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WALKER,
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F. de Graaft.
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Alle in onveItro1fen conditie. van Namaqualand.
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Goud, Zilver, Diamanten,

Steenkolen,
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VAN VERHUIZING.

DISTR)

~"'~~n~r~;Sr~zorger.

I'

SEl',l Y:-i '~"~AMBERS.

Vi" DD

~r.GEORGESTRAAT,

RL.

'iA,,;T

Auditeuren.
KOCK,
S :lCTf'tarU

~a.atschappi
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:NT
rzekering

de

l' . tb, ri."; 7 Sept. 188,3.

r Ile~ o{tch$de
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~N'f.
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I'l'!~\ i, 1)11~
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CATHA.RI1f.l

Slagkra

EIetvo~ende

~

VRIJ: DAG, 8 OCTOBER 1886~
tot

De Vaste en ~
Goederen
bovengemelden
bijzonderheden in nadere advertentie.

Boedel behoorende.

Verdere

Wed .. A. B. W.
g,

P

1886

VAN

NIEKERK.

.

De
heeren J.• :J
Hofmevp
& Zoon , Af.l ....
ers.
.
i •.. '
il.
_.,

22 Jonge Bzels,' 2'11 3 jarea oud
10 40· Hnalten. 2 do. do.
20 do- .erries, meeat &Ilea

.:.

.

0P VRIJDAG 8 OCT. AANST.
:'

J

TE ~T8BooaM';'
.

Voor bijzonderheden1vervoege men ..ioh bij de Cnratoren.
W. H. DOIDG~,}
E. B. HALL,

Gezamenlijke
Curatoren.

P. NEL , Afslager ..
,

le Dorthesia

De Paarden lijn ge~rokken ui.t het beroemde Paard" Guardian II van den EdL
Heer L. P. v. I). BIlL i de Ezels zijn nit
prachtige Hengsten, en zijn allen geteeld op de PI~te~n "Elandakloof en
Bolchplaats."
ZIJ ZI)n van geharde na·
tuur en overtreffen PotbeJgt Paarden en
Ezels. Zij "orden verkooht SIOnder de I
raiD.te reserve.
A. B. DI VILLIERS, P. J.zn.
Paarl, 9 Sept. 1886.

r.. re

.~.

,.-.: .... ~;, .

VRIJDAG,

..

1 OOTOBER .lANS!'.'
PUBLIEK

, .'

VERKOOPEN
,

20
80
50
80

l

Slagt- en Trek0Á8n
SIagt. eu Aanteelkoeij8n
Schapen (Ooijen)
Bokken (Ooijen)

11;;::izen
1 TontW&gSD
En "a' verder uI "orden UDgebod.D.

KmBT.RN~

GEBROEDERS
Malmesbury,
6 September 1886.

In den Insolventen Boedel van J.i.COBUS
JOJUJflUS FaUIjlOIs KBIIL, van het
Distrikt Roberteon,

J. W. Moorr~, Jr. c$- 00., Af,lageN.

o.p Diagadag, 23 Sept. 1886,

.44)

10 URl 1'.K.,
UNION LINIE "
AL WORDEN VERKOCHT op de
KOBINK,LIJKE
MAlLDIUS; .
Plaats MIDDELVOETPAD,
1. Zeker gedeelte van de 6enwigdu.
011101 STOOMBOO'l'JIl.U'SCJU.Pf"
ezule Erfpachtplaats bekend all" M ID(BEPnIf>.
ELVOE'l'PAD,"
groot 490 Morgen,
elegen in de Afdeeling Roberieoo.
E MaiI""_ d." V....
2. Zeker Half Part of. Aandeel in
keD ~
K.~
_
zeker Stuk eeuwigdurende .Erfpaoh*- V1&~
OlD
. ~W~,
grond bekend ala GEVELKRAN8,
te , Our ua •• te .. ~
... ' ..... 011
groot 176 morgen, gelegen in de Afdae- ala ...... Mn' .. eie.
ling Roherteon, Veldkorneteebap Achter
Voo:& MGBLAlm.
Cogmanskloof.
u MEXICAN," Kap&. JWnIllOO&, 22&pt.,
,ja St . .6eI_ en lf,adeu..
8. H.et Losgoed behoorende aan boven·
ti TARTAR,"
Kapt. TUvaR8, 6 OOL. na
gemelden Boedel.
.

-

Z

---.---,..

Bonus uI gegevsa worden.
WM. F. STAMPER,
Eenlg Curator.
Kaapstad, Kerkplein, No. 6,
9 Sept..1886 •

Afslager,

de Wed. M. "VERSFELD
geridlijli Logiee 8ItIG te

z...

de

BoDde

J(wk.

~

, ;, il.

."

bsppiL= .

D

~ov*

rotawpW",

Dorp Darling,

OP

e.., Af.lqen.
Z. A. A.SSOCIATIE.

De fUllers,

EJ.

uf dd dr.a

E Onliergeteekelld8D, me~ in.trae.
ti. begunstigd door de. hearen
GIBBOWDS
KJIUITIIIl, .ullf'D ,"oor hlUUlI
rekening op het

OP If~Jlderdag, .23 dezer,

·'b~t
M
mt,

H&9TP

PUILIIKG f£RIIH'ING

TI

TE BEGINNEN OIl 10 UUR DES MORGENS.

,

A1iIIaPn

D

E Ondergeteekende zal sijne Eerste
Jaarlijkache Verkooping houden
te Klapmnte Station,

GROND Vaste eo Losse Goederen,

LIMOENBO@MEN.
,

Ir. " 00.,

gedresseerd.

TAN

'

RED UWE

I.W.Mooalua,

VERKOOPING

losolveBte IIoe4eI vaa 41, M.' EDMEADIS
- - VaD OUDTSHOORN.
' PUBLIEKE VERKOOPING '
•

~sgoed:

2 Paarden, 1 Tran.port"agen,
Taig,
Span Jukken,
Zr.del en Toorn. Var.
kent, eDZ.
W. A.. ClJRREY, en
J. W. MOORREBS,
Gezamenlijke Curatoreu.
Malmesbury, 80 Anguta. 1886.

JL

.• ed.' laref. 8' .....

JUSTINA

d~n ouderdom van 77 jaren

. III
1rl:!R.t,den.

-""~.:'

van

ENOODIGD bove.Dgemelde, me'alle
Oproepingen ten volle opbetaald.Men vervoege zioh bij .A. C. TULOB,
Makelaar, 13 Korternaaktstraat. Kaap.
stad.

::i~ 'r,f"lf)'ch, i St'pt. 1836.

,If

AANST.

B

Vrieuden

BONNE ESPE RANCE,

D

Ondergeteekende,
in hare betrekking
als Executrice Testamentaire
in bovengemelden Boedel, zal publiek doen verkoopen,

10 Se tember

GENAAMD

lijnde gedeelte vau de Plaats "~InóJ,"
gelegen in de Afdeeling Malmeabary,
groot 676 (1188 honderd 1'jjf-eIHenn~)
morgen.

DONDERDAG,

Kaapsche Handelsbank Aandeelen.

V.D.M.,

\\'''I:Jgl,teren
I bekend
gemaakt, dat op
alhier is overleden jon.
~e,Q:

2 Bakkarren, 2 Dogle.rren

WORDEN

Te Klaomuts Statie,

G. P. VAlf ZIJL,

.iog. I 88t.i.

ramUte

WERKTUIGEN.

op Veeren, 4 Dubbele·Voor Ploegen
te Ransoms,"
3 Enkele do., 2 Spannen Tuigen, 1 lot Cederplauken, 8 Dubbelloop
Geweren, 4 Zadels, Zwingels, Jnkken, Riemen, Stroppen, TrektouweJl, GraTeD,
Schoppen, enz.) enz.

''''_:'1

~.'ilte[]

•

I(

!lob. HAnL.!'.

\ "t ,~t',

HAVE:

VERKOCHT

VAN

1

BeesteD, waaronder 60 Vette Slagtossen
Schapen en Bokken
Merries in volle dragt.
.
Jonge Hengsten, waaronder egale paren
Ezels
Struisvogels
I Opregte Bul,
DE LEEUW van VLAANDEREN."
Een iegelijk met de Stoeterij van den overledene bekend zal van derzelver
waarde getnigenis kunDen geven.

cen fris811he en wel·
zoon ;reboren.

.IUHA'; H. ENSLIN,
.\ ";. U. E~t:::Ll~,

.aar
IR.

250
500
20
lO
10
25

BOERDERIJ

.;. J. E.KSTEEN.
flD

:T"

.. I i, d. PI.. t. .. KALIKAMMA," m.tend. 17.Il9U
508 Quadraat Roeden. Voornoemde Adandeelen ve~eiaohenkg:ee ne aanbeveling,
een iegelijk met dezelve bekend van erzelver onnltspre eli] ek waarde be"nlt

fJ6Nm

PUBLIEKE

BERNjRDUS \\'ILL£R ViN NIEKERK.

Xoeber

Jiê=:S::s'_'

Ossen, Schapen
en
._.
~~':I.!".~·.i!N.=Zt.'!:ï:'
ZAAI- & V.££PW
TB,

leo PUBLIEK

.laa:

DE GROO"'E VIRKOOP..~NG VA V
groot 8,000 li orgen. iD bovengeDieiaen Boedel zal WOrden-:' gehoudelI

"KONAGNASBEliG,"
KLIPHEUVEL,"
groot 5,9117 MorgeD, 39S

LEVENDE

\

s;\

metende 8,531 Morgen,

LOSSE GOEDEREN

HetKasteel.
\

~AROOVLAKTE,"

Q",d;'L~:d

& CO.,

Rn I\A:-: fEEL DE GOEDE HOOP.

.\ IS;

Qllr.'ml~:d;"li, do PI....

KAAPSTAD.

lHL>_liJ'

r)~B.

xr

PLU TSEN, IN HET
tAN CLAN" ILLIAltI.

IV. 1/56 Aandeel in de Plaats"

m

E~8gu,

rJ~,

moet.

«ILIF! 1\18RlnER

IJ. 1/112 Aandeel in de Plaats"

"'';S

i

'p:n

r,

gille n aan de VerloRoorn in ui~estrekt.
Trapvloeren, ens., enz.,
uitmuntend voor Hoteluitmuntende Bezi~heid
in ieder geval, 't IS wel

bekend dat er ~~ 8c~a.t in de.n akker is, die slechts naar behooren ontgind
worden om den lJvengen ondernemer ~ beleonen.
.

III.

'II.

~In den Boedel VBn wijlen· den beer ~LB~P.TU8

I· ]/56 .Aandeel in de eenwjgdnr~nde Erfpaohtplaata "AAN OLIFANTS.
RIVIER," groot in haar geheel 14,011 Morgeb, 668 Qaadraat Roeden..

,i,lent.
, .V ice- PresideD

'I!:

De Plaats" GOERGAPE"
alias "VALSCHKUIL,"
renvlei, District Piketberg, is 1,019 Morgen 821 Qoadraat
heid, voorzien van ruime Woongebonwen, Stallen, Kralen,
rïkelïk voorzien van water en door hare centrale ligging
e~ Hlndelsbezigheid geschikt, zijnde er in vroegere jaren
gedreven. Men beweert ook dat er Goud gevonden wordt;

-aA

A.I:I

VAN

GOEDEREN:
I. WELBEDACHT.

---

0,000.

P B

VASTE

G d

I~:a:.dt(:ekenlgenop l'rocurati~s. voor het
:.:"p~n en \ erkoopen van Claims m ~e
: ",~a ,n"l, te attester;n.
Krachtens ee e
·",.[;lle van Jen volksnad,. zIJn allel
.!'emfatles niet door een Notaris Publiek
g:ótttotetrd, onwettig.
J

-

iL
'.

.

TE KOEBEBG.

De Plaats "WELBEDACHT,"
gelegen in het Distriot van Piketber~,
OD • metende 1,196 Morgen en 480 Quadraat Hoeden. De Plaats is "81 bebouwd, ril.
kelijk voorzien van water, Tninen en Boomgaarden. Ala Vee· en Zaaiplaats is
I dezelve onovertrefbaar.
De omtrek waarin zij gelegeu is, is achilderachtig, en
: bandelstaties zijn binnen onmiddellijk bereik.
U IERBIJ geschiedt kenDl~geving I
11
dat de Onder gettekende bereid 18 I
•

J. G. Dl!: KO,CK,.
Prokureur en Notaris,

~UR "

,f'XlITR,

TOT DEZELVE BEHOORENDE, NJ.lI:

II GOERGAPE

VtObf4l'8n.

l

V AST.E EN LOSSE GOEDEREN •

eet]

I !;Ehl~l!\(~

Oei.

Curatoren.

T>H)

8 JODge,Metrie8, 1 jaar oud

...-_/

J, S. IARAIS &. Go., Af~dagel'l.

Vaste ,en LoS,SeGoederen,

DE VOLGENDE

.dfo14g....

D.......
e~H~e~e_re~~~.
~LI~N~Q~E~N_B~·
....
E:-'R_O_&~.~G
I()_~_,.......A_f:~.8_1~~~e"!:"r_s_._BOVENLANDS AANTEEL!
...
PU
BL,~E'Ir'D
V'''_'OO''
?WG'

Op Woensdag, 6 October aanst.,

Kaap.tad.

; DE~OUl)lG1J

:\10hr.

\ Ord

PriJS.

'eO DL'I, ~8te[1

. T lU'l(

I. W. 8. LAMOQMARX,}
,. LIKDUB..,aG,·

aangenomen, Dood- DE
Ondergeteekenden,
begnnstigd met orders vltn de Executenren in den __
Lijkkoets en HOll"koctll6D geBoedel van wijlen den Wel· Edelen heer GIDIOIil VAN ZuL, sullen, voor rekekortst wogeliJlceDtijd ell tegen
ning van voormelden Boedel, pnbliek 'gerkoopen

l,I.GILHuir:::sEN

JJ

:.;e.

.

(w.;:.
'! :r-.::.;_

26 0-

OPGEMELDE

den

OP

,olop.

,

DE

ft.

BODU 811 'e"eracbiugeD

De~gert4

LevIad. Ban ea Loase GOeCIera

fflii1!I4

Zekere plaats genaamd GROOT EILAND; nabij het dorp Rawson16 SEPTDlBER
ville, groot circa 14 morgen, (niet 10 zooals ,vroeger geadverteerd)
be.
Zij
.ijn
de aandaoht
plant met 66,000 Wijnstokken,
Vrucbtboomen en wat dies meer zij. Er
waardig.
is een gerieflijk W oonhuis, benevens Kelder, Stal, enz.
Paarl, 9 Sept. 1886.
VERDER, Vaatwerk van a.llerlei soort, en het gewone assortiment
&erderijgereedschap
•

ti

, 21 8ep& ek ;

Ir

Woensd. i, den 22s..ten Se.pt. a&Dst.,
, '8 MORGENS TE 10 URE PRECIES,

_Ut

Vette Slagtos- En wat
zal WOf'dera (J(j"g~
155 E:~ Vette Namaqua I lIaIm .. b"'Y,80J~:;~~~ ....
Schapen
.
I . Na doop van boveost.ude Verkoo.
65 Extra Vette Kapater I :!:fe:u~:r,.:kj,inlvB~
u:;
Bokken.
Bonn.!_Eaperance," Hopefield,
II Pt7BLDU'WOUD
E08lBARE
VDEOO'U.

liB»,

OP

~

op Iangsel ..

75 Extra

Ter Plaat~e GROO'r flIL"'" '., gele,eu te GGUDI,".

~

60
8 0 ZGRWOAORTEE
JSOL1.~GGETOO~SSEENN
L'N KOEIJEN
l'
~
.r"
450 VETTE NAMAQUA SCHAPEN EN BOKKEN,

~

li. LOUW.

.

JOHAN

ENDRlK

~.

J. 8. JUIW8ta.,

ZULLEN PUBLIEK VERKOOPEN

:c" :,

'lanti, Jr.

Purl, 98opt.

I'IlbUot

VH~'TvFIELn

TE

in

:.,

VA.N DEZE GELEGENHEID.

reboi."

lullen..." lijne

AA.It.
ILAPMltTS STATIE.

~

DE H EER EN J. S. MA RAIS & CO.• In den In.. lventenBoedelvan Joban HendplkBwd, vantlondlnl,DI,t.Wo_to,
DE Onderge~kenden,Curatoren
van den 1n801venten Boedel van
T E KLA. P ... U T·8,
H
B
zullen pu bl'le k doen ver koopen

EN

Fiescher,
""udé.
r an Elle.",

'"'0

aalgeltótle. zl;l.

~

Jj j IJ II:A Tl [}lAA TSCH A PP IJ

J!:~

PUBLIEK VER(OCHT WORDEli

.,

R OOPJES ! KOOPJES I KOOPJES!

De "L phir " GoudlD.\)n

:\-larais.
<an Aanle.
Ol"1!etf, O.m.
Pr~tdri Il8.
II. uptll.i8cb.
· L. HoflDeyr.
"'"er, N.u..,
)'Juboln, W.III.
D. Hast.
1!.>1l.

necke.
~t.phaD.
'nenberg.
Fnl1"l",
Il,)fmen
::1t801_i.

,

WINOHESTER, JDN;:lNtJ &; 00., 8teHenbosch.
~] SG E V I.N G
l\El\l .-' ,
...~
Publieke Verkooping.

wuw.

Vl\O

,

hItUele·Verbetml;

iJtftasse'Ia,~t-

l,11iellenbÓsch,OP'~NDERDAG,

.\,~.lj~" Lc' subscrint ie opbetaald is.
t'. J. H" rON,u... See.

than.

j"

Te,en Prijzen lager ti,•• ze Hit te Stelle'-clt
BOHlEN EN WINKELIERS DIENEN PART1J TE TJIEKDN
•

Ll~l:'.n van Je Turf
en Jockey
('_:A' '<:il LU vercenigd
zijn) zullen
i~:1
k;L,t1·tjl''; uIltvangen
als hun

Jr. (. _

Ho tb&,

It' CO.,

JBNNIl{Q

83~~te

Hun BeZIgheid ga&ljde opgeven. moet de gueele Voorraa,4 V&I1 de hand gezet en zal benecIaD
~811BPTEl1BD AAJIBT.
Inkoopsprijs ver~ocht .worden. ~e.8QJle
Draperie, 8tevels en S-choeueD, Mans Klee- Ztr4~EN ~Ide.~,
~e
deren, Jongens Ultrustmgen
Hoedjes en .It-ode"area .. 8IlZ. eu
. 1'ltman eoondltlem)D,

1, u:NILWORTH. KAAPSTAD.

1~&t!neD.

-tc"lt.

"est

W:m,0:&E$TIR,

Turf

· S'JL)mol'.
n

DB

Madeira alleeu.

" .MOOR," Ka~. GIlUFllI', 20 oot, yia St.
Helen., A..8oell8ioD 811 Madeira.
IC TROJAN,"
Kapt. Luua,
8 Nov. yia
Madeira, alleeD.

.. PRETORIA," Kapt.O
17
•
,ja 8t. Beleua
~
cl SP A RT AN."
Kapt. W .lJT. 1
ria Madeira aUeeO.
~

moa.
~

&.~

YOOf

lfDY,,_,
D.DlIld18t,

...

AfdD.

~ .:
,/~, ê ....:

){~:t~1<.:titJUHY

-

.

\ ~XECU:rj:URSKA-M~:B
-

-Ó.

'_'

•

...,._._-

",;.,._'

": b' d;; BO'edel:
A:lDRl'AS

f..

f

Sua ProspecteerendeAMSGH
Maatschappij

~"

'fan wijlen .en :~er
PIlTER LOIfi,JAR9-

.. EJCFVROUW
de Wec1tiwe~
.
....
;ift r "Il~ Buet:Ïtrioe jn~gedll!ldim
'\.~'Boedej h:fr den Ondergeteekende begunsti~d
met de administratie
des Boe.
dels, en zal zoodoende
~. ,

PUBLIEK

(BEPERKT_)

KAPITAAI~ £2,000,

DOEN VERKOOPEN,
TEB PI.U.TSE

L}1~LIEFOi\ TEIN,

DON D OP
l~RDAG

steld

eOE DC RE N

5 Goedgedreoseerde

:

Ezels, 22 Aanteel-

b. ...stt-n deu, cell L ot V ar k ens
4 Trekpaar
400

."

.

Aant ce lschapcu

en Bokken.

,

4 Paar KBrtnigt:I',

1 Watelkar

}'I

I Open

mogen

lvar op

1 Eu"e1e

oeg,

-

C.
I

P.

zich

VAN EEDEN,

T.

,
STEIJ~,

G.

zullen
worden,
getal
AandeeIen

J. TV.• VoorT''',

11laa tseha ppij
VAN

Kantoor,

Jr. S ('0 •• .d(&layen,

..

t

(MUI'UAL)
Kaap de

'~;f
'i

~

1

"-:.<!"'

• :J

(

~

"'I"'

Hoop

Ir

Darlingstraat,

Kaapstad.

r

J 845.J

QpCELOOPEN FONDSEN, 31 MEI

1886,£964,845

I

<; <
$, p,

•

;.

~

.;:

•,

,;;',
\

KENNISGE'VIXG
AA.'!

~

0

0 den worden,
schappij.

nootachap,
verleden
jatar betaald
...
Jaal'lijksch
Inkomen
...

00

00

81,342
14D,41~

BESTUOR:
De Wel-Ed. lIeer~.
M. ARDKRNK,
zItter.
I
Wel-Ed. lieer H. BOWMON,

'1

'"

,

[OJr'GEHIGT,

.

tot

een

.

EaSELs,

ap e10

58. per

behoeve

-D.

PROKUHEUR
SECRETARISSEN

der

10.

STAliDAaD

heer EDWIN Rin
"
Hnn
NouRu.

!:I.une vu

WelEd. heer S
H.

:-De

pro tem

:~De

beeren

ZUID

()ALDllIWOOD.

TI E.'!

t

i.
'.~

Voor-

"

(;.

H. llOLD!!CBlUDT,
J. G. STEYT,LER, L.W.R.
EnDEN, L.W.H.

"

"A.

"

"J.

"

"HARRY

"

"E.

L

11IPIION
~

C

",CHApPIRT.

DOEL VAN DE MAATSCHAPPIJ.
Deze Maatsohappij

is opgerigt

met'het

doel om de Pacht

van KROMD~AAI

de mijur-gt •• doo"'!' .. koop en, gMO' over d.700 morgen (1,<Ot> M"') i.
moeder-Goud .. ld ya. don Witw......... d••• gedool", ft. he' ~~."dom t.
verkoopen of verhnren ~n M:aat80happijea
of personen,
in toewijZingen
van
te irootte;
en ~etder om IlOOdanige Ir6d"elten Van het eiifendom te exploien bewerken ala In de belangen der Maahoha?pij
w8nloltelijk
mogt worden
geacht.

HET REGT

Jaarlijksche
Bijeenkomst
van Deelhebbers.

ten

Kantore

der

Maat-

0 P v¥OENSDAG
l'
,
6 OCTOBER 1886,

"L.

AJ'IUKA.

la onbet"is'baar,
zijnde een notarieels pacht van den eigenaar,
praohtisoh oen wigdnrend;
de mijnregten daarop zi~n geprotecteerd
door een Gou9'ernemente
Mijnpachtbrief,
welke paoht behoorlijk geregistreerd
is in het G,)uvernements
Regiatratiekantoor,
en voortdnurt
tot des hnnrder'!
of verkoopera
regten onder hnn
trakt met dil eigenaal'll ten einde locpen.

OPGAAF lAN WERK REEDS OP HET EIGENDOM VERRIGT.

Diepte van Rif van de oppervlakte:naar
hoofdgang, acht-eD-lerentig
(78) voet.
Leng~ van hoofdgang
naar het westen langs het rif, twee honderd
en drie
(203) voet.
OVEREENKOMSTIG
het
25ste
Lengte. van gang van oppervlakte
openende
tot w&ar men bij het rif komt,
Artikel
van de Akte van Over- negeD-en-negentig
(99) voe.t.
.
.
kth'
dt
it
d
k
A.fstand Van het oostelDde openende naar het wlIstelnde.opsnen
van het rd,
e~n o~s,
gese le
m~.8 eze en- zes honderd en vier.eo-zeventig
(674) voet.
BLSgevlllg da~. de JaarbJksche AlAfstand
van uithaalgang
naar het OOIteinde (geopend), drie honderd
en
gerueene BlIeeDkomst zal gehou- negentien (819) voet.

Mei, 1886
... '" £964,845
Vorderingen op hot Ge-

DARLINGSTRAAT,!

.
KAAPSTAD.

~

(ten

W. DIREKTEUREN.
KAY Dow.

.~'\f~tand VlAnnihhaalgang
en-vl]fclg (3p5) voet.

naar ket westeinde

Llngte:. van hoofd "raoe"
van dam
honderd en ~en-8u.t\Vintig
(1,621) voet.

(geopend),

drie

naar val op waterwjE"l,

honderd
duizend,

yijfvijf

E
d
d,
ri
I.
D

re

DE

Goede

HOOFDKANTOOR,

I

,. » •

zich

PROT'ElCTEUR .1:1
Brandassurantie
Maat-

KAAP DE GOEDE HOOP Algemeene
(MUTUAL).

LElEXSlEUZEKERI1G

~

,

om

J. G. STEIJN, P.zn., P,
H.
H. JVAN
M. J.Kt'ODENU'
W BREDA,
W

schapeil.

Opgerigt 1845.

TA.'!

verklaard

DANIEL,

AAN

Het bedrag van 't Opgeleopee Fonds op 31

l,

bereid

W.

Provisionele Secretaris.

Oudel'liuge

J

PROVISIONELE
De beer

J. F. MARSCHAND,

:

B, WETHMA I:,
Seerstar is.
~treJ'.

als door dde 1 Maatde.Aan
ea e~ lOs

tenzij
vergezeld
gaande
met
waarom
gevraagd0 wordt.

LEVENSVERZEKERING

D.

om

en

HOFFMA~~

12 Tafels, ! Dozijn Stoe-ien
2 Katels, 2 Geweren
I
Bedden, 5 Kisten
Hotervaten,
Karns
Keukengereedschap,
Glas· 00 Aardewerk.
Veruer
nog eerie hoeveelheid Granen,
Erwtf'D, Gurst, en wat verder ten dage
der Verkooplog zal aangeboden, worden. DE

,

of claims,

hesloten

E. C. EIDfETT,
,
Hvzn., J. G. STElJN, m.zn.,

A. BUII~KI,

Onderlinge

r

werd

BANKIERS:

F. J.

KELDERGEREEDSCHA
P :
Alle soorten van VatE-n,. KUipen,', Leg.! deelen
ont vangen
gers, BrandeWijn
Halfliwen, kerels,
Babes, met
bm mers,
rech-I Aandeel
VOor het
ters,
Balies, I enz.

I

eigendom,

aangekocht,

H. ADSIlADE.
Aonzo,ken met betaling van 5,. pee Aonded moeten ingezonden
worden ad" den P,",i,ionelen
S"""ta<i,. ol "nig and" lid van het
Comité, voor of op den l sten October 1886.
:
Het moet duidelijk
verstaan
worden dat geene applicaties
voor Aan-

2 E,rcren

.

moge

som.

MULLER,

DAAL,

HUISMEUBELEN
3 Li dckauten, 6 Kasten

als r~dzaam
geacht
el} (he prospecteeren.

Aandeelhouders

in, zoodanig

worden

De Jleeren

voor!

I ~om"h,,~, 1 '«::a;h",k
5 il~.~mll,", 3 V,!I,. Zakkeu
3 LuJdelB, I'ik keu, Graveu, eo".

I

te verkriJ'!l'en
v

van de

Ve volgende
Heeren
hebben .Provisl'oneel
Cornitr;
te vormen

I Tentwngen

op \ e eren,

eelrVenbb I
u
e e-voor
Ploeg

ora deel

schappi]

.wuIH'Jnder een paal' ingeschrevene

nieuw Halters,
6 Nieuwe
V 1 Kapkar

Te worden
iD(elijfd onder de Wet op de Beper»te Verant.oordelijkheid van MaatschappijeD, No, 5 van 1874.

elk te rnaken-5s.
betaalbaar
op aanvraag
.en d~ balans
111 0p!,oepIngen
lie heer J. C. B11I1i
naardat
vereischt wordt, dertig dagen k611msgevJn~
van ~oodalllge
oproe"
C. A. ClLl.llIRS
pingen
te geschieden,
en de verantwoordelijkheid
beperkt
te zijn tot de
Eigenaars)

BOERDERIJGEREEDSCHAP
:
3 Span Wagcntuigen,
met Zwingel~,
waaronder
een span geheel m euw

j

bevat aan te schaffen

eigenschappen
ten voordeele

worden,

....

HA VE

..

(BEPERKT.)

KAPITAAL;
£30,000, in 80,000 Aanduelcon vltn tI par stnk; 15,000 "aarDa het Pnbliek
"orden
aangeboden,
zijnde het aaldo geDomeu
door de
£300 van het Kapitaal in reserve te worden gehouden. met het doel V"koop ... i u ge Jee, .. lijke bolali•• ya. b,. ei... dom. Ui'":iki •••• ~ 1 ••000
om, indien dit door de Maatschappij
raadzaam
geacht moge worden,
In Aandeelen, betaalbaar .~I~ volgt :-28. 6d. bij. Applikatie, 5•. bij ..d~ toe"IJBlng, 5a.
de Goud velden te Knysna te prospecteeren.
.
een maand Jla de t :>eWI]ZIDg,7a. 6d. aaldo drie maandea na toewIJzing.
Met het doel om onbemiddelde
personen
eene gelegenheid
te geven

houdende

OND~HY()LG~NDE

LEVENDE

.. ..

bedoelingen
van bovengenoemde
MaatschappIJ
zIJn <?m de diensten
afgevaardigden
te verkrijgen,
in w.ien volkomen
vertro.uwen
.gekan worden
om zoodanige
landstreek III de Transvaal,
die Goud-

DE
,van

23 SEPTEMBER g.K.,

LOSSE

GOUDMIJN MAATSCHAPPIJ

IN 4,000 AANDEELEN VAN lOS. ELK.

NABIJ MALMESBURY,

DH

KROMDRAAI

•

VERDERE

BIJ'ZONDE~HEDEN.

III

re

MYBUROll',

R.

M.lRQ!1ARD,
BOLL-S,

LAN

DSIlEIlG •

Car.tern:
t"j

rigl
Iem
yin.
'FOOI

-Teo

be.,

~.
.~

eer
'Fert

sioh
om
11&1

10011

de '

bod
uitk.

Hl
VOI'IJ

te k
'pl'al
waar

ie:er
bnl'1
....erg.
kop
Rigtl
.el!al
1011

heblM

.oor

J. C.

GIE,
Secretaris.

Mutual
Gebouwen,
ï::;epternber
IS8G.

Z"TAVEL!
Z'VAVEL! !
D

E

_

Ondergeteekenden
Bcheept BRANDRAM'S

Bloem

'&I

E X 1~CUl' E U lt

LlfR.\S '!Inëz ..~r ~'~I \ G

PUBLIEKE

DE

VAN ZEER KOSTBARE

Curatoren

in den

insolventen

Vaste en Losse Goederen, Op VRIJDAG,

Boedel

17September
TilR

AFDEELING WORCES~ER.

I

I

AN
AA
A

deD IDsolveDteD Boedel J. S. KLOPlfBR4

'PLBINSTRAAT,

HET VASTC:OED'

~!.!..
'

AD.llfISTILATIE

eD TRUSTIlAA

DIBEO'l'EU

,"_

i

·!

4. ZiI\EU
STL"K GRO~[\
bekend
\VageDdrift, groot omtrent 97 MorgfD,

1

,

5, LOSSHGOEDL'RES

als VOORREGTS

VLEI,

annqr

Oude

ES LlTJiNDR HA VE :-15 Kuipen,

8 Stukjsten,
9
iLegger~, :3 Brandewijnketels.
Wijnpomp met toebehooren,
31'loegen,
2 EggeD, 3
· Kanen, Wagtn,
,TuigeD, eeue hoeveelheid
Wijn, ongeveer 15 Leggers !BrsDdewijn, ~ Paalden,
1 hzelhe[]gst,
8 Ossse n, 3 Koeijen, 2 Bullen, 50 Struisvogela,
Huisraad,
Boerderijgereedschap,
enz.

Open WageDS
Do. K.u
Bakkar
"
Enkele· Voor Ploegen
Houten Egge
Paar Achtertuigen
Do. V oortuigen
Lot Hoofdstollen
en andere
Korte en LaDge ZwiDgels
12 Jakken en Stroppen

,

11.-. lu

.

l

10 UUE 's

011

..

.]:

,

.........

"';

t

ti.

,

\

I

.~

I
!

'1
'I,

•

t

lo .•

,s-t;t
:e:'

i c. :1, t-

J.

(J.

l·OOR1IIDD.4GS, OP DE PLAiTS ZEL vf.

1. ZEKERE PLAATS"
BRANDWACHT,"
gelegen
te Goudini, orptrent
EB mijlen van de Stad Worcester, groot omtrent 480 Morgen,
met Twee W oonhaizen, Grooten Wijnkelder,
Stallen, en andere Buitengebouwen
er op. D~ Zaai,
landen ziju bezaaid, met 18 :M udden Haver en 4 Mudden Rog, die er zeer belovend
uitzien,
Je Plaats is goed vOOrZ!eD van Loopend Water.
:
i. LEVENDE HA VE en LOSGOED :-6
Ezels, 2 Psardea, I Bul, 8 ()sseD,
I Bokwagen, 1 Spsn Jukken,
MIIDde[], Ploegen,
Boerderijgereedschap,
Hu"raad,
eDJ., eDZ.
!

i

I

JL J. TDER 0 N, Afslager.

-

...

~

J

.

.,

¥

't-

011
l~

.,

I~

;r,
I.~·.~

10

IJRI!: DES "-OOltMIDDtGS

j

$:..

,

Kombuis

Tafel, enz.

HA VE en LOSGOED :-2 Ezels, 8 Pa.arden, 1 EzelheiIgst,
20 Stuks Grootvee,
2 ZeeppotteD, 5 Kuipen, 3
Trapbalie, 3 Karren, W sgeD, Hnisrud,
Boerderijgereedschap,
eDZ.

Bonus zal gegeven .worden bij den Verkoop
van het Vastgoed,
PAUL BOSMAN,}
Gez.
F. J. BROERS,
Cnratoren.

L. LINDEN BERG, Afslager.

~t dezen insolventen

1886.

en MEEUWEN

EILAND

loopende

R. MIJBURGH,
J. G. SCHILTHUIS,

IJ E N POEDER.
-------...;..

gevalleD bewezen een zeer krachtig middel te zijn tegen deze zoo algemeen heerschen,"\e ziekte, die aangeduid wordt door hoofdpijn, kortzigtigheid,
drukking 0ll de
oogen, aDgst, duizeligheid, gebrek aan geestkracht,
onregelmatigheid
in het bl<>ed,
pijil. ; in
lenden eneigenschappen
verstopping.
De debijzoDdere
vsn dit Poeder om het bloed t-e verdunnen enieen
vuie. n bloedsomloop te bevorderen, om de werkiD6t-der iDgewanden te prikkeleq en
te l'egelen, en ze te zni,eren van slijmerige en scherpe stoffeD, nemen de onaa~.
name uitwerkseleD wog en genezen de ziekte.
Het zal ook zeer heilZNm bevon' en
als bovengemelde
voorteekeDen,
de vooroozich voordoen, en ook bij drukking op de

bor'llt, droog~e~d, Jeoke,n en chronische &aIldoeniDgen van de huid, en bij water.
.lUdh., meer biJzonder wanneer deze uit onderdrukte Ditwsseming voortkomt.
All een huismiddel bIJ verstopp1Dg kan het -veilig w>lrden aanbevolen,
voor de behaDdehng vsn nltslag biJ kIDdereD.

&lambde

bijlonderheden

verg8lellen
B.IUID DOORnD

C. H. BOSEN£ERG,
:U~..-Dit

Chemiflt
mark tstraten

eIken

Bottel

UNIGD

Prijs

2s. ; per Post

2s. Gd

ZIGDllll

en Droogist.
, Kaapstad.

boek

van Bree-

en Korte

geneeemiddel ia bereid iD den ~onn yan een Poeder, BOOdat het voor altijd kan

=:.,";;!"',,;..':!:'- ........_ ..........,-_

....

of andere

Goede

mag

van
worden

alle

Agentschap

cn

Voogdij

toevertrouwd.

ZUID

SUPERIEUR
De beste

AFRIaA,

gelast Publiek
:'

waarde voor het geld
Kolonie.

ol

in de

ti

&, CO.
&,

SCH~ULE

.01..

Co.

III

-:t :~H!'~:~

te Verkoopen

&, Co

eo IDgevoerd en HenIIst genaamd"

TRAMP ..

II. De Opre!{&geteelde Merrie II JOHANNA,"
nit Brian BOT'!/, cln-voerd)·
en
Martha.
..III. Do Opregtgeteelde Merrie" MADOBA."
IV. !Je Opregtget.eelde !del'1'ie .. URANIA .... uit den Ingnoerden Henpt Catalpa en
beroemde Merne Coll,en BaWl!, 6 Jaren oud.

V. Den Opregtget.eelden Hengst .. SKYLARK," 6 jaren
VI. 4 Opregtget.eelde Jonge Hengst eD en 3 merries.

t

zijn ill duidelIjke (jijfers gfmerkf
t
egen ne lt0 Pr j.~LeD, voer 11
vOIi HUt.
VERTOONKAMERS :
1\'

en 92 Langema,rktstr&&t, Kaapstad.
Catalogus

••

..

en PnJsli,,,e
toeqeunaen.

'

post'Otii

worcf,en op aanwaag
" .

--C-=A-:--:L=--:C=O=::T=T=:-A~--P=--R-O--D-U--C--T-"-. .l:LLl.
-V.

--.--

Celedon, 27 Angustns 1886.

8.000 r.U:ea Tafel JUflt
300 I.1,kkeD BruiDe kijlt
100 BaJen Ora&nza,Jrk"'l;l. 2~ , l.
40 Balen G1lJUl1 Zakken

1

.

BIEDEN

NU

AAN

TEG EN VERMINDERDE

Alles te k~p

Een

IJ

'

-

,

I.aapte PrijI8ll gedurende

de ontscheping.

uitgezooh ten Voorraad

Manilla.

Cigaren.

.

..
Totaal

•.
"
1o,000
£19J,IOO

ger~DHet bedrag van efIekten waarvoor
getenderd wordt en r!e aaDgeboden
p.':"lmle, in geschrifte
zoowel als in
CiJfers.
2. Den datum waarop zij bereid zijn
het bedrag van hon Tenders in t£
bet&len, of de datnm8 wurop zij
voorstellen dezalvG in p&Ilij8n te bfl·
talen.,
S. Deil_ts
\VQ&rzij bereid zijn te
betal n. hetzij.an
de ThesaurIe iu
Kaa tad of ten Kantore
van een
Civi en Commiaaaria
elders in de

.

,

BRANDRAM:'S B.B. ZWA.VEL.
_

H E RUTHERFOORD & BROEDER
· ·

Am r ik a,··uD sc.hOl
e rge s.
Nu te zien een prachtige GitgelOChte voorraa.d

eining! a aal.,
paoachroeven
.
DAMSOHRAPEB8,
Snosimeeaen en SohareD,
I
ROTSZOUT voor Vee, 'verwen, Olie, Veraiasen,
DRA..A.IJENDE WIJNPOMPEN, Pompen Voor diepe en ondiepe PutteD
KOOKKAGOHELS, KagchelB voor warmte, tr Regieter "Vu.urhaardeu,
,
IJZEREN, LEDE!UNTEN.
met Vier ,Palen en I:laIfkap, rranaohe .lateI. eD

i,OOO

Roodewal

J. •• G STI:·
.. I. JTLI:R
.
& CO. Of

GRA VEN, Spitvorken
Sch £fel P'kk:
Soh
HEININGDD
.. .oD H'· . 0 t ndB, I denS'
oppen, Harken,

Matrsuen.

tegen de

ur BBBD VOORllUDur :

PRIJZEN,.'

IJzerpakJalds, Iii QIoavestraat,'

en
..

te worden geri~t aan den
r en AuditelU'.GeDëraal,
ge'
den omslaQ" 7 tmder t'OOT GouBtfBkten., en moeten l>evatten
den VolI n Voornaam
en VaD, a.lsook
het ~&Il
den Tenderaar,
en m-:>eten
geteekenf
worden door den TeDderaar of
de Teudetaara,
of hun behoorhJk: gemagtigdenlnt
of Agenten.
De
'ng behondt
zich ht't regt
vO?! om . ken Tender geheel of gedeeltebJc te
pteren of te weigeren.
Vormen,
n Tender zijn verkriJgb<>&~
aaasoek:;aan de Thesaurie,
Ks.apsLad,
o ten K&ntiore van de Civiele COIDllliEu.riuen elden in de Ko;ooie.

ao Zakken Balpeter
20 ZaJrt:8Il Bome,

verkocht.

GEORGE FINDLAY & CO

. - Worouter
poorweg..

KOi" dera
ie.

60 Vaten Tamarinde

C. M. M. DB KOCK, geb. DELPORT
Wed. wijten P. J. DI KOCK, , Executeul'8a
MICHIEL J. DE KOCK,
Testamentair.
PETRUS J. DI KOCK,

~::

plaata .. Groote Constantia"

De T
Kontro}
merkt 0

260 Bouen Ro~tiDg
26 KilteD. Klapper Olie
20 KilteD KastOor Olie

H• J • DEMPERS ,s Af Iager.

SPnlll

De Olldergeteekeuden landea DD ex " Panda" fait
falcotta, de volgende Calcutta Produtteu .•

oud.

worden

u

3,600

Inkomsten
van de Kolonie, zaloploopen
de bedragen der aaDgenomen 'I'enders
van u de datnms of datnms waarop lij ter
f'hesaurie of ten Kantore van een Civielen
~ommi88ari8 inbeteald
worden.
',Geen Tender te sijn voor minder dan
tI~4. voor elke £100 Effekten.
TItnderaars moeten in hun Tender op'

Artikelen

Vli:RDER:

zal alles

nn'de ~t

~nte
tedrag13n tegen de koers van
VIJTPoDden (£.5) per eent. per annum,

"HeIl-

oud.

'lUI 1 tot 6 jarea

:Koor

D. ISAACS & Co •

',!lIe

de

Lon,.=\!a~

N~n.::en::::::::
S

D. ISAACS &, CO.

Koe.:.

.

Kimberley
spoorweg..
..
.. £22,000
Oranjeririarweg Bruggen. Kosten van
13,100
Arbitrage en Eisoh
5,000
':~g
..
10,000
Port Alfred en Keimond Weg ..
6,000

LEVENDE HAVE:

afgesloten,

ENDERS VOOR GOUVERNEMENTS
EFFEKTEN
ONDER
DE VOOR
SCHRIFTEN
VAN
DE KAAP DE
GOEDE HOOP ALGEMEENE
LEENIN.
OEN WETTEN 1881 EN 1883."

Goed.koop.teBiILIl4ellhui.YOOI' .eubUab, ''' .. nr.1'1t, taal baar halfjaarlijks op den 15den
.ol'cel.lu Goed, .&ar4ewel'lr.,
Gla.w.l'k,
pril en l5den October in elk jaar, Mn
.u.a,
I'leet.u.n
en alle &Il'el'. B1llaIl0u4eUtke e Thesaurie te KaapBtad. De Ren tA,
Beaoo4ll4h.d.n.
worden gechargeerd
aan de Algemeene

Ge."lluslreerde

in den Boedel van wijlen den heer PITRV8 J. DI

moet worden

T

J

.

de Boedel

]Je Tltaaurie,
Kaapstad,
Kaap de Goede Hoop. 16 Jul.J 1880,

KOLONIAAL GEMAAKTEN

OVIlD.'I".BKSE:LS VOO. _BUBB~:8.
- Zijclen, aet
Acven, 'l'apIJt•• rk, el'etolln... a.pp., Irlm, .a'
cl. :DU.uw.te.atl'ollea.

J

I

No· 624, 1886.

'l'A..I.J''I'BK-Axmln.ter, B...... l.ch., 'l'a'Dijtwerll,JU"'.l'e
mla.te~ eu•••4e laatate .04 •• ea. KleveR.
~

Op Donderdag' 23 September 1886'. 86, 88, 90

200 F~~e Merrie-, Ruin- en Hengstpaarden,
12 Fra&lJe, Groote eD Starke TrekcBlI8n.
2 Struisvogels (Mannetjes).

GOUVERNEMENTSBERIGT,

D. ISAACS & Co

Uit de Kraal nabij de Plaats van dM H~er GERT PRETORIUS

1. Den OpregtgeteeldeD

K a&patad,

.J. C. GI~, Jon.,.
Secretaris.
S Aa~. I F86.

De RegeriDg van de Kolonie van de
Kaap de Goede Hoop, zal Tenders in·
VOOBXAMlE:R SETS-ZUelaaUe eu Stel'Jr.~eVe.-eenla:4 . wachteD, niet later dan 12 Dar 's middage
op DINGSDAG,
12 OCTOBER
1886
voor Geurememente
EfIekten, te worden
BE'I"KADlE'R SBTS-Mas.lef .Jl Sub.taaUe.L
uitgereikt
krachtens de voorechriften VBn
Wet No. 25 van 1886, getiteld
Da
Publieke Wet'ken Leeningen
Wet 18b6,
BLAA.KA_E:R SE'I'S-Van ",."chillende Bout.oortell eD voor het bedrag en de doeleinden in de
.atl'Oaea.
volgende Schedule omschreven:-

DE RIVIE R ZONDER END,

D

Vastgoed

D. fSAACS & CO.

.et

.

,olgendevanleerBotnVler,
K08tbare hebben den Ondergeteekende

Boedels.
verlaten.

D. ISAACS

.u.A.lI,

..

tot

.}. Gezamenlijke
Curatoren.

.

-l'

van Premie II ...
0 11
Het bedrag van Il Kontante BetslIng
of" Vermindering"
zal verschillen
den ouderdom
v&n den Verzekerde,
eveneens indien de Polis vroeger
gingen heeft gehad.

Geas-

en

Boedel
'

.

Daar

ET 8Dcces dst tot hiertoe gepaard gi ng met het gebruik van boven geDoemde Me·
dicijn, heeft den EigeDaar, den Heer C. H. Bi:isICNBIRG,
er toe gebragt der;elve
mei9r promineDt voor de aaDdacht van het PDbliek te brengeD; het werd iD vele

Volle

ondernemen

'

28 Angustns

op

Insolvente

D. ISAACS

'
K il il L I U GG E 11S
AAN

3. LEVENDE

600 Schapen (maer of minder),

worden wanD eer het gebruikt wordt
perI van HIlUMATlSCHE
JICHT

Verband

van

LBDEB.AJI''I'IlK-OnyerlellUr.elljk ba ,IIuaUteUen

•
do

1890.

E Executell:n:n Tealamootair

2. ZEKERE
STU"KKEN
EED\\lGDURENDE
ERFPaCHTGROND,
be
kend als WITKOP, groot omtrent i 43 morgen, gelegeD in de AfdeeliDg Wor~8ter,
Veldkornetschap
"Over Hexrivier."
'

H

haar

die

TWTCBOS8,

ONDERNE&.MT:

D. ISAACS

.

1 Zilveren

.

'

A A MBE

Bezigheid

op

S.

Securiteit,

op

achten.

:re

Geld

EUBELEN
EUBELEN I
EUBELENI

TE

PLAATS
bekend als WIJZERSDRIFT,
groot in haar geheel
over de 1.900 morgen gelegen
in het V eldkornetschnj,
W orceater,
omtrent
15 miJl.en van de Stad Worcester, met Woonhuis,
Stallen en Buitengebouwen
er
op, bijzonder goed voorzien van loopend Water, daar de Breederivier
1II;1ddeD
d~r het Eigendom vloeit.
De Plaats IS beplant met 30,000 WijDstokkeD (meer of
minder) en de Zaailanden zijn bezaaid met circa Zes Mndden Rog, " Modden
G.rat en Twee Muddeon Haver.
:
, Deze plaata zal in haar geheel of wel in zoodr.nige
gedeelten
ver~och
worden als Curatoren in het belang van hoopers en van Credituren znllen verkieslijk

StDkvaten,

Beleggen
van
Geapprobeerde
algemeen
het

Het'f

D. ISAACS & CO.

Stoelen
Spiegel
Lamp
Bakkist,

behoorende

De WelEd.

I D~ GUOO'J'STE l'OOICU.\!I) I~

~;E·~R~'I"E;'
VD
L'RKOO.P ING.
r~
- 0
PUBLIEKE VERKOOp·ING

I, ZEKERE

·

I

SMITH.

Alle zaken aan de Maatschappij toevertrouwd zullen dadelijke en zorgvuldige attentie erlangen.
J. A. MERRINGTON, Secretaris,

en Manden.

F. JUWELIERSWAREN

80 September

\VIJ ZEliSD RIFT.

1

,'t

6
1
1
1

I G' d
Hl'
on en oro ?gle
1
Do. KettlDg·
G. De U1T~TAANDE
SCHULDEN
zoowel als tot dien van MZTCH&LL& Co.
De Huur VOOI4 jaar vsn SCHAPEN

OP DONDERDAG, 23'SEPTEMBER.

:L
;. ( .
,(,..,

5. En

den Iasolventen Boedel vau F. P. LE ROEX, De beefen J. W! ~IOORREES Jr. tt Co., Arsla~ers.

III.-Iu

'~

4. Het

1 Lot Kajateohonten
Deur Kozijnen
In Vensters
1 Watervat
2 Schalen (groote en kleine)
1 Paar Karlampen
2 Houten Bokken met Planken
6 Platen G&lvanisch IJzer
Een hoeveelheid Kalk en Cement

IJzeren Katel (enkel)
Do. do. (dnbbel)
Waschtafels
Groote Kast met Lessenaar
Tafel

Malmesbnry,

.

~

I
1
2
1
1

I

RAWBOIIE

spoedige
te gelde maken
en Liquideren
signeerde
Boedels,
2. De Administratie
van Testate en Intestato
3. De Agentuur
voor Personen
die de Kolonie

E. HUIS.iA AD :

-r

,';

~;

1
I
2
I
1

II.. en

•

t

Dnbbelloop Geweer (Breech Loader)
Rifle
•
Geweerrak
IJzereD Tank, van 400 Gallons
Ladders (groote en kleine)
Groote Broeimachine
Groote Klok met IJzeren Raamwerk

De WelEd. Heer J, C.

AUDITEURU

Het

VERSCHEIDENHEDEN:

Op Donderdag, 16 September 1866,

t

~

Boedels "an

D.

I' J DE "ET.

I

-~

de Insolvente

1.

Trektonwen
7~dels en Toomen
Kruiwagen
W.terkar
Voerbsk (12 voet laug)
Lot Zweepen en Stokken
Groote KafBDijder
Bashel MateD (heele en halve)
Koornaohoppen
7 Sikkels.
Kuipen

I

lt.miAuw

DEZE KA-ATHCHAPPIJ

3
3
1
1
1
1
1
2
4

I

n, P.

De WelEd. Heer W

C. VISSCHERIJBENOODIGDHEDEN:
1 Kleine Vischachuit
1 Groote Vischtafel

J. J. THERON, A"slager.
-\

HA V!: :
2 Ezels
8 Varkens.

Tuigen

il EN

OUIATOREN

De WelEd. Heer

B, ·BOERDERIJGEREED8CHAP:
2
1
I
3
1
1
2
I

TSCBAPPU

I

DE LOSSE GOEDEREN:

3. ZEKERE EEDWIGDUHENDE
ERFPACHTPLAATS
I. MIDDEDBURG,
gelt'geD in de Afdeelin~ Robertson,
met daarop aanwesige Gebouwen, bes,taaande
in Woonhuis en :'tal, groot in haar geheel omtrent
3,000 morgeD,bijzoD~er
ge·
schikt voor Groot en Kleiu V ee, Strnisvogels,
euz., gedeeltelijk met Dread omheind, en bezaaid met eenige mudden Gerst, Haver, €'IlZ.
'

Polishonders
die" Kontante
Betalin.
gen"
of permanente
"Vermindtring
van Premiêa " eischen, wor~en ve.zceht
het Nommer en de Wa&,de vlln honae
Polissen te geveD, en zij moeten duidelijk melden" Kontante
BetaiiDgen" of
lf Vermindering
van Premie,"
Ten einde de leden -een denk beeld
geven vsn de Som onder de drie ver.
schillende hoofden,
op een Pol~~_ nil
.t500, zonder vorige toevoegingeltf"\eer.
tig jaren oud op den volgenden
VerjMr.
dag, is het volgeDde voorbeeld hierbij
gevoegd:.
Polis L500, Wiost tegen 6 percent.
8 jsren, indien betaalb lar na
dood
...
...
". £30 0
De .£30, indien geëischt a:8}
een ti Kontante
beta9 2
liDg" zal sijn
Of iD&ien in If VerminderiDg

Do Wel·Ed. Reer P. MARAIS (Vooflitter).
De Wel·Ed. Heer D. P. KW!fAUW
De W.IEd Heer H. K. T•• nooLJI
" J. O. SIlITH
JJ
,,0. BtCHKL
" CJlAaLaIL.WI8,L.W.V.
I
"
"M&LI:RotrX.
•

do

!

dood.

(Tegenover het st. George' s Kathedraal, Kaapstad.)

I(

A. LEVENDE

Alle Win eten niet als boven geëischt,
sulleD na 8 OCTOBER AANST. wordelI
gevoegd bij de POli asen als, Va8te TOf.
voegi1igen, betaalbaar
alleen
na dell

KANTOOR: HOEK VAN DE WALE- EN DE NIEUWESTRAAT

TE OUDE WAGEN DRIFT.

50 Schapen, Bokkan en Lammers
5 Ossen en Aanteelbeesten
Een lot V arkene

AANBT.

PROVINOIE

(BEPÉRI<T.)

10

2. ZEKERE
EEUWIGDURENDE
EBFPACHl'PLAATS,
gedeelte
van
OUDE WAGENDRIFT,
"u bekend als ROODJ<.:WAL, groot omtrent 300 morgen, beplant met circa 05,000 Wijnstokken,
met oitgestrekte
Zaailsn,deD en
Weiveldell.
l'e Gebouwen bestaan uit Woonhuis, Kelder en Stallen en Bedienden
V ertrr-kken.
,

EDEN die haune Winsten wenschea
veranderd
te hebben in Konlanld
BelGling! of gebezigd voor de pennaoente V8l"7lt~
van tJer'dere JOQ,r.
l;jbeAB p,_..iën, door hen betaalbaar,
worden hierbij veraocht schriftelijk aan.
zoek te doen, v66r den Sden OCTOBER

KA.APSTAD,

DB WESTBLIJKE

I. EEN G EOEELTE van de Plaats" M EEUWENKLlP,"
groot 1124 Morgen
II. EEN ANDER GEDEELTE
van do Plaats "MEh."UWENKLIP,"
met
een gedeelte van de Plaata "OOSTENWAL,"
tezamen groot 169 .Morgen.
Dit
. Ol.
[RE V.ll,
gedeelte iB ten noorden begrensd door gedeelte Nu. 1. .
Ill. EEN VERDER GIWI!:EL1'E Tltn de Plaate ti MEEUWENKLIP,
groot
65 Morgen, grenzende aSD het noordwestelijk gedeelte van No. 2.
IV. EEN GEDEELTE
van de Plaat. gensaurd DE RESIDENTIlll,
nu
PANORAMA,"
groot ruim 211 Ml)rgeu.
Deze Grond is ten westen grensd door
1. ZEKERE EEl!WfGfJURENDE
ERFPACHTPLAATS,
bekend al~OUDE
WAGENDHIFT,
groot omtrent 600 morgen, met Geboowen bestaande niq Woon· de zee en ten noorden door dat gedeelte ,"n MeeuweDklip, als vermeld in No. 8.
V. EEN GEDEf:l.:LTE VSD de PJB8ts "OOSTENWAL,"
groot 7 Morgen, 896
suis Kelder Stallen en Buitengebouwen
er op, en gelegeD als boven, omtrent zes
Dit gedeelte il zeer nlrbij No. 4, en teD westan begrensd door
mijl~n van
Stad W or cestcr, beplant met circa 120,000 WijDstokkeD ~ volle Vierkant~ Roeden.
drajzt.
Deze Plaats iR een der beste en nitgestrek:tste
Wijnplaatsen
in het pistriot, de zee.
beefs een fraai jen stroom loopend Water en is bij zonder geschikt voor Grup,
Vee,
Struisvogels,
enz.
!

(j)

L

BRINDRII'8 BLOEI ,VAN ZWAVEL
;,.., ' IN 'T GROOT EN,. KLEIN.
•
IJ
Hardewe. P kh
zer-. en ar ewaren a uisen,

DE SALDANHAB.•
-a_'1,

DRI¥JA.ARLIJKSCRE

'erd_be ,g Wiutea

ALSOOK.

.

BESTAANDE IN:

Op Woensdag, 15 September 18 6,

ZIJl".

anngg.e~

De Baten tot dezen Boedel behoorende

I

I.-ID

&aDSt.,

PAN 0 R A M A J'

In de Insolvente Boedels van JACOBUS STEPBAliUS KLOPPER, Sr., JOHAIf:rU:S CBRISTIAA!. HENDRIK DE _T,
JACOBU.:s PETRUS D.$ WET
en J"RA.N(;OIS PETRUS LE ROEX.

PLAATSE

_ TWllLlDE

t.OO.DQ
.
G~G
.. JIH&D PUP.N, f tottduim
GBCJO'rD PInD;
tot 6 duim, A&BJ)U PIlPEN tot lt duim
D.AI1;8LVIZU, ,,~"
Pompn
nV!W AGU8, WIlBGAAJlD· 8OBOI'P.1L8

Per Publieke Veiling doen Verkoopen.

IN DE

<MUTUAL.)

KOOP AAN TEGEN
PUP.N, l tot t duim

e'

.

.8:.

')

G illuetteerd
e

HER

· :

£'L.

e

'-4t

al

.._

ogu.esen

verkrijgbaar

op

aanzoek. .

a't.BIO
R..

~DI'D
.II ka,

Op last,
.
H. M. H. ORPEN,
A88istent

Thesaurier

der KoJonio.

Van Noorden&'DeW~ers,

.

A.P8LA.GXBB. COLLKCTEt"R.~,

~enel'ale

en Web-AleuteD

vmrnu-JUVRR,S:

- BTRAND-STRAA'£,

KAAPSTAD.

ANTH.M.DE WIlT,
AROJIfT!CT,
KftlOOT,

Uz.

OBEff"ES'GDOmS,
l[AAPST.lD.

..
i.BANDEli.
~

HallO' ..

n

Oadtah~

l E
n

C~U.
T1l1'-4rb

Bk

n

Aberi_

0

Kaapstad
\\

Kaaps Al

\ C
rd en

P Ehuh
PiJleLb

E

a.ledoll

[ Hoedjetb
M&ltn .. b
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1886
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[,.>rolt.

K.Jfdtl

"u..: ~
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L,)

fOT DE "ZUID

.eltOhrij.'D' •••• teD

ook dj .. prilI. ;'-.. d afl. cl. x..,lrolnDi
, to., eo llij
dat, iDCJiU PJ __
dlOf "olko •• o b.Jr.1td _t d. wedrok .. _rlfeD o".r pil te betal8Il, ~
sij _
de KupIijD.r Zuid Alrik •• leden ,elI ;u.D -II'
_l aitire- koIoai. 'Nlirekkeo. De Am.hu .. badda _
De. Hofmeyr, Scriba Btnodi, kondigt ie
tlWl: C. IINid•• rcbi~flltodiI!D aa lIaul am,bte_ bij bel 'l'aungiq .,AIl tij4 _lrrePD. om de tax t,~
de Kwkbode lUUl da~ de ,olgend.
ni.awe
l.rW InLLD 0JrI DIll ~"",nm.D.
'I'" m'lI 'J)4Ué pm" la tft. III l,nIN., Eell derRe- d.p"rt ••• nt ,a. n,tareU'tlIU-D
I. K"p'tacl,
betalen, dewelke lf. 'W08IIedac ftrluopeo .....
-'hrij'iDgspaateu
door
!aem oohaoIPo
OOJLAal'OJrDDYD
IiJa. tit..llOa ook .oor d. M~l'Ilp"
t.n d.D b"ICbilrt d. beer Tbe&! o"'r el de DoocliJte
Verder DOf twee ~,
hei _.
uit de fl»Oa D. e... oJD.Dao ....
mjD:JnnI1IU JrIU mr.....
b'" JODklDllD pa•• D. Hij 1Che'" OOI lijD' par- ge "III.
.4/nmn'T ID het AIldfte ait de B_fJf'iMd :_ lIrGaOllDD HOUD
lOO.lilk. l'1titindrDkkeD 10 .. 0 Di.l o-r''''''D
ID liju Botft'. ".d Balltu ,..te hij M •• r_bl..
SplDce, eeu XaIfer~' werd _
den heer Por- ....... WHDD.-Bm.)
172. n. Synode benoeme eene Commiuie, te
.OrlD '0 beepurt 'Ijo. lDedede.UnpG 0'" ,er- d.1IÏ.I 'UI de togt.n .11 dIl OOrlOjfIlld.r ait,." ... d
v•...:...__.
2'7 ....
L braat beworden genoemd :-" De Zondagaobool
Com.
GOBD NIEUWS 'VOOR ONZE WIJNechill ..Dd" .... n tot later.
Het Iro.t aaij 'fOOr, ken Boeno, "Uf'I'&II
b@t Mft&e ,eelee1te "'De
daar
lilaob
miJtie "en
te bestaan uit drie leden,
Hare
BOEREN.
dat d. ICbrij"ltl, al il bij een eclat ftderlaDd.r.
D.. owk •• l'Ïjre bNcb.ii'injf
"" ... , '1'&0 d•• olh. 'II'Onw, &nh Oope
m.t _
.tok
werksaamh.id
aal in de eente pluta mju om
hierbij el te ... r b.t ltaliaalllCb.
Ipreekwoord .... ID.D, m ..t welke de &.roD in •• r,ralr'"r ,..ta,en bad. Het; brutaled lehe_PMl pleitte
jurlij"
te acrgen voor d. Z. B. leAeD die geCM ua ptao. till lI' oljfd b~t.
DI ODbt- IIw._n.n
di., in taliOOl1l 'lamIDen ondencMi"ooaohDl~"
en b~
iD t.er &iJ.. 1'decli.
ciurerade Ret 1'olgend jaar in de Z. Scholen ftIl
.leDdigb.id
lO wielal lIirb.id
'lUI b.t oDder- dtMI, r~ ..... nJijk Bantoe ,enOPmd worden.
In , ..._. de . d
I.._ sa, 1'001'
Zaid Afrika aullen worden gebrniJrt.
Zij aal
b'
Z
'd
AfriL
Li"
"_"'L
d
Z-'
L.4.a:
SUIg....
lD
~
..,.oow
ID_be
,enooDt lie ID 01 ...
.a I •• " De' Europa II)n waarachIJIW).
e ua... u ..,., .... hOI' dDldig
ware III teeD
hij _om het seld
,erder in naam der Synode doen wat hare hand
lDinder d•• lilde,..
DaarolD ie 'b ..' te ."'IPIl,
~n h..t F~~lleb .. G~1l'I'@rn.~en" .n de BuO.OI ...::: heeft de moad!YWldaardd&t
de kiaderau
"I'ÏDdt om te doen om d. Z. B, io on •• kerk de
de, de lateH, lD.. r Ilh"oerig.
mededeelinJ'n
no dil den VnJlta., IOOWei 1D000IteWf'jfetreD heb"'n, hem Diet. lClaaldd~
daar de ho.ig Dit _
plaat. te doen ÏDDemen die zij nrdient
en die
Dr. JODklDID lleeM •• oor dell biatorlcu
INblll!' d. ID-.& INkende BaDtootlalDlDeD. TIlt djn bren lIIIIi 1'an hMli: Pla&tI _ aoniler haar
haar zal doen worden de kweekplaats voor de
lalieD bebbeD. Wur~lIljDliJk .• iJ~. echter I""
ecb&er lD.. r .en ~r
"uieteite.
nn dit IDtn· w~
of toe.temmini
... aitgehaald ; daarop
pmeente.
ni.t el de gegU'OI,
die bi) In 'IJae lI.".k.
IICbeDru, dat, talrijk "I. bet .. nd der .. e.n
Iloeg hij haar met eeu stok op den linker dou.
Predikant varl arQlJ,jf.&in~C
ken lDet tal no inloedrljke
Afrikan.,.
nr- en Yrocbtbeal all d.koDljoen, " ..ldra deo bi., .. der Hij werd bebolet met £2 of _
maand
z<}o onwet .icb Jobn Nixoo oi.t, in lijn • ..,eo kregell
beett,
,,~r
opeoburmwog
geecbikt !ren iDdriDI!'AriD dla _
.00 dril'e .., all hij ge~
met ciW'allprbeid.
173, De B:ynode benoeme 'l'ijf leden die iD oD'l'<illedige al, partijdige ComJlHI..It«'1J of Trom.- eD beetl
bil ~r.oonlijk
.. n bet beltnur der den "ral.olrraaa
""Ioor. dieo .ijoe on,w .. u..
op
den 1'I'OePIl morgen ftIl eeu der dao,erl'1
met de redactie van de Ktrkbod. gerevaal, de Uln.x.tie te .erdedÏjfeD op IflOnd •• 0 de
Z"Id-Afrf"~1CIre
~.Ie uJke lI'_tlrracbt iD 't oog na deo "ilde IIID lijDe ...... iD de 1'~.
week, warden de bewoKeld .orren
zullen ,oor zoodanige
mededee- .I....rnij, dl. iD el. TraD"'"
~Itll&ll lOa beb lalidltiDg80 g1lll"8'I'1II,eli' bil 1D0IIIJ8lilk pobll.k I""'a ~ltcbL
:;;.
1'ul Ilarita
...-..kt door _1IOOrle
Imgvn ala aullen bijdragen om de Ktrklxxk ben~ OD '''0 de beIaDlI'en-d.r inboorling'D. Zijne UD malreD. Wat bi.rYUI lij, d. le .. r outo l>4I ~ odtdi.llIt na del. ,0lkeD bee&aat iD bij- :Katfen te ~
eI _ 'rijftipl,
100 niet
Mter UIl haar doel te doen beant ....oorden.
bew,j18a ,oor b.t bee&aaa der tI
ralj .ija 'oor • ..,t hi~r .. ne eebell fto datgeop, wat nr, J. galoo.lg • .,...
.oor de , ... &.oa banaer ~oor- m_
Inramen iD 1'Ollau p!op.-n_.
't
Pred&Jcantmn Graajf-&ifl4t.
eeD de.1 de belreDd. berijJteD o r bet .teleel der op Iljo. rllie 'bijaonder getroft'eo ti.. tt, III _kt
GIlder., die
olldenteld
word.n
all
Ipokeo W .. ' dan oolr eene gewigtige pbeurteaia,
die
kiod.r.n",
"11&10."
Vetb in d.o keODie IDIt "0 1I&II&a1p&NOOea. ~ie door ~.n te Yencbi)nell.
Re.et.
de aard
'I'UI b~D ben bijeen riep, Lugaji, opperhoofd
ftIl de
17~. De SlIlode betlale een Zooda,r in het "inrbo.kte
H.
'1'10 Illn Gidl-&ftilrel all. lllJiebtiogen ICbrij"r iD d.n rell'.1 op .ter .....I.. III.od. "IJ.e godtdi.n.t
br"Djlt lDeeI.., dal
baD 'O'1rall- Impendhla locatie ...... ,.tornn
en sijn op1'Oljaar waarop bepaald aa1 warden geprecliJrt over o,erdrllk
~f de ,~eer bdleefde .a 'oor· gIlDg. 100 di. niet, door iurlo.deD ran bui.t~1l gel' moe. ftrk~D
wordeo. VAIl Noord. OOIt,
U roepinlf ftIl 0IU8 kerk om werbum
te zi~o geen, die lIleD welllCbeD bn (0), ea dat, Da d. beoordeeld ....ordlll.
BE BlU.NDEWUNHANIJEL.
UIl de wtbreiding
"an Gods Koninknlk
IU ...... m•• d" .Od< 1868
ko.nd. ~h" .... doo
ol
,d
Zorid
Wc ""_
"i op .........
la ._
<mro....... 7_
.... 1_
Afrika.
,olatrekt ~i.t lDet d. inetellinlf der ,Ia"rni)
majl lDeoecb.o eo aakeo ni8~ IOlDtijet. ID e~n .1, te indieo er Dij ben faD i.t,
derJlehj:al
"*'.en. Om lien oonaalr ~
deo twili goed
'l'8nf"d
word.n.
Voor eeD .pder deel b rlllt..a rooekl.nrig licbt eI.. d u.1l P lJ. oDlNpaaide ID- "oorallg"n«
Iprake .bll ,~ •• eD. ".W.ot - •..,t t;'k~neo
be8rijJM'll moeten wij beginnen ftIl ÁIIII _
&.tltJ!rUur.
PrtdlkanC llan Uraajf-RMHd,
lij ,op dagblad.berill'teo,
.. arin bij,. ..kn"
weDomeDb.ld, " .. rOlede Dr. JooklDlln "aD ~~D Tb .. I-" ,ooree,.t
.110 II) !oor DllllA 1D.~r be· af den tijd ftIl Dingaan.
8oddalA; de edg...
Milnb..,,-"
WijDb<'HlreD100ft • u,t ,In lijD
aUlllloo&e relidmt at Lydenlnrg de grDweld.deD Saperiatalldent
Da, TOlt .preekt
~,I DW· 'reeed dao ,oor bet beldedljf.D ,~an dIl r ..... ten naam 1'&11 den Ram, w.. nog iD le,., maar Driet "AD II. "oaderclaw. dat Ilij ,..,.,.
d. 'I"
lIIeci1!d",ll, die Oafld Joabert In tlu year of graN ieder .. r"ood.ren, die d~leo b... r ala lOllra~h.t banner ,ooroadere en lDeeD~n II], dat .Ike al- stierf waldra KOIlder mdereo
na te laten, Lu- "oel.nl 'l'&n&lja IDpd.. wij .. boar.D ,,__
lOll.
on> Z.
1""9 ,ol ""'Km
.......
U~ ... I - ... " ..~ ",,,,,,wo. _ ...
"'in" .u ....... d. ' ........ d.
loo...
il ........ t_ ... j......... _ "iu ,'•• OO'"jo
" op oe...
ol Uit
Zuid Afrika"
is de tilel vao een dit " .. IDIOOIIg.briJt
bedt, la: men be"Ged'D,
Ril 1D0jf'eda 01.0 ... n teleot eo IPa .. rm .lf I- leedlIlt eD blinDe "raalr altlokL
V.,der II ban 'II'OU" maar door bedrog "erd hem eeu andere tea. N2, Ik g QlI _t b•• dat er ie«a _,
Bij die nieu"e
'II'OU" had Lugaji
lI'ed"D "orieo.
of wil pu alI.D &eo jI'rOfld••
oal toegewnden
,Ingschrift
no Prof,
Or, ale ~eo .... t, dat d. achflJ'er uiet lD..ded .. lt, kaDer ....e .. n, de lDaniar, ... rop ~ij poli"eke ,eloot aan ,toa'I'erij ee~ binderpaal ~oor tilke loOIt raon 8ll.
e ding'D beeft bijgewoond, .0 det tll(eD.taDderl .. nah,
d.t
bij
eeD
d.ler
lDoet
,!banDg
w.kk"D
••
AD
fooraUj!aog.
\\
lUlt
leder,
dl~
g.~,o opper- 8Ion IOOn, Haf&hl.oi, ID bij eeo Uldere ook een Het ... , Die' a. acheIdea ID I. 'erooN .. I'D,
C. B. Spruyl, Hoogleeraar
in de Beepie&ljolpr.. tJee ll pabJiceerd werdeo io 1876.
En '00 Dr. J. d. TrAD"~,
~Iet al ,te .. " door boofd .11 "D dllar Il~'teeg .. e~ ,b.>~en II)De mak· Il000, Umbwl~
rheeteo.
Dit laatate werd op docll wij lDoetea 0111 ".,.&end gebrllikao, ID _
geJende
W'Jsbeieerte
aan de Hoogpsobool
SOlDlDige EDg.llChe "erk.o makeo .. D .. noli" d.o bril "'0 dell heer Dil lOlt ".ISO b.bbe~ P kere Olte&eekt, "ut OIJ,el'lDl)d,lJjk de 'udeD'
.. n da« door lijn nel. tot dien. erfgenaam
tijd Oln OIDItaDdigbeden haDdeilID.
De tijden
SJIOOr1NIr'D doorJrnU.a
te Amiterdam.
Dr, Eproyt
is pel'1lOoDliJk aitaonderiog op deo Ujf.1. Daarooeler beltoon IJe .. amerlriog, die bij IDwt o".r de ... lllreilg. )dOll, dat bij een too .. naar il, eo ....ordt ... ker eeD benoemd doob kort ~60r mjn dood herriep de Ii)D geheel ,eraadtrd.
bet wllkker. boekje ,aD F. R. Statb.lD, Bltfc1a, beid" "AD eea paar a!llbtllDaren bij de b.b.a·
Ilagtoft'er booDer wo,de, ale er ,g.. a we..,....
onde ~
dat ....ool'!l. Hij Ireurde UmbUnda het land, tooda& _
ieder klein. Irwall&i&e.ia.
Diet bekend met Zoid Afrika,
maar Ilelt er
B~,
and
Bntl"', a tlrr-cornrrtJd probkm, :ieling "a de bankoorc~ie,
di. d~ Ndd.rl.ud"rtelDdeo ia, dat Inlk. d&d~o .er~lnderL"
Diet waardig opperhoofd te worden, dewijl bij ord.reo.a
~
flebben Iran. Na.lDija lwabelang in ....
egen. lijn tympatbie met Itamge.
Loudoo 1881, eD TM Tran,vaoJ War (181:10- ecbe H.odelamaatacbappiJ
uoge'l'llUljfd bad,1I80
Brengt het g..loJf aan too.erll ondlr dUI ,,,I- een 1'aD si'o vollr: met de _gaai bad nrtrODd,
rigbeid ill Iljll PIU bo.... ' daario, dat .,.len
1881) .an Lady BelIai,., LoDdoo 1886, J:ledeDII4 k""lijk
op ielA •• de,. berlIIten d"o op de be· ken, .oolang lij un I c'rlelf li,O o.. r~eIa"'n, eer.e 0
'an l.niaetraf
had ondergaan.
Aan de Diet ia .&aa' lijD hna draak iD te hoHe". &ol&lj
nooten in bet ,erre
ZUldeo,
die blijkbaar,
men, da, d.. ellCbrilf.ter de ecbtgeooote wlI .. n rigtell nn per.ooalijke ri~Dd.o 'ao Dr. Jorifl~n, ootieUende h08, ... lbel~ "'lIli,l~'D,en el,leode te·
lifde wordt de wettigheid ftIlKafahlIaD priJllrriigea
kllDa'D, lOOdat de prija le beaijDi bedunkeos,
sommige aaken beter iosieo
deo cOlDlIland.nt der EDllelacbe troepen io Traol- lDeDecb.D, die bek~Dd ~IJD wpgeo. d. I.. endlr· weeg, blln~e r"8'teb~gnp,.o liJn Diet IDIDd~rda .. lt!Di in twijfel getroklrPn. OlDdat mjn moeder palen door _
OOID""
Diete 'bMtD lOa. Ik
vul
eo all loodaoig al de oo.. agen"lDb.elen
b..id .. o buaoe pbantaale.
W .. r de lDedede.. bnn IrOd.dI811'~ geb .. 1 ,.rllCblUeod 'l'&u die der niet de ware nouw
ftIl 80ndaba ie geweNt.
aeDk dat niete clan eeD .terk. IDUtllChaJlPij, door
dan tUja stam· en landgenooten
in Hollalld,
na bet bel.., "0 Pretori, beett lDoe&.oOdoor- lioll'en
Dr. J?okm.~
betre~kiog ~~bb,~n op Kolonillen.
Het moeijelijk n:ur!nk
werd t.er beUiAing
el d. wijndiatricten
_lDaa opgerict, In dl beHij is, 100 als o.te
lesera uit vroegere
Ita"" dAo Jel lDen bare °YlDpatlue ,oor de Bo.· land en "olk iD Ziud-Alnlro, ICbljoen uJ .Il "el
"De hed"D .'" .1 dese 'laa.men bebbea .aD o"er laten UIl deri 8ecretaria 1'aD KlearliD- boef te aI 'OOni'D. Zij lDeel het grOl 'UI d..
mededeelingen
weten, II4In ij verig lid der ren leD baD nlJbeidto~lolC
d.... tJ booger ...... r- 100 .. ou.kk.IiJk
ea betroawhear,
.Ia WUloeer boo "oorg .. lacbt eeo Iteleel ."0 alge meeD ~el. gell&'!kell. Nadat Da'l'id de Induna ftIl bet braDd.wijn in haadaa bebbea. o. clea prijl ..
Hollandache
Z. A. V.reeniging,
die net nn de8l8n.
bl) p.rl:>oen beoorde.lt. ,
~eDdol wetteD gf8r~ I, dat Oltn.lDeod If"aebllrt Lioneti1'er Hof mjue memiDg bad ~ad
MD,..-ellII.
MeD HglI'e Di,&, geld li &ot lCIIaanaIl ;
on"are eo bijDa alujd oogaoltige b.rigteo,
Dat d.
beer
Jonll8o,
oadaolre d. be- I' .oor de omllaodljlbed.D, ....aArood~r III l... n. gaande de benoeming
nam de Secretari. der ieder boer Ira. lIIIda& &ljD boerderij la, lI&IIeleeIeD
een onderwiJlI8r
foor Pretoria
heen
uitgadie \rit Engalaad oYer d. B08l1Io nnpreld
wur- handeHall,
die
bij
... n
deo
Volbraad
I>at ,,~I..,I il, tot bOD g~komeD Ilit e60 !ob InboorliDgenzalren,
de
r Henriqne BhepItone
DeID.n, eo bil al b.t 't Mnte jaar "'taalel knj.
IIODden, eo hij doet al .ijo btllt OlD, met deo lDoeeten bil <lOft te laode lDur teg'lllpraalr
ooderpaa
lleetl, DOg
een neo Iroa" .. ralg.leg'D
IJldp.rk, dat .1/0 ooreproog IIch het wooro! en beaioot Kafehleni,
d'lIOOn ftIl gen, door ... t bij IDMr aal ..u.a.
Mittll'OOlI&a
.i04en,
Nog
altlld
blijft
b.~
waar,
wat
Ioh.
O
••
riend
...
n
.ilD
ni.a"
,&derl"Dd
il
Irebl.ID
deo
oe",1
dsr
oadbeid
••
rh,".
Niet
slecbte
Lugaji
en
de
vrou"
die
ala
Nkozigazf
bekend
le, el. lDelllCben "~CI
te lrrijgea; de
bulp van de iolichtiorn
die hij uit ,er·
J. ~b. Beelatrtl "a
BIolrland iD 1881 Da b"t ,eo, bewi;'t •• 0 lijDer laalAte gPlCbrllc.o:
JH lijoe boofdtrPkkeo,
m.. r .elle liJne kleir..te stond 'tot opperboofd te pl'Oclameereo 1'IUl de nnelullende
cliatricteo anIJ.D d. -teohappij
Ichillende
Holland80he
en Engelsohe
ge.
llaileo "'0 deo ,rede ecbreef:
"Dat .oor alle .",.lIIkMmdrllandMlnll'" ep Langd lf'" 'n Maart biJ.ooderb..deo
lijII. un g.e~ebt
tot g •• lecbt Impe~dbla
looatie, onder Daden! goedkeuring
ellr bij lIe1l "ilIeo hebbea; doob Ik ,ervoliW CIa&
,nendeo
"aa de TraDnaaI eeD Iljdperk
1881. Hwi""mllvm
m IDlIIJrdulCln!lm door onrllel ... rd, doordien
tommlge ~rl<>neo
ua Gou1'enleur."
wil ellen door lChaCle wijllija g.wold ... KJei..
IChrifteo
put, .ijo land.heden
jaiste
denk,
breekt "'0 ,erdabbeld.
waakl"lDbeid
eo "erk.
E. J. p, Jorill8D.
Hierin
.ioden "ij .. el elkeo ltam d. lDoeite Delll.a .Icb daarlDed.
_tacbappij.a
llillea aalj'fer .,.nrelrlrn.
beelden
over Znld Afrikaaosobe
sakeo, eo ... ~beid;
opdat Diet Itolug.wij..
word. oot· wat wij ia bet boekje '1'80 Dr. JQnk_D te nr· INkend te IDakeo, door de gewoonte OlD all.
kOlDt bM " DiM op l1&li, .. ar de IIII&fIDbappiJ
het IMIlang dat tUJ er biJ hebben, meê te tullfld, betMeeD Ilecbt. acboonoeteod en, k~g
getot. IOChtea. VD?ral D"~ aaDI~lding, hIJ d.~ regtlgedi"!l:en ,iD 't opeolNar le ~oDden, de .01- Z'Ill4Afl'lka .... ob. W1IDbl.doD. r'tIItigd
1011worden; er bo ID elk cliItrlct_
is .. rl .. od: opdat d. gewekt. belalljf.telhog
la ge.. brift ".naeb Ik IOmlDlge Zald Atnwo!cbe
Itrekte "n)beld
1'110 IprekeD,
die elk. pereoon
pakhnia w_,
'1'811_ d. brandewijD Daar dl
deeleo,
On8 ecbiJnt
lijn Jongst.
geeohrift
Eoi'(lpa eo AlDmb
olet iaelailD.r.e; opdat, ,de laken ter .prake &ot breDgeD"
geniet, den .... ten r8llel, 0111alle lI'e,a1len o'l'8rDe acbtate jaarlijkecbe
bijeenkomat
ftIl bet
beate gelere. _kt.D
,.lOnd.a Iran wordu. Wij
~laDgnJk
genoeg om het hier in zijn geheel
,oontlandere
ia Eog.land na .. ae la "erkelllk.
H.t «rOOte "UplU
ID Zllid Afrik". Ï8 de eeDkou.ig
d. antpced8Dtea te ~Ji_o,
.a ~'D Zuid AfriIrUllICh Wimbledoo
zal op Maandar b.bben a1leD d ... lfde 1IaIaDgea. D. prije in _
mede te deeleo,
ten etode het Afrikaoer
beid! nile Trall"ul
wordea geeteuod; opdat de quanti..
hoe _n b.Ddel.n moet lD~t de loboor· beboad'lIn '1'&0 bet 'olk, dat geeD. ,"l'IInderlog aanataande een UIl't'aDC nem.n, te Knillri'l'ier,
dietrie& "ft',eteen di.D iD d. and_
Het nrde nlvell.n,
.00 ala li i in de offici•• le ia de g~broikeD lijDer "oonadereo
loa g..doogen. en .al zeer waarschijnlijk
tot h.t eiode der bliJdt IDi) te belDerk811 CIa& ook lDtllICban 'I'U
pobliei:
tUen moge dat eeo Hollaoder
vao bWJIIIliddeleD .a weerbaarbeid d.1 Boereo wordeD bopo.
taal heet'D; d. Iwarte .. eclsepeel.,~ lOO al. de
.. Del. gem&eDlCb.ppehjke w.t i. ~ad
foor week d1ll'8ll. Al de voorloopige arraogementen
Uld.re D.riDgtD begiaoen ia tt liea, dat hM ook
nel geleerdheid
en ,an hoogeD raDg io de "rlll .. relerd,
H'et 'I'e.tigea
eeoe blij'l'eDde Zaid Afri· Kupecbe boer I.gt.
.. Er lijo," ngt eea del· •• 0 .olk iD .. a ruweo lD,atecbappeli)keD tot- mjn door het uit1'oerend ColDÏU gemaakt, en !leD aft'ecteert,
ik beo er leker ~ADdat nlea
weteDicbappeliJke
wereld o,er
Znld
Afri, kuQech.
Vereeoiging bier te laode tot be«1ID.t1- hadlge,
dien de b... r Jori"'D
citeert, olDd~t ,t&Dd. Zij boaJt ieder, die, "a .. ?, D!~.d.~d de baaD ie iD orde 1'oor Maandag.
...0 beo UIId •• ln
11111.0 nelD.D.
Wil d. 0'."
glDg
en
nrdedi,(Ing
UD
bet
Ned.rlan~
elebij
er
aaD
""aobooJlt
eeD
~ttl ea oaanwkeUtl.
beecbaldigd
wordt,
,oor
ICbaldlg,
leDIIJ
bij
'I)ne
DJlIITB WKDIITBl1D.
productie
betr.f&,
daar ral d. _tlChappij bet
kaaneche
zaken
anders
oordeelt dan helliJ lDent iD Zald Afrika, .00w.1 blonea al. bnlten d. /l~r ,o"rlltelling te lIaonea gneD," .. er cilD iD ODlebllld beWiJIID kaDo ZIJ m.. kt bot bootd
beet o.. r koDDIIDoorel.. leo.
eoÏl Bngelsohman,
hetzij,
helaas!
niet KAApkolollie, kan tot dil allte krtcbtd.dig
bir Zaid Afrib
'''ee
.trOOID.1I "0
1De0aebeli)ke eeDer falDilie "Deprakeli)k
,oor bet g..drag '.0
D~ Pruid«rU Pnj., iD t .... afdeelingen.
Indi"D DODdig kUl _
du __
wi~
drag.a,
Men boade licb "'rIekerd, det d•• Dti- wesen8
di •• icb tegeD .lkAad.r in be ....'II'eD. al d. led .. , en 8I'eOIOO bet dorp iD .ijD geb ... 1 Eerste afdeeling, open 1'oor militaire achter· tal ""aerdigeD,
OlD&e nnchepea. d.& tal dadeof halfgeleerde
Hollan.
HoUaDdecbe partij aaD d.
bare altente
lJe e.~e '1'&0 EnropeeDea
.Ioel& lDet It,dill'eo 'oor ied.reD bdwoD.r, .0 d.o 81am ,oor elk -der laad ge"eren
all_.
Zenn
echoten elk op lijk .&ookwi)D te gelDO~' k08lIll.
V.rd., ....
A fnkaoers
hier
te
ui inepanDeD, Olll dit
nn rllll"l- loop Noordw"artl;
de andere oogelijller, oCI.re· dOrpdD. Eea lDan, dl. ,.rklar.n
lOU., d~t b!j 200,
400, 6OO;yardt.
Vijt-en-dertig .J:j~,
ik dal ""a groot d•• 1 "iJnboo. ....a de DOedaIaelijk •
'~rrO:lilDeIQ te ,elfltikIreD.
Men
da, g.ld.r en Diet 100 ligt"'r,
maar ioderdaad .... n niell W8lot .. n .iJn. bOllrmllne daden, ,le la dit geaamenlijke
waarde £71 10.., alsm
,1'1lf- beid of toora .. liabeid begiD' iD ta liea, bu wijD
'feen de .n
.. n d. tra(htioneele
we.eDIiJk, be.lut nit laboorlillll'eD met IWel- .tel,el eeD onlDog.lllk genl;
de wet elecbt, da' tien afltand~j
.. n; waarde £18. De Wlonllrl o~ Von Habol of ~oig ,.rbeterd
"" .... ~ bebl] ~8 volk
" .. rllCh.D koert lIUl' de lUIden der blaDkeD' bij d.. r... D
weteD .. lof IIraf lijd.o "eg.nl
~.an d_
pnJlIIIIl Itillen aan de t"eede . ~deereld.n, en ."a utik,,1 te ... Ir.a waar"D ~el.
~~~;~~~J~~tl~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~Z~w~arte~;02,ea
allerlei
onderliDR ,ijaadelijlre
b@t.enllllD .. oeeD pligt, di~n bij der ge,;,,_.
g kannen
,deelnemen.
Ee~
P~Js,
II&II'~
'~r II. Ku IDeo d~,lDtlatlCbeppl)1OO
ODI8
lDogehJk acbtt80, bebben
:
IDlddel I
001
.. rl.tea bune
"oollplaate "n loeken IChIP aebaldig i., I......
I. Diet elecblA ID de
medaille 1'.n bet Zwd AfrikaaolO
IIark ImJjrer, om ook l1&li '"labandel
te dON.
t....ee I.er be,oegde geleerdelI
bet NeclerlaodEcb
ta an
IlDoreD, gelijk lij "oor eD eed.rt d.
k
1
... ec le.'D b<>baagt1 tb.ori.
_Ir fn d. prRklijk lII!'.nt nn PGlitip.
bledonen £3, vier prijllllll ftIl ~ aaht Vllll nog beter; d'lCb op b.t 00II'8nbbk echijllt IDij bel
ged
publ\.k bennDerd aao de boofdtrekkeo
wao de
Ill.rkwllrdlge
geaebled.oll
der Afrikaaoeebe
•bebbeo·"b
wer
U~U
• t IDMr lau
.
':'"''
J
n.
"V8
van
~a "~
tn.1'I
n.n lOa.
"00.'"",,,,
eD d .. r 100, d a t 11Jer
DI.
_ l.......
itii " ,0orn"lDltto,
~ t.t'
t deDi brand
Ioed... bijDbaodel
t, d.. tawi,..,.I.n,
haa
Jf l1li'
"ekkeo
dele &aireD bij ou te land. nUf baD eigeo laael terng te lI'un, lIIur er .icb .w .. ,.te mied"ad, di. lij kent. il too.erij, en elk. TweeU afdeeliiig.
dl'
db
~
...'C-'~".~ -!.:..
.. op
JIl ..;
Irolonllten.
of II bet woord berinoeren mioder
of erbeid.re
.r.tI,eo.
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\ aD
WOL.-Het
goed. DieuWI dat beden morpn
C.B, F, N. Tacker, J. Baio. prij • .£2, door de heeren G ..b, E~;y {',even.
.walDeu, '11'1. ..n
.01 belaDgltellillg.
Maar bee'( JanaOD, op Grooteoilrerbotehkup
bil LiJd,D' .telDregt
,oor be' dieD.tbare r.. ba DatIlU,. eelt, ILC MG"
ont1'angen ie, " .. ,_u gedeeltelijk 1'IIrWDCIht
Voor
Hi1itaire
riSea
lullen
de
1'olgeade
prij.
bridge,
T.
JL
MDm;y,
F.
R.
Moor,
G.
M.
Bat.
ledert d. ned. llealotea werd, gaDt IDeo zieb barg, bet ~dlOell 'UI d.o beer Albracht, in nr- lijk geeD epm. .ijD eo batrebJkeo
tU8.
en mea heeft reeda op dl. buie aken ...
ton, Kolonel V.nghan
en T. J. Nel. G. C, zeo toegekend worden .oor het hoogete UIltal
niet lDeer d. 1ll001tto, aID lieb beboorIiJk op de belld lDet! eeD. ~e Pr.tone op te rlitto baak, d. leb.o
blaDkeD eo .w.rteD
lilo
100 OOd"Dkgedaao,
Daar
.r
geen 'erkoopiapa
ppunten
gemaakt
in
de
eerate
afdwling
van
den
Cato
en
R.
Lindaay
mjn
de
twee
door
den
Gonhoeg te te .telleo.
Ining.o, door den beer J. P. Ge Rilt bi.r.o daar '-ar,
det lij niet eene ... rbodeo beboeteIl
w...
zijn kunnen .. ij s- P"ll8D melden,
eeraten
10 den 2den en den derëen
wedatrijd,
verBeur
benoemde
leden."
Beid.
Hollandec.be
Ik weet Diet, ot een oo.. r groolA bladen een onr Tnulll .... lteb. toeltandea ,eb~ ud.o, moete~ te "orden.
lJe orde,
die de
ICaapecbe
doch &lj lullen &ear riJI8D.
eerste prije de zil"eren medaille 'lUl de N.uo,
.orreepondent
ID ZOld Afrika betfe, Maar Ik DatollrliJk "tunoe kracbtig lDed erIreD.
Boar in lijo It .. t wellICht. ie dUll "De arl8to- bladen iD Natal ZIjn onte1'reden onr den at.
V&LLU.-Velloon
blijno
in goede &all.".... ;
nal Rdie,VereeDlgmg,
t"eede prij • .£3, derde
loop
der
verlriezinpn,
all
h.t
be
....
t
j.
lenrende
weet ..... 1, dat lij dlk"lll. de lasterlijke berlgteo
ID d. Iro!a'.od. bladaiJdea
enach ik eeD' ClIUe, w.. rblJ ....t ordeDtelijk en f.taoeolijk d •• 1
wij teekeneD aan: &hellen 101d. tot 10ldprij. £2, door de heeren Geb. Eley gegeven.
dat
de
HollandlKlh.eprekende
bevolking
ni.t
der t:ogelecbe COartlntea lOader eeoige toeiicb. kleine bi.firege te le ... rea tot die mlln. iaueal
der bnuilliow, dat leltbeb .. ncbiog eo o"erleg
per lb. MerinOl, laoge 6d., korte 4d. per Jil.
op haar tellen put,
en de .4/riltaner
wijt bet ZUID AFIlIXA..UJBCH WllQILlUlOlll' "OIl.U.UlII'GB"
uog onraemen,
Zoo ,erruten
uJ OUIin JIllij lOO DDUip ....erlra.. mbeid.
Ik beo o".rtaigd,
kelll eD da' deo Bijbel ala Goet. woord 'ereeu,
Kaapech. ~ellen 1.. HId. en Buterda 1.. Bd. ,_
kwaad
UIl
Iroppigbeid
t!D
WAlltrou"en
der
BCJlILD,
1&16 op de mededeehoi,
d.t Tran.nal
bankroet det Nede~.d
iD Zaid·Afrika
groote belDD«eD bet It.ft la haOd.D beeft, terwIll h., kiDdtrliJk
flair.
Prijll8D voor 1'.llea met wol &Ull_ s.1rer
Afrilrauen
en gebrek UIl -men"erm,
tu&rij_.
.......
Wile bet Diet d. lDoehe waard g.....e.. t bedt en 4at de Afrikanen,
b"pea1delilk dle Ilit gealacbt der Iwarteo die lDate .. D .rijb.id
eD
Deze "edltrijd
zal op Donderdag
16 8e~
den
d. Boeren1'llreenigingen,
maar boopt dat
'oom
bl) .Mr. Beelaerta nn Bloilland, die de de repabli+keo, nel bulp eo .teao au 011. laod beecbl'l'llI8' roiet,
DoPB&AJrD.lwrm._De
markt ie _
nat;
w.. noor IIjDe eigeDaaldigb ..
de Dieuwe Raad lIJI()edi&: zal ontbonden ....ord~n, tem her plaat. vinden en om half tleIl bekaooea oDtnDgen.
deo bet .. tbaar lDaken.
ZOld Afrlk .. o.cb. Hepoblielr biJ .eracbilleode
gmueo.
Spannen
van acht leden 1'AIl ritl. '"l tee1rt!Den aan £14 tot £16 per 127 gallon.,
en
det
de
Alnbneri'
&lch
dan
beter
sollen
::iIallO .. rlllj'eowoordlgt,
te Ulformeeren, ~f dit
De Jfel«i_Illpm
o'er ZUId ~fn"a
Ur,
Voor due N.lorell.opolitipk
llaaD de Boerea w.ren.
met bout., á IrontuJt
min 6 percent.
Veel
"er~igingeD
Vnjwillige
of Kilitaire
k~
zaken gedaan.
bengt w .. r ioo liJD ~ Natllarll)k bleek Wel,Dlg. J onlllDlUI,:rOlID twee lur na IIJoe IIrogllolD8t pal, III lDog.n Da "UI HollaadllCb.n of ,an Eo.
Hetzelfde
blad maakt zich eeDiguin. onge. 10 de Kolonie die aa.D bet WlDlbledOil 1'enrant
dageo later, dat het eeD leog.olcbtlg
""la~1
Olt~eg"oIri, breogeo Diet, "a' "I.a .a11eo •• r· g.lach"o OOraproDg 'Ilo.
Waat bi'tere ooder'l'in.
GU4!f, Uz.-Er
wordt aiete
of .. eioia
Af.tanden
nut o".r bet ftrit dat 1'ele hoeren, UIl goud- mj II, kun oen er UIl deeloemen.
wa. Dlt deD&.lfden onllltputtelilkeD
ko'.", d~e wacbt bebbo.o. Men lag alt na., beuell"bere
diog beell bOD gel .. rd, dae er op Ireeoe and.re
WIJ t~8D8D
aa.D ,-Koren,
17.. id.
kOON lijdeode, hun plaatl8D verlaten, zonder 800, 900 '0 1000 ;yárda; tieD echoten op elken gedaan,
d" growelilke
",rbalen
o'er de elnernll
In berigteo ohr d. poblielle eD kerhlijke
toelltaD· Wil" lD.t d. KeJr",. bWI te boad,a le. Maar
afe~d.
Vier IIp&IlDen njn iDgeecbrenn
"oor tot IBa. per 200 Ib, Garst eo haver 6a. tot fie.
dat ll1en weet of il; beboorlijlre maatregelen
TaDUMI
iD o,"r
de wreed beid der Boareo t.· deo, orer ~et ooderwl,J8, deo laodbJu ..... de niJ. het JLogelleli. GouerpemeDI
b~ft iD den r"lfel
per 100 lb. Kaapech Iijo D18el 121. ad. tot 131.
deaeu "edatrild,
namehlk:
de Wellington
tot het bebouwen
'UI
hun land genomen
genorer d. lnboorhDgeo pleegt ,oort te breegeo, ferbeld, ~e .. rboadl"@, der kulooi.teD tut de eeDe IUldere pobli.1I r.olgd.
H.t ai.t ID dell bebben.
Rifl. Club, de Beaufort West RiSe Vereeni. JM!r 100 lb. Grof meel 191. 6d, tot 21.. pw
'
Mur t.. n WAIl de oOjlon.tige iodruk regen!"
in load.
&aII~.
.warte geeD .. ICbepeel", maar II mmt IIIld a
pg,
de Kaap8iadacheRi1leClull,en
deP,A.O V 200 lb. Aardappelen
.. Gisteren",
ze,t de Á/r,k'JTlt1', ".enl.mt!D
Ue Hullaadecbe kapllAhlt. IIltIld o,enoomg1ljf,
(.) V.."" On.., Tran'DaaJM"~ ~""
bl.. 211 bro(/ur en Itreeft er daarom D.. r, bem op gehJken
Roodt! 16.. tot lfle. Witte 12a. &d. tot 131. ode
Rifle Vereelllgmg,
wij
dat
dl!
Amabexu
kaplteml
ten
Itelhg.te
JD Lion ()acbtll '. TV orltehtlljd dM- "oet met deo blaakeD kolollÏ.lt ~ beheoGelln, De
ala b.t IOhde o~derDemlngell goldt, en alle.o oa ell ,alg,
weigeren de £1 hut tax, .olgens de 8qnatt.>r
DE ooUV.EIIlfE1JIlat'I.IJS.
co dao roek.loo., all bet ap beul'lllpel .. olrocol, Tran,valw, ,iD d Ik .a.ngeteekead, d., het ".teelD
,oufitaDd",. der fOa.eI'D8III.Dt .. le DaturlUenpDZ4IVIl1lka.ft'erhoofdeo der AmaUD ""rlatea
IIlnder.n, la de liu.k hebben geea. prlaClpieele b.lwar.D legen BiD, te betaleo.
bad lIeb bet tatel. spreekwoord berIDnerd: IDeo ,ao "loboek.D"
Open voor alle IIOOrten nfl"..
Vijftien ecbo.
1IUniIEED,-Zekere
',A.. D.
W"llli. Young
te Ixopo gedag- ten op 10lJ() yard..
aI,.relDtleD 1•• lA ID Tr'DIYaal p&l&Icuber gruDdeigeodolD '0 ltelDregt nO .war- buu, die "oor den Maaiatraat
DoelDt geece koe boDI, of er le .. n ,Iekj. un, K .. pkolonie nea
Alle 'It'lDIlen in d. "OOi
kw...
onl.ng.
.001' dea WijDberpcheo
JIa.
.aard
"erd
en
om
hlln
gedrag
10
dese
&aak
te
lJe ka~eeD, olll .oor deo spoorweg eo d. ballk (bl. 464), D.t boek bent bela.ng"elllreode bIl.
pande
wedlll.riJden kUDD.n er aan deeloemen.
ptrut
om4at hij den ser.tabOde na bet
eli neLmiD tegen deo .. rkeap vaa alDma- 1'erklaren, verklaarden
dat
ZIJ niet runen
1111
o'l'8r de I",el.wijle
iD TraoIYaaJ,
£2ó en de Gouden Me. Hof had ....illen beleUea op &ebre hem toeID TrDDl"al de noodige gelOeD " krljg.n, wareD loaderbedtn
ulue .. 0 ben; en boe".1 welolKen lOO"r ICbIJ' willen die tu: betalen en dat de Regenllg doen De GOU'l'ernewspriJa
maar II, bela.el
aJa bielonech ....erll oiet te geuDmerllebjk
IDIDd., lIe"ordeD.
Uat badde.
daille 't'aD het Zllid AfrikaaolChe
W llllbledon.
behoorende
goedereo IrrMIit_ _
gew_
Den te gaa.p 'an bowelIJklII IllIICbeo Kae: ••• n Iran wa& liJ "il.
Het
wordt
geaegd
dat
de
abn bladelI kuooeo eD meetea .oorkomen,
ZIJ brOlkeO ~.,elJe de partijdigbeid "a d.o achnl' bJaalr. lDeiajet
"01lD1I beug
te lecIen.
YI71IDg Inram IDee
te lDoedigeo. tooDen II) ge'D etam woelig I' eli dat de bode ftIl bet Hof niet
VDTllOO8TOl0lPllUZD
•
bebah. de beer L. 0., lOa Da bet be. waar te hebbeo &egeDd.n olDgang ,an 'blanke
een VeTOlllac.bDlditJUlg aar. den bode _
_
mouteo weteo, dat de EDiellCbe bengteD ~... r ur, leder"D,
daarheen durfde gaan om te dagnarden, tenIIJ
Voor ledto die aan ten min.te t ......
ed. wau:lChnwinjf
no Burgerl .eo woord no ,.r- lIlaun.n ID8t K.lfenoel8je1.
ZUid Afnlla ID 't gebeel niet te .. rtroa ....eo IIJ~. tragiech ~nd.
1'IUl den ~t
mj, .aar
hij een bereden ))Olitiema.n bij mch beeft." De RnJden hebben deela\nomen,
eli
freeD
priJ'
lOenlog
e.
w..
rdeerlng
gobad
bebb~D
.09r
deo
lJe Eanlacbeo
bebbeo de Bearen ICO ecbaudallJk
daar hij in hetgeen hij toe-n onder eedl _
lJat LO dele polili .. de ongeriJlDdbei" .. I,. Boe'..,IIJriend heelt ",roomen dat de stam Daar hebben gekregen.
federe soort rUle. Zt-Yllll
bebaadela, dat lij ID hUD eigen belaDI! Diet DalateD diepg • .,.IJ~n r.egeD.t&Dder. Doch de.. ecIlril,er II, lraa oi'lIl&DeIbe"wilf.leo, die HDljfI"DI belreDd
ontbnd
bad dat hij de II18II
de Kaapkolonie wil Yertrelrlren, die mj met den acboteD, a&tand 200 ;yards, Twintig priJ&eD. .Irlaarde ~oo""
te .. rtelJeu II ... t de ODllov&_ deakbeeldea eo ele .rkaJlCh.
kuoDeo kwaad nO heo te sprekeII. Allee a al, be"fl ois~ daD kwaada .UI
.. ", wien bet TODnia gold, eD leD tweede dU
aan ....ÏII&t ftIl be1'OikinK gelalr ....etlacht ; maar Vijf .£3 elk, 'ÏJf £2'WIr en he'_.!l ellr.
d. h.a.pech.
lioer luik een wreedaard, luik eeD ea
OP~daot
COD6tq u.nter dill iD ,ilD oordeel 1ed8G der zllid Atrilraaaach. Jl&tJuall.D. n.. r.. tI&I
hij de mill tRD wieL. beboeft hij to& betawij nllen
lien of dl Kaapeche n.erriq bier
Het ecIlieteQ ul om tieIt uw'.
mOf'I"D8
seburi eo lulll oeo dOlDoor il, ale de Ecg.llebe
bet
naalecbe .,,1., dat blljk'lJl d. 100- _dea
brlljfteo
on.
..ae belrDopY .ur
pleizier iD heeft.
.... • lDflÏrlMd
nroordeeld
!reDde,
w.-d~'
een a&L~_g DelWlIl en tot vijf aor 'lavODda liD
".
1'OOr
b.-t Hof
_,
uurlnellDIl
ID bem liet, laet Ilcb EDgelUld'~ derhoge Il t op bil. 308 noeller laDg 100 flIa- IRalrrijke teb.Ia d.. " &ri, alkolDlt.ig ,aa dea be.. H~
1'Olk~. nII$ de Á/r'KtU,tf',
..
dal
duren.
Spec:iale
treiaen
aullen
iederm
dag
.ug
oi,t:
ddt
ale
&lIa&.
..
~de
....
mj
dDidelijk
.._
_
•
_.dltphJII lI"ellOflr
h.1D .. DliUUlt
"ron&.
•• a4.. KupecJa.a
.M~
l'Atai. Vn p-oo$ ie, jIeItaa, iui$ 'flllj'telinllD Buu· Daar eD ftIl Knillrivier loopau.
IÏGII terpraeUe, lIMr de ~
J

.001'

~a1cUcell
Wij hAdel_,u leIl1 Froad.la
dja
JOopte w.dr ••• bell. .,,ODreclelijk all en •• ,.
.laDdig bebaDd.ld, In "ij
'.0 DOoi, deoIl'DID, wi'D wij oor'll'l bebb.o
eclaaa."
Door dele .....
lDeDlCbkllodÏjr. Alt ware o~
_rlliall'
betrrijpt Oleo "01110_ ..... rolD het
oOde praatje o... r d •• I.... roij ia T'UII" .. I ID d.
wreedheid d.r B .. no DllIl maar altijd ,oorDeelt
Wie klllllÏ.l gemaakt bllPtt ol"
b.t w.. rdljr
'0 atdOlJld aDtwoord, door d. T_ .... l.cb ..
Deplll.'ie
11"" •• 0 .. n d.o
alelermao Fllwl",
die de .. bPechald:r' 'DII' op bij.oacler II'ri"lud.
wiil!" legen baar b. .inaebrAjlt,'"
walligt IDeen.n,1 d.t d. En ....l.cben daardoor _iauiu
,oor....-."
.igtfger lDoeteD ge .. ordeu alju.
MAar ... a de
lDeeftell banaer Iran m.a. belau IlIlet Wall"n·
lteia
"&a'd ilwrucAt tON dJd Wnhtlr, su "-talldig
Zjlrilck IIur Jwmmdll avf ilrr rltn
Wort,
W", mmt Y,,",""ft !I"proclutt ItVlld6lll1l"fl!"

de 87DOd ••

iDJuden.
ZDIb ~ria1eD
Dl.t, maar d. boofdiDboaJ
rei•• "bui.
Kneppoolboot
ua
r .... rit&eo cI.D oi.t ono'" 'urdildll
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