'" n" H'lJIN 84 A ,\" 1:.,,(' L' "'., ,,-'" IIAVM,per ...... - hebben moogewel'kt. Waren de Velden Blau1i:e ichoolklDderen p Bn ....n DU ra· oed" Bil" d KI f verzon en 1& Jven. ers ., ee ten i{' ...

Groene Erwten per mud 0 12 0 - 0 I:! 6 g 9 evue, _n eo 00 weg, oeI UIt de Wet gepuLltoepr 1 J1P uet
HESEIn r FU'\ D::, .i. ~ ():3ï " 61Knolk,.()I, ï>er bo. 0 0 I i- nOl, Vrljstaatsoh gebl"ven, dan was de Vrijstaat hamstad 'a morg.ens boomeo, onder ealnnt· rende II&nden heAr T J. Rooa Wat de EEN CABZAAK-De :laak van Behr k:Jell Kan- regelt maar dl" 11 een "\\et Jr tn UP

-- IK.lk"eoen, per etuk 0 3 11 - 0 4 4 heet het, oon Staat geworden waar del: scbolen en militaire mn'le", en IU teien eagenllJk bedoelen vertellen II) DIet nemelJer, DlDgadag voor bet M&gIstr&atabofjtbuu 'beboort en slech.!s In Gr lIJ,"KI t k
O 0 2 0 0 2 , deel, DJ houden het diep geheam en gebragt, liep over een dubbele oab en na.DPd IS toe e st t ~ 1 ZI bUlle I.,KAPITA.ALONDER ADYDiISTRA.TIE lippe,.., p.!r • U 0 - J i vers ID plaats van boeren deu toon woordlgheid der mIlitaire corpsen. s Na· ~oogen dateenag aelWlnd de delfplek die door nrweerder ouwettag zouden ;;;;I~ k I gpo, ler;;'J I ~ -D 1

Hmm £:
7
a0,000 ~ ter Il ng.'~";;:;.:.;::,.,00 .' , ~ ~'=g : , .00'" b.bboo ....... , .... ,. ,. Gnq". m"..... k=" ,. •..... "boo"",~,. II.., .. do '~I....... '.... •... ~ b.... ..,bo.'oo, D......u do ........ Job D.' t::-.A. "Do.::.r..'! ;.''[~ ,

I
l["F-C'TllHU'; I LImoenen, per lOO (l 4 0 - 0 6 Bland Weat, onder Brllacbe vlag, de Afn. Kwaad eien WI hlenn Diet, 1ll&&r swarte te1d, dat lUJ geen reaenoll of lets \'an BrllDdt IIo8nhet eind 1'&n verleden J&ar de cab 8tellalandent op h~m op i [) I leD
n .. \ 111Je"PI per mua. 0 12 0 - 0 12 0 J aard, maar 'Wel goud op het oog heBben. nn ver_eerder voor £ J6 kocht, waarnn hiJ lU een h t I te V I Ir Ik or ttnV€I!!IlDe \\ .1-tJ beer GKRHARDt:'S:ul Bt:'1IGH, OOUlt- ,. t' lW 0 0 ï - 0 ~,kaner beyolk:lDg DIet vrIJ sterk:? Heeft ill schoolkInderen kannen even goed boomen wordt er verzekerd d&t er reeds goui Wf,VOO' £10 betaalde. Eeu paar weken later "erlrocht doe driJI" g k om

lor n." el t del. h~er.n 1',RrJ:: per -d' 0 I d bIJ b .. b em e over de mil é en te 'pre Of!
o Atnt~. per mu • ~ 0 cj 0 - IJ 6 1 Dlct OOt! groot deel yan den grond In P planten en hebben er enn vee regt tOtl en eli wel In Ata ende hoeveelheid. IJ I:ul- 0 "nnel .. e ca aan ZIJn broeder F.redenk voor grove onregt tRgpn te gaan ,lat w.n

Ed A I nDE~ L \\ lt II Il 0 RAK DR \ ILLI~R8 Pompoenen, per stuk 0 0 6 - 0 0 Jll" Zou ZIJ, vereeDlgd met de boerenbevolklUg als blank., terWIjl het BOOr de vraag 18 ~:~o~::~!d~~IJ:":airb~:!te:;e;o:;:a:e~t~~! ;:; :a;:rv~oeg hi;re deac:j~t :~:dg lDe:"~~u~denlftZlC
Je
bl&ndeJ.tgebnaartldpletpgtt, ~!Itont.1~e TIM"

J ~ .:::, \ dm'""".,,: ,;, ~::~:,:.:; "d..l :",:;::::,:::, "~" ';;", :': ; ~ A '= g : .' m donV0' ...... 00.10 '.w <b."., b", of _. M..... JI" 'lO _ot " ..I. .~ lo ...... "~"b"m~ ._ " I" P'",mP .'" J..... _ ,,""_, 00:,;, ,...,... ..;';' ...:: '0:"'; 'R" "I.': ""fxt
Elll"'nd wm.D, "I, I Hout.ur.n, \ "0~den, COl1lto

l
SeldenJ' per boil... 0 0 2 - 0 0 !! pohtleke mll.gt Blct tegenonr de deITen ~ beaohavlDg .ernemen eli die nog 100 eyen In ALe BR S Cb I Kitt hell """ ...g op de oab, die echter 1fegeos een zaak zou kunnen wenrien Een~ ....

reD. Tru!!... lf \ • .r Ier GIJ.O, per mud 0 3 B - 0 6 3 bandhaafJ hebbeo, dlelel'i'e zeer goed IUl!Aaen de pnmltleCate toC8tanden leefden, !IOnder be. ID het ~~=Ie ~~t v~ ~"taI c beëedlgde "Derldariog...&ahn
t
Fdredebrilt werBedhover- een wmdzak als Dougl ...., ,.,.u b. )0N 11 - De Illrecleur.n TOTillld.r.n lederp \\ ,rt~l"n, per bot! 0 0 Of- 0 0 1 --.. eze verAOC e ca aan r eo telli E 1 ct cl In Irui

Dlng.d.jl PD \ rIJdRil de •• oormlddlljlsom 11 uurllZuurllllluenen pet' lOO 0 3 {) - 0 4 Id datl het ~~::at8Ichedll'eaag tocb ook .,oor- swaar kan toelaten om ala kiesen d
E
M8ICde ~=,!~dTt'~i:ru~~;~~lr:gemlDg, 1 ~e aanbiJ~hanneds, ddieonl.~gs Rege~~ m::e~ an V:f~~e J~' :;'j UI- tr

\\ \1 I t' rA~I' ER, ee en uuuu n e A ustrahsche Kolo- regten te oeCenen als de Koloollt.u. n tooh h t t d I I P eA "oor J Aomen e ezen aaide belelana vermoord zuil." ZIJ! " rlI ..,HIPPI ·G INTELLIGENCE C I ~ boo e groo er ee va.n DJO e ...en In geen voordeel had V&Deen dubbele oab ,
Secr8t.art.. I 0 , • DIen Gn lD a Ilorm;; gaven een tijd lang IS dalselfde GrabamsLad, dat biJ men- IODleo doorgebragt heeft maar In de b m een enl.el ilde hK' gemaakt, 1ll&&rhet BP!lIge Oil ler" u CJ

1 ' e A e 'II' uren &Dne- h ~ b L' 1 tri 1 •.• ',.,...,n'w.,.T B A de delnrs den toon, maar tbane heef\ plaDten de NatQreIlenklDderen "an de blanke ome eenige maanden het>ft vertoefd als vond dit goed en hield de dubbele cab e n mdpn In eht '''~I ~n b t get. "
/ ..SLa ..Y.- IlJlrv ..L8. dl.. particulier S~tans 'FlIn Sir George 8trahao, Of'De rd bl ZI h ..._. T VlD t,lI &t 1U et >. II--------------:----- A"~Y8t 31 -~&ulkID8 Tower 88 (of LondoD) men er Bn ere e .menten van nJkdom aqJ!eldt teQ sterkate er voor om, wat politiek toen dese na 81r Bart1e Frere's Yertrek D_hr '_t pu J choP e.._. oen moorden op scbt "or 't g.,tol'NfONTA~ U ..,,' , 'd d dd Id' Id' .oe er ua er om vroeg W&8 et antwoord datl ' h bl dEl Ilm>:tt'1.1. :.x, 11,>103to08, Cspt 0 TbomlOn, from Olrdlff aDd/ an "gou e verljen, en an ere magt betreft, de NatnreIl"n o ...era e regtan te .,er- vóor de komst vaD sir H. RobinlOn. de asb aan den lDeol"enten boedel J h wonoert tt &d "t III ng' ar

London Ju,y 27, bound to this and coast porte loefenende elemeuten ID het land, waar land. leenen die de KololIlSten bebben. WIJ son. bet bestuur "oerde. Diepen Indruk op nel b.-hoorde BIJ het gtt1l18@D"erh:r0in.s:;-gaanOverbetlotderP"fltle;ull"""'J'.""' ___
- Cl\rgo, ~.o.rRI USS Co, I\I1.nle. Kaapache gemoederen maakte hij toen met, zaak kwam het aan het hcht da F d ,e daar men ze ID het laDt Zt, tlt .........VA N ZIJ L j &opt 1 -M.lr08e CR~[S (of LoDdoD) 840 bonwen veeteelt, geholpt'n d('O( een aan- den one dit moelJ hJk kuonen ooll'rIJp"n. maar wel werd ce aaDlnerlrin!!--_Lt dat lice ti bed el i: t re enk 8 bewoners acbt

• , I "". .._ 0 e neg lJI: was. en de Ma'"4tra&t• .l 'Itoru, Cepl J ROl•• from ="ata! IIDd Coalt porn, alen hJ Een Dlt"oerhandel, In dewD tiJd haut soo WIJ niet wlaten dat de GrahallWl~iaohe hij eetl beel ander ~an W1UJ DJD zeide dat hIJ met b..d-o..:!Ulo het St.adh"~. wu DOCHTERS H~ ZrlD AFlil~'
Vendu-Áfl/ageren Ályl'1l1"~ Ag*1ll. ILO th18 port. C.r!!"', gllJleral. CuLI. Mail het meeate geUen ED DD geloo.en wij dat deu"mbtbod4!, boe lClIIOhikt oolr voor een gao~.}e ~tocn.~_Littleto8~"~' en d:lt Ik he<'le zaak vol bedrog ,fenDemd te _ordMn W"_.u.o uwe bs, ..

IU.nlr_k Packet. CC', ~enu ~LIl_-daoh II d 'l' 'I.. L......!._ die h..L o·er - ge.._ m U1IUrg& -_. kOD dali ook al W&tI de heer Beh ,bh: lNol{rOGllivp "JJ- iellJk ..nde, jI'.brul•'!:a!lIQO" WtllJtellJKe 1-'roVlDOIe --a...vU l.-Sll&~a Audl'YI Nli l15'lA lAdii, ~U14 de ~ .I!p~ PU e .A.1rlAaDel'll U<7Wlj ata I JL' B"illgeD, 'PlOD Y~ ~IIaew' .............. )1ur~1I1CheeQ VonweIl de bedrogene, ni., Ul~ltJlI&r lleretei-mi4di Dr. leF ; r,~ •
_,-n, 'r",,~ tQ tbe ChAl!'Lel, .Iag bobbeD 015 UI Z. AfnkaalleoheD iNDd me"6dIlJo~ tODJiItllu.8 ftl'leLih. Ii.~ ~ Ilo ... llJ~ do ~ wil... "tacea.-..u.

ID den Gea8slgneerden Boedel van
JOIUNNIS JERIlllAS CHHISTlliM MAUN

~ KOLONIALB'_.J • ~
Wee8~r e'l. Trust.",a,atschapPlj.

PU~KÓOPING I
'Ali' K08TBARI .110 Extra rene Slagtossen

Vaste en Losse GoedereN, 40' D d Slagtkoei-
AAN DE PAARL. o. O.
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, J C REDI1 EUliJ:o:N woruen verwchl
hunno vord, rtngen Ulnnf'n uen tIJd

van ZI::S \VbI\EN \110 helien I!olcl.::eou
biJ dUll t wrede n Unuergpteekeude 1Il tI'
li!VeICll, en D, b,tulrt Il huune Bchuldeo
bl[]lJ('n dl n bepaalut n lild bIJ den twee
den Ondergeteek00de te betalen.

Weduwe C F BEI.JEHS,
OT ~1 Bfo,lJJ-.Hs,

EXfellt~lIrcn Tt'BtulDentalr.
Stellen bosc~,

':5 .A ugllstus IBSu.
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DE Onderg teekendén hebben
Bcheept 13P.ANDP..I.lI', B B.
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•.,Bloem van Zwavel, .

DIe ZIJ te K JOp ,','1I bieJen tegen I

Laag"te ~L,rktpnJzen,
£

VAN DER BYL & CO.
MARKTPRIJZEN.
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1B Zake tusschen ,JURS ALEXANDER

TaWAITS, Eisoher, t'mus JACOBUil SJ.A.A:I'''A'_-=. SI:'I'S-Van venchlU.n4. Bouteoort.n
JOHANNIS JACOBS,Verweerder,

:l'atronea.

ZAL worden verkocht per Publieke TAPI.JT:£:N-AxmiD.ter, Bnullel.ch., 'l"avtjtwerk, .. 144.r-
Veiling aan den Hoogsten Bieder, miDsteJ'1ep." 4e laat.te Dl04e. eD Kleuren.

voor den Opper-Baljuw, in front van zijn D, ISAACS & Co
Kantoor, Publieke Gebouwen, Adderley-
lItraat, Kaapstad, ' De Wel.Ed. heer P. J. BOSMAN, Voorzitter der Stellenbossobe Municipaliteit.

OVE:aTBEKS£~LS VOO. MEUBEJ:.'QJI' - ZIJ4en, .et" II "WILLIAM HUNT, Stellenboech.
'. Zeker Stuk Eeuwigdurende figureD, Tapijtwerk, CretoDne.. aepp., .lul., .n.·" " "WILLIAM A. KRIGE, Stelleubosoh.

Erfpacht Grond, de :Nieuwste :E'atroDeD. " " "CHARLES P. MARAIS, 1'an Ooetsenbarg, Stellenboeoh.
D, ISAACS & CO. """ .JOHN M. BEY~~~i:;:rt: Ho1l86, Stelleubosca.

De Standard Bank van Zuid Afrika (Sept). Stellenbosoh.
De Stellenbouobe Qiatrikta Bank (Bept), StelleBboIIch.

Secretaris :
J. HENDERSON WALKER, SteUenboeoh.

VERKOOPING
TE KAAPSTAD,

Onder Proces van het Hoog
VAlI

VASTGOED,
GELJ:G&N IN HET

DISTIlKT PBlESKA.

OP DONDEHDAG,
9 SEPTEMBER 1886,

TI<; Il UHE 'S .MOHGENS,
. !

.o,.,!

gelf'gfln in het Distrikt Prieska, voorheen
bevat in de Afdeeli Dg Victorie West,
VelJi::ornebch"p Korreeber~pn, zijnde
Lot Xo. I,GIO, gPtluamd NAXGA, groot
16,27;) Morgcn en 50 Vierkaute Hoeden.
als per Transport gemankt ten gunste
van den gt'zpgden JAC'ODL'S JOHANN!!!!
JEOB', op deu l Sden )Iei 1881.

Dit EigeGJorn is omtreut 30 mijlen
van bet lJorp Prieska, en is l'en van de
beste Plaatsen in het Distrikt. Het beeft
eeu Rivier L on t van omtrent 10 mijlen.
Er is een klein I\"ooubllis met een goeden
Put in de uubijheid. L'e WeiJe is uit-
murter«l voor Knapscho Schapen en
Bokken.I

EUBELEN IDE ~
EUBELEN I

E1JBELEN

l io Terrn en van VerkooplIlg zullen
sijn Kontant. De (;ouvernernen tso en
Afslager"kosten (t eza men twee percent) 1 _;... _

zoowel als Ileerenrel;'tcn en alle kost ..n,
van '1', ansport, zullen door Jen kooper
worden gedragen.

Ht>t- EtgendoUl zal worden verkocht I

onder hi"! g aan cell g ~r(,srl",oerden pr IJ", ~D
vastgesteld on der het 113dll Rer-lemcn t ' e
van het II[lf. "i

Voor verelere bij lOnJl'rheJen vervoege .
men zich ten Kan t or o van dell Opper'
Baljuw, F'ob'l<kc (;ebollwen, Adderley. i
atrus t, kanpstlid, of van dell Afslager I

den heer (i. H. MOL!.f R, .j Kasteclatraat.
JOHN J. (TRAHA~f.

Opper. Baljuw

l
I

Kaotoor van den Opp.r. Bnljuw,
Kaar~tad, 24 All!.!. IS8/i.

i-------------- i

Z. A. Associatie.'

ZUID AFRIB.A,
SUPERIEUR KOLONIAAL GEIlAAKTIll

De beste waarde voor het geld in de
Kolonie.

'I'L\Dr;ns zullen .....orden iOf.;e.....acht i ](en
dool' c1e llll' k t ie t"t D ,SDl:RDA(; i

9 SEI'Il',JIlJLU .1.IS."7', VO"r EE';i:JG. STEIJTLER & CO.AA:'I Ur:J:;L In dezo Associatie, met de
Rente voor het loopcude Jaar, gen'kend •
van 1 Mei li,. -----------------------------.."..--

\DL F. bT"DIPER,
Secretaris.

...I

D. iSAACS & Co
VOO.SA_EB. SETS-mlelantl •• n St.ra,. Veft.AlK.

D. ISAACS & COi
EET'KA.:ME'R SB-rS- .... I.f en Substantl •• l.

D. ISAACS & CO.

D. ISAACS & CO.
J.I:D~K.A!I!T~!IJ-ODv{'!rgeutkelijk In qualitelt.n :l'dJ ••

D. ISAACS & CO.

Het Goedkoopste H4ndelshuil yoor .eubilalr, ""urw.rk,
:E'orceleiu Goed, Aardewerk, Glanrerk, ••••• n·
waren, 1'1~etwareD eD alle andere BulBhou4elltke
BeDood.lgdhedeD.

Kaapstad,"0. 6, Kerkplein,

LAA;~;~g"~~,~~',~GEV,~HEWAAL & DE KOGK,
AFDEELI~GSRAAD TL'LBAG·H. 24 BURGSTRAAT. KAAPSTAD

i,
, GEaEGTELIJKE STAPPEN zullen

worden genomen voor het innen
Tan alle WEG Bt,:LASTING die niet be-
taald is "Ó'Jf t ,f op den l óden NOVE~[.
BER AAKSTAJ.~Dt<.:, zonder 8eDlg'
endereeheid of verdere keul:Jisgevi::g.

Op last,
HEl'iRY CARSON,

Secretaris

'1;

l.'

A fdeelingereads K an toor,
Ceres, 24 Augustus 1888.

DE GOUDVELDEN.
"

Aardappel Moeren
Snoek Mooties
Gedroogde Snoek
Do. Flek Hottentots.

T~ verkrijgen tegen de laagste prijzen
bij den Ondergeteekende,

D. H. DU TOIT,
3J Kerkstraat, Kaapstad.

DAS OAPLAND

D. ISAACS & Co,
Uie .~rtlkelen zijn in dllidrlijke

tegell I\etto Prijlen, VOOI'

VERTOONKAMERS :.
86. 88, 90 en 92 Langemarktstraat, Kaapstatl

Cijfers
COli ta IIt.

gemerkt,

Geillustreerde Catalogus en Prijeliist worden op aanvraag postvrii
toeoezenaen.

CALCUTTA PRODUCTEN.
ChuJer~'eteekeIHlen lauden uu ex lf Panda" van
falclIUa, de lolgeude Calcutta Predneren :

3,000 Zakken Tafel Rijst
300 Zakken Bruine hijst
100 Balen Graanzakken. 2i IJ.
40 Balen GUDny Zakken
250 Bossen Rotting
25 Kisten Klapper Olie
20 Kisten Kastoor Olie
00 Vaten Tamarinde
00 Zakken Salpeter
20 Zakken Bome.

Alles te koop tegen de Laagste Prijzen gedurende de ontscheping.

EN HEBBEN VOORHANDEN:

uitgezochten Voorraad: Manilla Cigaren·

GRAVEN! VORKEN! GRAVEN!

LANlJEN ~U

G R A VEN.
PARKES, Kaapsohe, Diamond, Shamrock, Socket & Strapped
LYNDONS Patent-LUCAS' Kaapsche, Socket, enz., enz.

SPITVORKEN.
4, 5 en 6 Tanden, Superieur. qualiteit,

LEDEKANTEN.
liatels, Prausche, Halfkap, VolJekap, Tent.

Tlnnnenuans, \\'agellmakel's en Smidsgereedschappen
De allerbeste qualiteit tegen verminderde Prijzeu.

ASSEN EN VEEREN,
Kar, W Rgen, Schotsche Kar, Cab-, enz.

EN EEN GROOT EN VOORRAAD

ALGEMEENE IJZERWAREN.

Een Kapittel van Ongelukken.
~ .........----....--....--

lJE volgende Ongelukken toonen het gevaar waaraan alle klssse'n zijn blootge
staId, en op de behoefte die er bestaat om zich tegen ongelnkken teassnreeren

Deutsche Zeitllng tUr Sud-Afrika
DE BEER E. A. ~ONES.-[J. Kar ....l\IIrin bij ZAt.• loeg om t. !luiaan. Kloof, en hij ~."rde

liJn b•• n. UI] .. a. !leel!8ur•• rd In d.. Co:IJm~rClal,.n or,tving £26 Alenrgoeding
DE !:lEER WHITE.-Sn.ed licb in den Armdoor bot barsten nn een Sodawater Bottel. Hij wa.

gPAB8ar•• rd IDde Commerelal en OntVlOg£13 168. Rls ..ergo.ding.
ca DAS t:APLAND" hat sich zur Autgabe DE HEER W. S. SMITH .-Stoott. lijn ecbeen terwi_jlbij •• n trap opklom. Hij WM g_ureerd

gemscht. die Interessen der dont.!!chen AD In d.. CommerCialen oot"IDII:£37 lOa.ala ,.rilo.dlng.
• iedler in Siid.Afrikn Dscn Kraf ten zu ver.' DE HEER CAMPION.:-B .... rde zijn been ter...ijl bij uit nren WM. Hij WM geauureerd in de
treten,eine englIre \'erbindung der Deutsohe Comlll.rClIll.n ontt'lng £10 als •• rgoedlDg.
LInler einander herbciznfUbren und III'C von VE HEER M..SMUTS.-Had lijn !!Chouderont...rieht terwijl bij '<>etbal .p@elde.Hijwyge-

n lLSIIureerdIn de Commercial en ont..ml{ l3 ale Yellloedioll'.
:\lIen wichtigen Vorlfdngcn im Mntterlande [JE H.E.I!:R!\lUDlE.-~rak &iln euk.1 d,,?r bet om.laan YAneeD Kar. \\'M gesIlIloreerdiu de
.lnd allen iibrigcn Staaten durch sorgfaltige CommercIAlen ODttlDIl£"2/ &lav.rgoedlng. ZUID AJ'RIKAA.NSCHE
Berichten;tattunll zn bcuachrichtlgen. Auf. VE HEEK C. REX, een Boer.-Een beel YaneeDpaard. Hij Wrt.6 gellilllureerdiDde Commercial
.. tie aus oom Gebiete der 'V'olkswirthschan, ontTlOIl£lJ ala ,erl(oedmg. lUl BRA NDAS SURANTIE I
u,nterhaltende und belehrende '\littheilongen, DE HEER LANCE.-Bea ..erde lijn ..oet oD~erbet wi.l nn een kar. Hij'wlS g_ureerd iD de . . AAT SCHAP P IJ
Rolllans und Erzihlnngen 8chli888eo 8ich de Commercl&1eo ont..lng £4 6e. al ..,rgoedIDIl.
. olitischen Berichten an. D DE HEER (J. MA~IS.-&a ....rde sijn Toet onder een kill'. Hij WM ge_ore.rd ia de Co • KAAPS (
, '1'" .n ontVIDI(£2 :il. al... ergoedloll· IDlDel van TAD B kt'

4boDDementspreia: per ~ Monate 6 bh L1EHEER FRANK WEBBER.-Beleerde lijD ..oot met oen spoorwegon I k bOOd ora . eoer .
-6 Monate 11 sh.-jiihrlich 1 Pfd. St. pril. Ri..ier.-Hij WIS goueureerd io de Commercial en ontyiog £26 ala ,ergo!~i~g. Da I) e DJe
Dumerando. KANTOOR: ST. GEORGE-STRAAT, KAAPSTAD

Insuat-PTeise: Einspaltig per Zoll 211h Voor ongelukke 11 IDhet dagellJk8ch l.yen yel'.... ur •• rt 4e '

Anseiu;,~ ~~I:~~~ig/j~ ~~. r~;.i ~~~eond~~ COMMERCIAL ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ (BEPERKT>, Ingeschreven Ka(Jitaal - - - £42,500.
~~~~:;~h;;at~s~dn;nnco. TE KAAPST _A'b. Reserve FOllds - - - • - 4500

De If Oa..tllJ Mail Packetr' JlaafMhavpi

I)E Stoombooten dezer Linie yllrtrekketl
ftD Kupet.d naar .Londen OlD deu

aDderen .Woens:iag, .,.ja Madeira en Ply.
. mouth, te Sint Beleaa on AlcencioD u.n

legende op bepaalde h880bentijden.
Sept. l.-B.A W.ARD~ CA8TLE," Kapt. M

P. \\ aBIIT•• t •••St. Helena.D Madeir&.
Sept. 16.- u ROSL N CASTLE," Kapt. J. C

~IIO'" ,ia U-bon. te " 0.111. DE Mailbooten der Maatschappij vertrel<:
sept. 29.-" lJRUlillOND OASTLE," Kapt. J. ken Yan Kaapltad na.ar .EDgel.&nd.

D. J!:J'I'lUA, d. St. Helena, A_DIion Via lIadeira, 0111 deu ax;d6ren WoenJdal,
eD Madeira, " 4 D.ID. te • UlU' n.m., te St. Helena en AJ(:e1lSl0i

:DIBBC:'I'EVB. •• : Voor nacht of PUMP nnoejf. !Df'Dai_c~ bijfUI onder u.nleggende. . (

\
L. WBN'ER, L.W.V. Vice-Voorsitter. de ~Dtaur 'Illl de OASTLE MAILBOOT VOOR ENGELA~ '.:;
D. P. KIWNA1T1I' A. D. XRYNAUW, Voorsitter. MAATSCHAPPIJ (&perkt).
P. MAIl.AIII W. BEARLE, Vioe-Voo"Zitter., "ATHENIAN," Kapt. WARUIGIl, li Sept.,

E. J. EARP, B. C. :MYBURGH I H. J. Dll WBTJ ThOIllODWaboDi CO ria Madeira alleen.
Voor Proapect!U0!8n.~nAanzoeken ToorAl8urlllltie nl'l'oege !Den lÏClI bij de .!geDte . al d _ 1 B. BUIB8INNX. Da. ROUX. '. ., .J "MEXICAN," Kapt. B.t.II1BRIDGE,'2~ :'ef·L,

..oornaamateStedeDof bij a In • A. VAN DD BUL. Tja St. Helena en Mad. iJ'&. .

DA. W. BROOR.E SMITH, secrttarie. AV:DllJ"mUB':. : Da GERIKFLIJKE GEBOUWEN .. TARTA.R," Kapt. TRAVERó,t) ()c~.,yiAJ. S. HOOGEN OORN, :-:---:-:--:---:--::--:-7:~-:-:-:--:-:---:-:-:' ----_ vroeger door den beer MutrlL be- • Madeira alleen. .
AANSPREKER,ENZ- Van Noorden&DeVilliers, ISAAD HORAK DE VILLIERS~ . G. H. MOLLER enJ. W. S. LANGBRKA.N ~:k;;Rs~;uuvi~eb~t\:~:D~:~: UMOOR~!:!,tA!!!~::~:'.;"lr?aC~~·l~~a::~

hEGRAFENI:;SEN aaa~eDomeo, Dood. .lpSUOtms.COu..ECTEUBB, EROCUBEUR' NOTA.R18 PUBLIEK, AGIBTUJlBN in al de voornaamste Steden in de Kolonie dee)~prijzeD,enmetdenmeestellapoed! TBOS . .£. rOUE.&.
D kiawn, LiJkkoela on Ra.' n"koetsen Pj Gene J' ale .Il 'Wet•• A e t Il "JU"r J 821 Oenroren 'I'ra.Ilal&teV ., VOOB8T&~I.EB voor de Verzekering van Vast. en Losgoed tegen te 0 l l'D.emen. ~ _ I AIgemeeDeDeetier4er ,oor Z. -I rna..
reed. in den kortst mogelijkou tijd en tegen '"""""'U-""!nrnG I Il • BIJ T BOOG a.ucm:aor, nsiko van Verlies en Schade door Brand -t""'eliiks Ol'eI'1lMOMDen be. K~pel'l Ta•.n Vellen~ enz., tegen Boog'j

billi'k t .. ,,_....., ~---~ - _-1' ...... - ","&V .. 'Ui:'..Ltpri (jed~kt eD uir'8j!~yen door JAP! r~ltl~TlB
den J. eD pnJ" toor: No. 19, JDDnLlYSfiUr, ant19'oo",,·' . ~.... lzen. iIuHlaIaDl10 uader dea Rij! ol eie !i~

........ t. &&a,.t.4. ST~i~BA4l', LUPSTADf ;& '" ""I'''' D. W. J ASHltJlHBAlf, ~ K'~I IQ ~. 1886. ftII.Bmma" a.aa. an-upIIiII,._ ,. ~ ..

Druck UDdV.rlag TODBrnuD &: CO.
OAP S TA D T.

';:,

ANTll. ~l.DE WIl T,
ARCHITECT, ENZ.

KaNoor, CBLrVES' GEBOUWEN,
KAAPSTAD.

-------

DIRECTEUREN
Wil. BHBO, V oor&itter.
J. W. ATT...!!LL
H.C.vul BB.DA

BIEDT TE KOOP AAN TEGEN LAGE PRIJZEN
IOPBlI GOUD MIJl' LOODD PUPU, Iwt 2 dDim

GBBLA.GBII UZ&IP PUPBN,t tot 2 duim
O&OO'RII PUPEN, tot e duim, AA.RD•• PIJPBN tot 12 duim
Dd SLtJIZU, .. Oe1lVitaple" Pompen
DVIW AGal, WIllfGAA.&D 801IOI'J'&L8
8IKKBU, DIlD.

EN

EXPLORATIE MAATSCHAPPIJ'
(BEPERKT.)------------- .....--~---•• Te wordellngeJlJld me' Beperk., Verantwoordelijkheid

K&pitaal, £5,000, in 5,000 Aandeeien van £1 Btg, ieder,
BBAIBBAI'S BLOEI VA' ZWAVEL,

IN T GROOT EN KLEIN.

IJzer- en Hard-ewaren Pakhuizen
PLEINSTRAA.T, KAAPSTAD.

Vatbw van Uitbreiding onder de Artikelen dol' Vereeniging,
WAARVAN 4.,000 Aandeeien DUaan het Publiek wordeD aangebodep. SII, per Aan~eel

betaal baal' op a&n'Wekj Se. per Aandeel drie maanden ua toekenDInlt. en de overige
lOs., iudien n001ig, na kenniagning van minsten drie maandeu ,oor elke Sa. daarnn.

GEORGE F1NOLA Y & GO"
BIEDEN NU AAN

DIRECTEUREN:

TEGEN YER,MINDERDE PRIJZE~:
ORA VEN, Spitvorken, Schoffels, Pikken, Schoppen, Harken,
HE1N1NODRA.AD, Heiningstandaar ds, Spanschroeven,
DAMSOHRAPERS, Snoeimessen en Scbaren,
ROTSZOUT voor Vee, Verwen, Olie, Vernissen,
DRAAI/ENDE WI/NPOMPEN, Pompen voor diepe en ondiepe Putten,
KOOKKAGOHEL8, Kagohels voor warmte, ft H.egister" Vuurhaarden,
fJZEREN LEDEKANTEN, met Vier Palen en Halfkap, Fransche Katel. eli

Spring Matrassen.

IJzerpakhois, 15 Graves'raat, Kaapstad.
GOUVERNEMENTSBERIGT,

No. 624. 1886.

Prokureurs :
MONTGOMERY WALKER & BRENNAN, Standard Bank Gebouwen, Kaapstad.

Het Hoofdkantoor der Ma.atscbappij lal sijn te S~lIenbolOh.

Dese Maatscbappij wordt gevormd met bet doel 0111 te peoepecteeren 0111 Goud en Edele
Met.Jen in de Tranllv .. l en elders, die te Terkrijgen, te bewerken en in het algeIlleen 81'
in te handelen.

Aanbiedingen van uitmuntenden Rif Grond en keetbora belangea in Mijllregten
siju reeds a.an de Direktenren gedaan, die fan oordeel sijn dat de Maatscbappij dadelijk
gevormd 1110et worden.

Een der Direkteuren, de Wel. Ed. Heer WILLIAMHUNT, iemand die veel van Goud-
!truen in andere landen gesien beeft, heeft. er in toegeetemJ den Grond in kw.tie in
tellong der Maatschappij te gaan besoeken, en allen Grond en belangen die de Maataobap'
pij voornemeDS moge sijn tot de hare te IDAk'tfJ' voor den aankoop er van te ondeesceken-

De Direktenreu hebben het verdere voornitzigt dat zij sich ..uUen 'erlekeren ,an de
bul~ 'aD een ".era?tw?Ordelijk en bekwaam heer, thans op de plek, Illet wien eenige b~o.
ner ID commuDloat.e zIJn geweest.

Aanloeken nm AandeeIen op den lJijia.anden vorm kunnes geda.an worden bij; - LEDEN die hunne Winstf'n wensehen
De Standard Bank, Stell~nbo8eh. veranderd te hebben in Kontante
Du Stellenboseene Distlikts Bunk. Ref~hng, of gebezigd voor de perma·
j)e heerere J. S. ~lIARAlS <t 00., Paarl. nente Verminderrng !'Un eer.lere Jaar-
De heer"n'YOXTGOMERY WALKER <$- BRENNAN, Kaapstad, lijksche Premien door hen betaalbaar,
De heer P. J. BOSN.AN, Stellenbo8ch el. worden hierbij verzocht schriftelijk aan-
Den ::3EORETA. RIS, bij wien vormen van aanzoek verkrijgbaar zijn. zoek te doen, vóór den 3den OCTOBER
De Aa..detlealijst uI gesloten worden op ZATUlWAG, 4 SEPTEMBER 1886, te IAANST. ., .'

16 URE V.M.., na welken dai' de Direkteuren veril'lleren zullen om .Á&ndeelen toe te Alle Wrosten met I\ls boven geelsoht,
kennen op de hUDraadl&aD18t voorkomende manier. zullen na 3 OCTOBER AAN~T. worden

De ArtikeleD van Vereeniging zijn te zien ten Kantore der Procureurs tot lJINGS· gevoegd bij de Polissen als Vasie Toe-
DAG 31 AUGUSTUS 1886. 't·oegir.gen, betaalbaar alleen na den

, dood;

Onderlinge Maatschappij
VAN

IJE \' E ~ S ,'I~ R Z 1\ I, .~R I ~ G
(MUTUAL,)

[Je Thesaurie, Kaap/ad.
Kaap de Goede Hoop, 16 Jullj !ii6t:.

TEN1.)ERS VOOR GOU~ERKEMENl'S
l<:FFEKTEN UNDER OE VOOR

SCHijIFTEN VAN ., DE KAAP DE
GOEIJE HOOP ALGEMEENE UEIIIS.
GEN WETTEN 1881 EN 1883."

TWAALFDE DRIEJ A!RLIJKSCHE

'erdeeliDg van Winsten
De Regering van de Kolonie van de

Kaap de Goede Hoop, zal Tenders in-
wachten, niet later dan 12 nur ts mlddaltl
op liINGSOAG, 12 OCTOBEI{ 1;386
voor Gonvernements Efi't·ltten, te worden
Ilit.gc·!'(·ikt krachtene de voor-chnften van
Wet No. 25 van 1886, getiteld" De
Publieke Werken Let!llingen Wet 18eii,
voor het bedrag en de doeleinden in de
volgeude Schedule omschreven i=-

SCH:tDULE.

()
rnij~
J. (
jarel
de%)

Stellenboaoh, AugUlltna 1886. Polishouder B die" Kontante Betalin- Kimberley Spoorw-eg •• •• .. £22,000
gen" of permanente t, Vermiedr-ring IOranjeriTit>rweg Bruggen, Kosten van

'L'QU I'I"'ABLE van Premiên " eischen, wordeu verzocht I Arbitrage en EillCh .. " 13,100
..c, het Nom rner en de Waa' de vnn hu I Kei Brug en KoUtad \\' eg 6,000

I
nae i St. Jans Hoofdweg .. .• .. 10,000

B d t· Tt';", b·· Polissen te geven, en zij moeten duide- i Port Alfred en Keimond Weg.. 6,000ran aSsorSD Je en ros maa~c apPIJ, I !:ik me.lden~' Kontante l3e~~lingen" of ]Oost Londen Haven .. .. J,5l'l
OPGERIOT 1844.. VermmderIng van Premie. I KOlten van het opligt-n van de boot

Ten einde de leden een denkbeeld ti" Linie".. .. .. .. UOOe Tafelbaai Haven. . . . . . . . 50,000
geven VRn de Som onder de drie ver- Koop Tan pinta .. Groote Constantia" 7,000
schillende hoofden, op eeu polis van Subsidie - Worcelter en Roodewal
t500, zonder ooriqe toevoegingen, veer. Spoorweg.. i6,OOO
tig jaren and op den volgenden verJaar. \
d . hId beeld h bOOI Tot&al £'~3,lOO
g:~~;d:~ vo gen e voor Ier rJ Rente te dragen tegen de koers van
Polis t500, Wiost teR'en 6 peroent. voor Vijf Ponden (tii) per oent. per an num,

3 jsren, indien betaalbaar na den betaalbaar halfjaarlijks op den l êden
dood ... ... oo. t30 0 0 April en 15den October in elk jaar, &all

De t30, indien geëisebt a~8} de Thesaurie te Kaapstad. De Rent->,
een " Kontante beta. 9 2 0 te worden gechargeerd aan de Algemeene

Kolonie en omlig- !ing" zal zijn Inkomsten van de Kolonie, zaloploopen
Of indien in "Vermindering op de bedragen der aangenomen Tenders

P ." ° I 3 van lU de datnms of datums waaroC lij \Alrvan rem le .. . ... 1 Th I
Het bedrag van" Kontante Betaling" esaurie of ten Kantore van een irie en

of " Vermindering" zal verschillen naar Commissaris inbetaaId worden.
den ouderdom van den Verzekerde, en Geen Tender te zijn voor minder dan
eveneens indien de Polis vroeger Toevoe- t104 voor elke tl00 Efekten.
gingen heeft gehad. Tenderaars moeten in hun Tender op'

J C GIE J geveu ;..,;_
•• ,nn., 1 H bedSeoreteris. • et rag vau eftekten waarvoor

getenderd wordt en de aangeboden
premie, in gesohrifte zoowel als In
cijfers.

2. Den datum waarop zij bereid zijn
het bedrag van hon Tenders in te
betalen, of de datums waarop zij
voorstellen dezelve in paaijee te be-
talen.

8. De plaats waar zij bereid zijn te
betalen, hetzij ean de Thesaurie ID

Kaapstad of ten Kantore van eec
Civielen Commissaris elders in de
Kolonie.

De Tenders te worden gerigt aan den
Kontroleur en Anditeur.Genel"flal, ge.
merkt op den omslall '1 ender i'OOT Gall'
vernemenl8 Effekten, en moeten bevatten
den Vollen Voornaam en Van, alsook
het adres van den Tenderaar, en mJeteo
geteekend worden door den Tenderaar of
de Teuderaars, of hun behoorlijk gemag.
tigden Agent of Agenten.

De &lgering behondt zich het regt
yoor om eiken Tender.geheel of gedeel.
telijk te accepteren of te weigeren.

Vormeu van Tender zijn verkfl]gJ&&r
or aanzoek aan de Thenurie, Kaapstad,

loten Kantore van de Civiele CommiJ •
. &ariseen elders in de Ko:onie.

Op last,
H. M. H. ORPES,

ABlristent Theeaorier der Kolonie-
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DIRECTEUREN:
WelEd. beer W. G. ANDIiRSON, foorzilter.

DE WEL-EDELE HEEREN
H. BIIAJlD.. I J. L. M. BROWN.
L. H. GOLD8CIIllIDT, M.L.A. W. M.UUlH.
H. K. TTKDGOLD. G. SICHEL.

Brandassurantie van iedere soort door de Kolonie, den Vrijstaat en de Transvaal
zonder verwijl gesloten tegen billijke premiëu.

N.B.-Woonhuizen Geaasureerd tegen zeer Lage Prijzen.
rompte Betaling van Vorderingen.

Agenturen opgerigt in al do voorname Steden en Dorpen in de
gende Staten.

Voogdijbezigheid van elke soort ondernomen tegen Liberale Termen.

: L. J. OAUVIN.IJ. A. Rsrn.

wo'

LET OP HET ADRES:-

Eouitable Brandassurantie en Trustmaatschappij,
ST. GEORGESTRAAT, KAAPSTAD.

2c

w. Y. ELDRIDGE, Secretaris. Kaapstad, 3 Aa~. 1886.

Q
.tad
D.u
Pall
deré
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011
RED UWE

LI~10ENBOOMEN.
A A MBE IJ E N

HET suooes dat tot hiertoe gepaard ging met het gebrnik van bovengenoemde Me-
dicijn, heeft deu Eigenaar, den Heer C. H. BOsDBJ:RG, er toe gebragt deselve

meer prominent voor de aandacht van het Publiek te brtlllgen; het werd in vele De Dortllesl'h lr I
gevallen bewezen een zeer krachtig middel te zijn tegen deze soo algemeen heer- ft el's ageII.
schen,\e ziekte, dié aangeduid wordt door hoofdpijn, kortzigtigheid, drukking op de
oogen, angst, duizeligheid, gebrek aan geestkracht, onregelmatigheid in het bloed, LOUW'S WALVISCHOLIE "EMUL.
pijn in de lenden en verstopping. SION," gebezigd op Vruchten- en

De bijzondere eigenschappen van dit Poeder om het bloed te verdunnen en een andere Boomen met een Spuit (2 gallons
vrijen bloedsomloop te bevorderen, om de werking der inge"anden te prikkelen en tot 1 gallon heet water) is een zekere
te regelen, en ze te suiveren van slijmerige en scherpe 8toften, nemen de on&ange. verdelging van de Anstralische Lnis.
name uitwerkseien w~g en genezen de ziekte. Het zal ook zeer heilZNm bevonden Dit Preparaat wordt algemeen gebruikt
"orden wan,neer het gebruikt wordt als bovengemelde voorteekenen, de voorloo- in Californië, en heeft wo ver men weet
pers van RHUMATISCHE JICHT zioh voordoen, en ook bij drukking op de nimmer gefaald. Verkrijgbaar te en
borst, droo~h~~d, jeuken en chronisc~e aandoeninge~ van de huid, en bij water· 6d. per gallon, behalve do Blikken; of in
zuoht, meer biJaouder wanneer deze m~ onderdruk:te ultwasemlng voortkomt. 8.gallon kisten (Blikken inclnis) tegen

Ala eell hnismiddal bij verstopping kan hea veilig w»rden aanbevolen, alsmede 6s, per kist
VOOrde behandeling van nitalag bij kindereu. .

Volle bijlOnderheden nrreaellen eIken Bottel Prijs 2•. ; per Post 2•. Gd· M, J. LOUW
BDmD DOORDD KDIGD lUODA..Ul ,

" .' . Nieu wemarktatraat KaapstadC, H, BOSENBERG, CheIDIst en Drobg18t, heek van Bree- en Korte '
marktstraten, Kaapstad. álit6"':: . .

N.B.-Dit geneMmiddel iJ bereid in den 'VOnD Tall een Poeder, zoodat het 1'OOf altijd bn,. ~
houden 'Worden. JJOIlder deszelfa eigeu.Iohappen te YOrIiaen; een 1'OOrdeel dat andere ~ .
menpell nie& besitten.
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UNION LLNIE

KONINKLIJKE MAILDIENS '

UNION STOOMBOOTMA.ATSCHAPF'
<BEPERKTl.
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