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1.\:\!;'I' teil gefucht in omloop is
.: " .k lil't waar nemen van Agent- DE Oudergeteekende. Executeur des Boedels van wijlen IGNATIUS

;C!;: or voor BUitenlieden heb opge· MARTHI:'<08 JACOBUS DE LA REY, zal per Publieke Veiling
~:V. ", n.'!ak Ik aan mijne Vrienden en
LO .' [,:','r1b...k eud, dat zulks onwaar is. verkoopen, ,
lO; '"::;\U~ nug,alle Producten zooals TE VRIJBURG
' '- ". 8, LarneiI]k Vruchten, Graan, ,
il B:'H.,jt'W;J[J, Vogetstruisvederen,

;:'.\ ,~;',-:.t~~~~~o n~~tt:rs~al~~:~ i:m:~ OP DEN 7DEN OCTOBER 1886
~_,,.:,:~ .\I~lk,q)IlJz:n te verkrijgen voor I '
:,." ~LWl,JL nr trk eleu. TE 11 URE DES VOORMIDDAGS~

J. C. PITON,
~O, ·l~, Kor temar ktatraat,

1. De PIMts RAPENDAA.L, No. 244, groot omtrent 3,000 Mor.
De Aanstaande Synode. gen, volt:-ens Landinspectie 60 minuten bij 40 minuten, gelegen met de

eene H.~kbaken aan het Dorp Vrij burg.

Il.H, Leerareu en OndHlingen zullen I 2. De Plaats HARTEBEESTVLA.KTE, No. 245, groot omtrent
~edureLde de ZlttlDg der ~yuode eeu i 3 000 Morgen, volaens Landinspectie 60 minuten bij 40 minuten, gren-

t, 'cr a"D~lu"am verblIjf VIUJCLI ltl het I ' l> d Pl "
i'c"aat LO!or;llshuisvau Oen H""r eo Mej. zende a~n eerstgenoen: e aats. .
"" " in'de Nrandstraat, No. ~I), dat in de Belde goed voorZIen van Hout 'en Water, uitmuntende Schaap- en
:LllilJdeliJke nabijheid van het :-lpoorweg. Groot veeweide j OOit goed voor Lan~erij.
;'.'"_!I gtlc;':ilD IB, CDomtrcnt twee mlDuteD 3 4. en 5. DRIE PLAATSEN grenzende aan elkander. De Plaats
iCCI"_lS lau de Groote Kerk. ' T N d PI t' KAMEELDOORN' "\.T 411 d

"\"e LUltiellJ~eglmakkon worden gewaar- ZANlJBUL, o. 410, e aa,s , .l"O, ,e
:'''.U, loctJllge blaa?vertrelr.ken en t:lchoone Plaats RANDFONTEIN, No. 412~ Elk groot,omtrent 4,)00 Morgen,
t.;cC ,c:, tU etLó goeue 'r.f~llDet goede ~ volgens Landinspectie GO minaten, in het Vierkant. De drie laatMtge.
e.,.:. .; .\llU lal cr CeUO aBugtJlJame ZIt- noemde Plaatlien ziJ'n gelegen omtrent vier-en-een.half uur van het Dorp
",c..'1' ca ')V~ I-'<:norookkamer Yrudou, Up.., , .1 l"k
",ccc,- :J.~cIJ cn "tteullo, die uiets zal nala. Vnjburg, en ID het beste Veerh8tnft ,van Stellaland, voorname lj voor
tu, :at tul, vera"LgoLamlDg der gaBleu kan ~chapen en Bokken; goede gelegeQheld voor 1)ammen en een overvloed
bi:t""" "au v.urdlu ger~keud. Daarbij van Kameel- en ander Hout. :
h~' ':' g uat Oe prijzen b'klilbJkdzIJu,. T'ERMEN.-Op den dag van! Yerkoopwg een.derde ,Kontant, het

cc, Vr' c" tlJL19 a..uzoe· IJ e eIgenaars, . ...., d . M d
?>JH. eu .MEJ .• BIOS, resteerende ID twee RehJke paal)emf,nten vau ne en zes, aan en.

\(, _", Straudstraat, Ka..petad. Bovenstaand~ Elgendommen zIJn ook UIT DI H MDTE !tOOP.
\ I -L [jt; badkamer en patente W.C.'8op Doet aanzoek bij den Onder~ekende.

éc p t~, ' R. F. C. MULLER.

n

--------, [ - -,-:o'ss_~ 5 --- __ L2L

~1)_U_,Lt5i6·~~s~~~~~~~~~~~~~~~~l!~' ~A~~~~;AD~,~DO;;N»~~~,R;9A~G~,~I6~~~~E~'~~.&M~B:ER~'~18:86~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:O~. :~7;8:~.
-.. 'KLIPHEUVEL EN WAGENDRIFT:' 'R~'oniar~'IW~~k;;~r en Trustmaatschappij. IDJ::L"ri~~~;;A

B~OB.
PUBLIEKE VBRXOOPIlfG PUBI.mKB VE,BKOOPIHG

~ - )

VAN , '; VAN K08'l'BABB

Vaste en!o~se Goederen.HUW' EieEELEI,
I)E Ond~rgeteekende, wegens liekelijke omstandigheden sich no sijQ8 'beelom- . ,--
, merlDgen well8cbende te ontdoey, zal Pnbliek doen Verkoopen, TE ZONNEBLO EM.
OpZaturdag, 18~eptember 1886,

DE heer Pn:'l'ER BEl'IJAlltN OOINDAA.L,k.zoon, van voornemen lijnde lioh ill de
Transvaal te veatigen, biedt Dit de hand te k~op aan, de Tolgen~e algemeen

I
beken dl', uiLmun\ende VAST!!: EIGENDOMM~N, gelegen al8 hierboven, te

weten :- K b k . .
I KRAGGASKRAAL in het Veldkornetschal' rom e armer, groot

_ __ _ omtle~t 2,494 Morgen, waa:van 400 Morgen omheind zijn met Aloë en .1Jze~.
draad. Dit Eigendom is te welbekend ,wegens deszelfs ,Uitmuntende .~e8Chlktheld11 f I' I:\' Jcl ons een f lIssclw en wel- voor het grazen VRn alle soorten vap Groot en KI~lnTee (meer bijzonder v«;'Or

:-:',lllilpelll! zoon gl'bofl'n, Paarden en Schapen) en uitgestrekte :vrnohtbare ~aallaDden, dan dat he~ ee~~ge
aanbeveling VRn noode zon hebben. Op de plaats zIJn TWEE, groote ge!'lef$hJke
WOONHUIZEN, met alle gemakken, 2 Stallen, 2 Wagenhnllen en een groote
MunrkraaL

2. ZEKER HALF AANDEEL in, zeker afgedeeld gedeelte van de PI.u.~8
SPIEGELSRIVIER, annex Kraggaskraal, groot 620 Morgeo. pelle plaats 18
alom bekend wegens haar standhoudend Water en vrnchtbare Tnlngronden. Op
dezelve is een 8tevig nieuw gebouwd WOONHqlS, onder IJleren Dak.

8 ZEKER AFGEuEELD GEDEELTt<.: van de Plaats VlCTORlA.S DAL,
Veldk~rnet8chap Watergat, groot l,~ lO mor~en! heeft volop Water en is w.lbe-
kend als een dcr be8te duinplaatsan ID ,~et district. , ..

Voor Koopkonditien en andere bijzonderheden vervoege men_ Zich biJ den
Ond-ergeteekende, of bij den Eigenaar ,

z UID-AFRIKAANSOBK
KONINKLIJKE MAlLDIENS'l\
['~', ( "~,II"~ JJaill'al!ket¥' Jlaat.Mavl'i

I) r: ~toornbooteu dezer Linie vertrekken
V1lD h:a.a.pstad naar Londen om dea

IrJerec I I' oen sdlli, via lIIIadeira en Ply.
m~uth.re Sint Helena en AJcencion aan-
:~Il~cd<·op bepaalde to8llCb8lltijdell.
~'r ;r,- ,. Li I:)LI~ CASTLE,' Kapt. J. 0

1:, ''''ol'', via Lissabon, te 4 n.m.
~." ~~'_" I I: l \DIOND CASTLE," KApt. J.

I' j, Flï;:K8, ,ia St Helena, A_aeion
~r. ~1.>\jt'Jrf\. te 4 D.m.

c: ' ,,_" ",\ltTll CASTLE," Kapt. DUNCAlI',
1;., L' .-,db'ID.

"c: ,> ,,1:,\\lTLLY CASTLE," KApt.
\ i ", '.'I' ~t. Heleoa en Maddla.
\,. -'\,,'I:H:\.\.l CASTLE," Kapt. A.

II,' ',"rKB, ,i. Li_boD.
I ''', i ' f p""""tl'e '.noejle men sicb hij

' .. '."C" .: sa n c e CASTLE MAILBOOT
~',u;~'1I,\l'l'iJ (JI.p~rkt).

RED UWE

LJ.'[ UE~DOO~IEN.
lit' ltOl'tht'sh& lel'slagell.

I"l',\ :'W.\ LVISCHOLIE "EMUL·
j :iiil\," gebezigd op Vruchten- en

I: >' )', , [Jit r: met e..n Spuit (2 gallon8
:,: : "",, ,'1 I:,'tl water) is een zeker.e
r-: , :1'': va n Je Australische Luis.
L' :'" r "',,elt wordt algemeen gebruikt
, • " ;t~. >.', «n hl't'ft z( 0 ver men weet
. :::" éé,flla!J, Verk rijg bosr tegen
;,:,:.,::". :1, behul ve de h lik ken i of in
~':'~' 'I' ~ ,['U (Blikken inclnia) tegen
:'~_ ;=0: r i:,~' .

M. J, LOUW,
Nieu wernar ktstraat, Kaapstad

.ian mijne Buiten-
t " .. jenden.

.\ L -)l'jn wlJoal1"alre is eon geheel
'f"r't' z<rllk eu is lJgezonderd van mijn
a~' :,:·d'''f',LLZlgbtld.
------- -----_ --_

--,---, ------

1\t:,~JI~GL\'lNG YAN VERHUIZING,

n~LlJ. ClIAS. PLEES,
E: ,',.~,;; J~tarjs en_Transportbezorger,

l'S VERHUISD,
NI \R

SEL\\'Y:\' CHA:\IBERS,
ST. GEORGESTRA.AT,

SAU L SOLOMON & CO.,
KAAPSTAD.

,it 'RA}; II. E~~LlN, V.D M.,
A E, U. E:-;~LI:'-l,

geb, l:lADIA~.
" !, ,:r. i J,\- S.,

dl" ~'.',tl'D '\\lg, 1>'i8l;.

~
Aan ramille en VrieDdeD,

\\T (J){[ T bekend gemaRkt, dat op
d. ° Gd,)n September, in den Heer

, 'rI-laprn, 10 dtn ouderdom ,an zeven.
" l' ;:Ill n, rif mfl,wdpn en twintig dagen,
II:1,Ti tE" ,[,'rl.!'chd,lfl Lchtgenoote ANNA
.-\U.TT.\ HETIEf, geb. CONRADIE j
u.' p bttrt:urd.

i. F. P. RElIEF.
jl::ch, i,', ['!\~ITulbagh,

II :'cpternber 18:0.

. N. M. LOUW.

OPM"'lNbAG, 20VSi;T_BIR, P;,;, 9Msz,~}S~O.,AI·w.~·, .J6!t_ 1!L.
. TE 11 URE V.M. lb JIll'! BOVENLANDS AANTEELl

'V1E;a-EB-tAOHTIG KOS'l'BA.RI PEROEELBB gelegen te p Lil Ir 'IT .
Zonnebloem"naast het Eigendom van het" Kaffer CoUege.n De Percee- Du e.e, erko.plng PUBLIEKE VERKOOPING
len onmiddelijk in front van het College zijn prachtig gelegen voor 'VAli

Bouwdoeleinden, terwijl die langs de Kloof allergeechikst zijn voor het DE Ondergeteekenden, behoorlijk ge. 22 Jonge Bzels 2 en 3 jaren oud
maken Tan Baksteenen .n Tuinen. last I~oor den.h~r Ju J. Korn, 10 do Hengsten. ~ do. do

W.n., Tan Caledonia 120 do. Merries, meest allellBONUS ZAL GEG EVEN WOR DEN. Zullen voor zijne rekening, Publiek gedresseerd.
Verkoopen,

TE HOPEFIELD,
Op Dingsdag, 21 Sep' e.k.,

De ondervolgende

Levende Have en LosseGoederen

W. A. CURREY, en
J. W. MOORREES,
Gezamenlijke Cnratoren.

Malmesbury, 30 Augu8tu. 1886.

J. W. MOORUE8, Jr, &; Co" .ltal&gera.
I

Hollandsch Onderwijs, londer Onder B'uchermheer,eha.p fI(JJI Zij" Hoog •
salaris te behoeven te beta· Edele den StaaU·~ 8. J.
len, op een:boerenplaats in P. KRUGER en GttMraal N. J.
de Kolonie. KJIIT.

HIEROIJ geschiedt kennisgeving
dat er schikkingen gemaakt r;ijn

voor de ontvangst van Hui8belutiDg
voor dit jaar (1886) op de .hieronderge-
noemde dagen, van 10 v.m. 'tot 4 n.m., op
de volgende plekken ill de Kaaplehe Af·
deelingj- '

Hoo/zal, Durba-"t-ille, op Donderdag,9
en W oen~, ~2 September.

Hoofzaal, Mowbrir, op Woensdag, 8 en
Woen8dag, lo\. September.

MuniciJlaal Kadoo;" fToodst.ock. op Vrij.
dag, 3 en Dingtfciag, 14 September.

Ten einde het werk te beapoedigeo,
worden per80nt!n die komen betalen ..er-
zocht hun kwitanties van ,.erleden jaar

ilIERBIJ geschiedt kennisgeving mede te brengen.
dat ik voornemen8 ben &9nzoek te H. R. HORNE,

doen ten Resident M.agistl'llats Hove, op Civiele Commiaaari ..
WOENSDAG,29 DEZER, om de ver- Kantoor van den CIV. Com.,
plaatsing van mijn Bottle Store Van 2 1 Kaapstad, 24 Ang. 1886.
Stonestraat, naar 10 A8peliDgltrnat. I

W. D, BOSCH. . De Ondergeteekende
Kaapstad, 13 Sept.ember 1886, : \T AN plao zijude zijne woning &all

H,e~.Xasteel, ~OMEHSh'T WE:sT STRANIJ no
de hand te zetten is gsnegen ....... !TOOI'
TENDERS te ontnngen.

De Gebouwen, Woonhuis, Stal tJn ·Wa·
genhnis r;ijn in het afgeloopJtle j_ op
nieuw gercpRroord en dts 'MeubuleD .ja
allen in behoorlijke orde

H. G. GREEFF,
MaJrqeabul7, 11 Sept. 1886.

VEREENlGD MET DE VOLKSV lE N D.

De Gel'eg'telijke Helft van de welbekende KOltbare Piaa;ten

KLIPIQJUV~ EN WAGENDRIFT,
DISTRICT CLANWILLIAltI,

OP MAANDAG,
80 8BPl'1J1BBR A.AN8T.,

ZULLBN opgemelde Osseu, die iD
uitmuntende coDditie sijn,

PUBLIn: VERIOCHT WORDEN

AAN KLAPMUTS STATIE.

85 Eerste Klasse Sla gt-
osse.,'

GROOT MORGEN.

EEN 30jarige, ongehuwde Hollander,
:.J VRn zachte en 8tille inborlt, Tan

~oede familie en opvoeding, al eenige
laren in Afrika onderwij8 gegeven heb-
bende, en nu terngkomende, na eeniiren
tijd in Holland doorgebragt te hebbeo,
zoekt terstond plaatsing op een boeren-
plaat8, al8 Hollandach onderwijzer. Hij
biedt aan om 4 m8anden, zonder beta-
ling', Holland8ch, Godsdien8t, Cijf.ren
Mnziek Onderwij8 te geven, tegen genot

, van vrije k08t en inwoning. Is te spre-
ken van af 16 September tot 1 Ootober
bij Mr. J. H. RoSE, boekhandelaar in
de Langeatraat, Kaapstad. Brieven aan
hetzelfde adrea te zenden onder letten
X.Y.Z.

In den Boedel Y&n wijlen den Wel.Ed. Heer C. L. WICHT.

De ze O'l!er-cn-over bakende Plaatsen hebben geen aanbeveling noodig

Voorts de volgende,

LOSSE GOEDEREN:
I Kapkar
I Ouen WaO'en
I Span Jukken
1 Snijmachine
I Zadel
I Lot 'T'trio-err

En wat verder ten dage der Ver kooping voorgebragt zal 'Worden.

16 Koeijen met Ka1:vers
<6Rij- en Trekpaarden

150 Schanen
50 Bokken
1J:>loep'

G. W. STEIJTLER, Secretaris.
Kaapstad, 12 ,Se)ttUlber 1886.

JOHN A. WELCH, afsla.ger,

Liberale BODUS Z~ geg"8n wordeD.
PROSPECTUS

ALS : -25 088en (Slagt en Trek)
1[, Aanteelbeesten
8 Merriel, gedrel!seerd
8 Jonge Merrie8, I jaar oud
1 Jongen Hengst
I Bakkar
I Lot Jukken en Stroppen
2 Ploegen "

En wat verde-, zal worden aangebodl,n.
J. J. KOTZE, W.ZK.

Malmesbnry,30 Angnstus 1886.

Na afloop van' bovenstaande Verkoo-
ping zullen voor rekening van den Insol-
venten Boedel van J. A. B.STll:R, van
" Bonne Esperance," Hopefield,

Pl1BLlEK WORDEN VERKOOHT,
Dil: KOSrBARE

JOHANNES MA'IrHIJS LOU W. VAK DI!:

J. C. STEPHAN, Afslager. II Worceetel' aoud Prospecteer laahchappij" (Beperkt)
W b,;'_[, 1861.

STELLALA'ND.,

Kapitaal £2,000, '11 2,000 AanJeelm van £1 elk, betaa /baar a18vol'}t;
11. bij Applikati. i h. 6d. bij de Toewijliolfi 28. ad. It. wekeo na

Toewijling, '.0 lil. 6d. bij elke oproeping dAarna, oDderhevig UIl een
Huod Kanl!;..gnioj!', eo in III1eD ge",1 m,,!!, e-n oproepiea mHr dan 2,.
6cl, p.r Aande.l baclngen.

Het doel 'aD lie oprilten i. om de dien.ten te "rkrijgen "0 eeD
of me.r der D.. lb.lIl1efl, in wie bet ,01.Le nrtrouweD kan worden ge·
ateld, .0 iD bet !Ialit Le kOID.n uo Goudboudeode Eigeodommeo In de
TtaDnaal, uo ,oord"l. de, Deelbebbere.

D. h.. ; J. D. HUGo, gewnfo OiTiele Oommifeari. nn Aliwal
Noord, ia atgnaardÏJ!i om naar de Goud,.ld.o \e gas •.

ApplikátiH aa.t b.!tallog un lL per Aaodeel moeten worden ioge-
.on4.0 un aen ~et.ria pro tem, togeD 26 duer, Da welken datulD de
!ijlt p:etlo&eD al w~ert. .

(leeD .1IJIli..u1!8 ,oor AandeelIlII lolleD in aaDmerking komen die
Diet nrgell8{d' P'" 'aD b. ,oor elk Aandeel wurom uOlOllk l(8IChiedt.

PROVISIONELE DIREKTEUREN :
W.lEd, bM' J. D. YUGO, WelEd. beer J. J. 11[11;80",
Edeie T. T. ,HuTLu, "" J. N, DI JONGH,
WeiEcl. heer J, U. BKJU!lBABDI, " "L. F. LlNDKNBBaG,

" J. W. H. JhIBl.NG, " :.. P. 8081U'.N,
" J. J. JOtJ1lIBT, "" J. D. 1..<;OAK.

PROOUREUR :-
W.lEd. beer F. WDINBIBG.

BANKIERS ;-
Wor.uter Colllmercial Bank eo StAodard BaDk.

SECRfo.'T ARIS PRO rex,
WelEd. beer L. H. SANDbBIBGH.

sijnde gedeelte van de Plaats "Langknil,"
gelegen in de Afdeeling Malmesbnry,
groot 675 (zes honderd vijf·en'leventig)
morgen.

ALSOOK:

Het yolgendA Losgoed:
2 Paarden, 1 Transportwagen, Tuig,

Span Jukken, Zadel en Toom, Var.
kens, enz.

PUBLIEKE VERXOOPING.

ZAAI-&VEEPWTS,

VAN DR BYL& CO.

GENAAMO

BONNE ESPERANCE,

DE VOLGENDE

PLAATSEN &ELE8BN IN STBLL1LlID.
VORM VAN APPLlOATIE:

Aan den Seere .. ri. pro (em;",n d. ," Wore6l\er Gvujmijn PrOlpectMr
,MIUIl&:bllppij," ta.perkt).

Mijnbeer,-Ik ioe bierbij unlOeli om-- --Aaodeel~D . in
ow Muuchá,_pii el .lllit in lijode een ahllllng
per AAndee! biJ Applikatie. Ilc beloof alle of eenill mind.r Iletal Aandee-
I.n dAt mij •• g. wor4en :\eegewe.en te acc.p\eren, en de Akee un
OureeDkomu t. le.keDeo wanoeer ik daar we word opgeroepeo.

Zuid Afrikaans.he '.AHOciatievoor het Beredderen en Ver,trenen
, van Boedels.

'BELAHGRIJKE VERKOOPING
VAN

Vrijburg, 14 Augustus 1886. i VASTCOED
Uitmuntende Plaatsen IN DE STAD

WOR C E S'T ER.
, IN DE AJ'DEEL~NG RIVERSDALE

UIT DE HAND TE KOOP I

ZWAVEL!
ZWAVEL! !DE Ondergeteekende., 'l'8zsmenlijke Cnratoren van d~n Insolventen B<>?del van

CoBNILlli JOHANlUI M.AI!THIlTUS DE WIT, Tan Worcester, znllen publiek doen
,.erkoopen,

OP ZATURDAG, DEN 2DEN OCT. 1886, J ,E Ondergeteckenden hebben ont·
lj 8cheept BRAlIDUX'S B.B.

.Bloem VaD Zwavel,UUR 'S MORGENS,10TE
Uie zij te Koop aanbieden tegen

Laagste Marktprijzen.HET VER KIESLIJf{ EIGENDOM, bekend als het II OOMMERCIAL !10.ARD-
ING HOUSE," gelegen in de Stad Worcester, vlak over de Bpoorweg8tatle, Hoek
van de Baring. en Talbaghatraten, gedet>lte van Erf No. 3, Blok-Q.

De GEBOUWEN bntaan, nevens Buitenve.rtrekken, uit ~n onlangs opge-
rigt Dabbel- Verdieping H.il, bevattende ee~ me~~gte K.a~e~, JUl8t geschikt voor
een LOgillllhui8, ell om reden van do ~n.muldeIIlJlte nabijheid van de Spoorweg-
statie rJbjd een ~te opkom8t van Reizigers verzekerende.

VERDER LOSS~ GOEDEREN, bestaande uit een groot assortiment Huis·
nad, IIOO6la Bedden, Taf.la, Stoelen, Kleeder.k:aaten, 0011; Keukengereedschap,
Glas- en Aardewerk, e. l.. ta~lijk een hoeveelheid Wmll;elgQed<lren, te verllohelden
om te melden.

UITEIN DELIJg h.tiRecht van den Insolvent op een zekere ERF ENIS uit
den Boedel Ylf,nwijle~ L. S. E&UJluS voor omtrent £:)00.

.BONUS! BONUS !I
VOORden Isteo NOVEMBER &dstaaDde.

P. \\1, J. B8SIIAN l;!g~t.

w. F. STAMPER,,} Gezamenlijke
F. LINOENBERG Curatoren. V ERKRI.JGBAAR bij de Onderge.

teekenden a 3 Peoea; LlTOO KA-
PHISCHE AFBEELUINGEN .VAN
HET KASfEEL DE GOEDE HOOP.

hOFM.EYR & REGTKR.LIN;DUBERG • tD., Afslagers.Heidelberg,21 Augustu8 1886.

ZAL WORDEN VERKOCHT

0, lafordag, 18 Sept.,
TE li URE '8MIDDAGS,

In trout Tan de Koopman.beun.
ZEKER ERF, met: 88U grooie _

geriafiijke WONING daarop, nabij
Lady Grey Brug, Noorder Paarl.

J. F. P. PEROLD, JOt
D. E. P.FEIL HAUPT, ara oNa.

G. H. MOLLE B, J(IlfJ9tW.

DE Ondergeteekende zal r;ijne Ieme
Jaarlijksche VeJkooping houdea

te Klapmata Station,

OP ~oJld.,rdag, 23 dezer, .'
De Paarden eijo ge~rokken nit het be-
roemde Psard " Gaardian " nn den Bell •
HlI8r L. P. v. D. Brn., de Ezels ajn IIi'
praohtige Hengsten, en zijn allen ge-
teeld op de Plaatafln I< Elandakloof en
Boschpluts." Zij zijn van geharde na-
tnnr en overtreffen Potbel ge Paarden ea
Ezels. Zij worden verkocht lOnder de
lllinste reserve.

A. B. DI VILLIERS, P. J.zn.
Paarl,\) Sept. 1886.

DeVilliers,'.ue 1 e.., &falqtn.
DAS CULAND

Deutsche Zeitung tur Sud·Afri.b
Druelt uod Verlag YODBraaD I: 00.

CAP 8'1' A D'r.
" DAS tJAPLAND" ha, 8ieb lIur Autpbe

gemacht, die IDter_n der dentechen Aa.
liedier in Siid.Afrika naob Kriften n y....
treten, eie eDgere VerbiDduDg der Deu .....
lo'er einuder herbeisufUbrea und eie VOD
,lieD wiohligen VOrpDgeD im }luUertaDcle
lnd allen iibrigea StaateD dIlrob IOrgfiIu,.
Berichterst&ttUDjllU benaobriohtigen. Aal.
.. tie aUI dem Gebiete der Volbw~
aoterhaltende und bel.hrende }littheiJaJll'lD,
&omans und Eraih!angen achli_ .ah _
lOutiBohen Berichten &D.

AboImementapreiJ: per 8 llonUe ti ....
-6}1ODate Il .h.-jahrlioh 1 Pfd. St. PrI-
nameraado.
lnaen.t..PreiJe: Eiaspaltig per ZoU wa

nnel doppelspaltig b ab.-Bei lteheDcIeD
A.nzeigen Rabatt vOG b, 10 reap. 16% hei

reep. 12moaatlioh.n Anseigen.
Probe-BDJIlmern P'&tia und fruco.

WAAROM ingevoerde Zadels te koopen
die geen ..aldocmiog gefen en geen_

voor de Kaapeohe Paardea getehikt lijn. .....
wijl men RtrrTlJl'l beroemde K.olOlliaal po
maakte I lf NES ZADELS kan bekoaaen.
One Zadel il door de geheeie Kolonie be-
kllnd, heeft gemakkelijk. litting,yolle groote,
deatempe!d en geWll&l'borgd volkomm M
gauen.

Probeert de Veren Zil.ting met GOmeJU.
hek, seer Gerieflijk.
~ ~ro BUTTER;
24 DABLDrG8'r.&A.A.1' KAAPftAD.

Hui~belasting.4
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r<-------~o~rR~T~E~REN~~.~~~~~~E;~~~~~~~~:;::t:~~~::::~::~~~~~==~~~~;::::::t~~~:f::~:::r~::~~~~~::;:::::::~:r';~~~P;~~~~~~~EN~~~~~iEEN~rNNOODKRBET1
'YDIIDtGDrG. clu ... halte CJaabeaeIl

sa 23 13 middea ~,rOePetI wij u -;::::-_'" 8 StPL 1888.
82 20 toe. God d. Heer u 'f'OOr IJ_-r-
26 ra 16 Rbeid der liefde, Hij uit..,ade A4n d.n Red.kleu,.. .tBII"" RMl.lt,cr.
27 26 14 dat d. dag der _wigh81d h.t ~ JU , .... ffad" Peloei AIIIIOGl," II. bft MIJDbHr,-U.l 11 opmerk.liJk WeI~ t.ee;:.
30 18 18 ren, dat d_~. niet te ..erJf':& UI.. weeet, 1'&0nr. 1\ In de KerldJod., neh DU.ltl IlrlJdllbNle I WIJ bier ia ODI land lie 10'_

..II hiJ klaar 30 26 14 ::b..~ OOO:~~ ~ ;::~~ hl t lOU bolD tot wlJah.ad genkend .IJlled_D bIjna liJD 1I.ld~~o eai«ra-
tir \ I :J I J EFTA lDaaoden geleden gndroomd dat 30 24 27 k ) t' t ~ keu daan t t be 110 hl) ta uw blll4 ook DOll'eea kol"lII hin,811 IQ .DcI~re denieD III .... 1 praten

werd In deze weder zulke goede PMJ... n BOU 26 26 11 k e oosen 0 beu. eu 100 de 0 "ID Ilch ce nrdedljl'''o, _kt hiJ d~ &aak ,lAl wt Euro .. op _. «rOOW OeCI;
I , a ," rl-._ p .. I aDa land onaehl'lJfdd P - deetnn&, lIlJUWOgel~ Hij .... de u herbt"anng oog erg.r De arme Dlao II waarlijk te 'beklAgeo .aat OD' ,1fle6CbeD b1oed ... a bon~~ ... n ar.

P: wp<: ..... te- ... hIt al h d nJ"",kken op deu 600 )'Vdl afatand - 234 183 130 M7 a waar e ._-w. UIl an erna e gear- • •• ODI ID eell uder gedeelCe nil 0111 .... u.
gewaakt. '''e" e pen, wan a et ea boer goed DEOVR, £2, 0 H B beid. mlkl niet on~ .. rbl8t'eu aan b. oDder.ta&Dde brief epreekt 'I'oor aiclaaelna.

I J Il lito"; \RD gaa~elig ... t dihet een leder goed. Eea onser AOCV A. Kapt. Turner DEOn, 32, £1 is JlOYAL 8COT8. 21 ij' uwe etgene aiel. De flNi 181f!D. n iD uw per- K.
WIO era, e DOg al van een grapje haudt elk, B Hu ...,., J M Woudbt-rg. S Ver Bet M Bergt Cuoomgton 24 ~7UIIIOon, m uwe betrekking en 10 uw bwagezw.

I tr I i voer den nundel'Jangen legt dat bet DIet lang meer zal duren, of die eo Beech 21 Il .. 3d elk vl Bergt. D"VlllaoD 20 24 26 Hij make uwen weg ..~ lID HET AlJM18SIE-EXA.M}."N, 1886. WilieeWD, (Amandel'boeal),
Mtleeter zeker geld wd h wellre tWN mll&Dden rledenalecht. huo •v~r hoo«,te ~zameohJke pun- lO "Aitchiaou 29 19 20 61; veel vrucht op uwen Rbei3, ww 4ilUiCt F......r~

boereowerk oop op deo Meester 'I'an het Hooga Geregt.hof 10 deo wedltnJd _ Berr. Counihan 31 18 17 68 op UIdere plaatlen zult werkzaam ..tan dm &daKteur S Sept. 1
blijven om gevestigd hadden, of InJ lullen u vragen hoe LW bate DEOVR, £7 lOa 95 Sol. Blake 26 28 21 ~ Zijne eer, aan de Ultbreiding van .MiJoht.r,-llr acht het IDIJUplijrt ce IIJO, ODI Waard. M. _ Het 11 .. 11 !aDa' tijd cla&

veellotereet IlJ huo ..oor hun geld wilt geTen M ";oudb;,r £7 lOa. 93 " Beech 25 20 18 onse. I(8Z8podeo Verloaen, Hij lIPRtl de,eoeo, die IjJ d.. uak belaag .tell.D, ce Ik OI.lI Y&II U ehoord h~b, eli ik eCbMm IDIJcla&=e:na hopen dat die grap waal'h81d zal CH Ba.&lber:' PAOCVA, ss 10e 94 :~!~d ~~ 26 20 72 dat heerlijk doel, DOg lauge onder het dat bet ..'buiI IIIlt betreklriDg tot de n"'llk DU&aD u !oel ecbriJl'81I, eD da~ D,,!!w.l sulk
u-r \ rut'!_! namens T Willey, De bengteu de TranuaallOhe Goudveldeo B Harvey, ss lO. 94 " __ .2: _: 46 DJner 'nJkate lJegeomgen voor tijd eo Eogelacb DI't te wIJleD 11 MO deo &a . .oell brltf' llr heb H. OlD uw.dru gey,...d, lilt

,~t vs l~ker goed In NIeuwland wordeD met belao .... -illog alhler!:!e W wlngleaby, PAOCVA, £3 6a Bl 91 208 17tJ 129 512 held, lID geve u uit gensde, eeDmaal, wanneer lIIUl a&D IIIIJ. dIe heDl bij YelJIIIla~ beo nrpl1l(t ODI Il "'0 kielo. balp te 'I'ngM.
ev~ Th mpso £3 6.. 8d.. 9:.l v, 'DSCHV uwe loopbaan hier op aarde &al &lJu afgeloo UD 'I'OOrled.DJiAI' Wd,oDd. Het Yel· LI." M., 118100fmiJ, DlIJD bart 11 aeor eD ClueD

r kir g v..u den Hoofdregter ant gen Eenlgen van ona DJn reedl erw ... rtsch S' J ~ £ l~' 8d 9:l ~ ... RIFLB VDnBIGING. pen. dat lleerliJk woord te mogen vernemIlD - Iriet, daardoor RaDden Eumluator eo de t:nml· ,alleo op dil pspIer omclat Ik u ODIletellloeS
I,t le executeurs het met vertrokken om hUil geluk te probeere» Aode ao;, DEon £:l 92 Kapt Aft 30 21 19 70" Wel giJlroede en getrouwe dieostknecht, .andl nrooraukl, doet a:IJ no harte leed, .u er. OIJ hebt 181.. 'I'fOIl'" eli kiD4erea. ea

waren Toeg eetaan rolh NIn hebbeu han hand In den sak gestokeu eo 13 u,?ii' 92 W W Thompson 3a 17 15 6i) WeIDIg ZIJt giJ rtrouw geweest, o....er veel sal III l"'l)frl niet of de ()omDllwe yan EumlDa- Je ~ deD II 0 aw... r, IlIaar Ik .. ~w op aw
.ikeuriug schriitelJJk te kennen be"llbell aandeelen gekocbt PIIC;~Ë6vi, £2 lOa 91 N JaD18Ch 27 13 10 50 ik U zetten Ga m, 10 de vreugde Uws Hee- WNlIl aal 9&0 ..odere aaolllerklogea op baAr werk Ofld! !utrt ;0 dat 0 Jd u IDIJD armoedl aal doen

Een ander groot II&Dtal Il)wonen van 008 0 Preston £2 lOa 91 A J Rawhone 26 17 12 M ren I" Dat dIt n deel moge DJn, II de opregte D<huorhJk kenOle Deme,. ;uOflleo. ' Line M., wat DllJ IAnbltf1!" pat
J\ IER lt.'! \ "DERK.'i iorpJe 18 Daal' Hebron vertrokkeo om Beech, RS. £2 10 B H.rvey 33 30 18 81 weDacb eo bede 'Van A J L HOl'lUYB bel p.r slecht; hrer l._g.e, w.rk, _r d. groollte
r «ischer adv Innea diamaoten te graveo. Tot DU toe heeft meo Grant PAOCV A £1 15a 89 P Roberta 27 20 24 71 Uwe u hattehJk toegeoell'en N armoed.. Geloof 1111), d.t er dne of YW!!\i:

~C r-ru r \ oor é~n der verweerdef'll DOg mat veel van h.o gehoord. Alleo schij- Kol Sou'they DEOVR £1 ltJs 89 J H Commin 21 ZO 20 (Jl Broedera en ZUlten m deo Heere \\ ELLINOTO, ODljlUDeo ik geeD Yleeeeh De, ..11_ eeu ~
,,,,.k \\ il l-r: le eiseher verweerden nen er e'!'eowel eeu beat.aao te vinden ... nders H Tberoo, £1 16s ' 89 J T Basson 26 27 22 75 [Geteekend door deo Kerkeraad eo 80 ledeo, d D_J_,.t --- brood of w~t 1O... lpap. Voodr 1II1~~anae kt~..

I "Jn lan I te komen en zeker men heo spoedig pooe\terug zaen, Onse BlaIre, £1 15s 89 - _. - - :- der gemeente en op een paar uiteondering, oa"mt ml nm"... I'Ur Ik 100 Jammer, Ik beD lOO er ...... 'Dr bier 11
"\ olgens eiseher b..dden weoechen vergezelleo eo Moor, DEOVR, lil 7d.!'l1l 2:.13 165 140 ,,28 allen hoofden v ..n hnisgesinr en, die voor hUD M'Job.er,-lle. Ln.r far. " Jo lfeD \\ ijnbo r, reo, Ik wll wUI!:eD eD kaD ,nrk@D, -:- .Irok-

m Zekere watervoor te H Oommin. III 7d 8~ I!{DIVIDt.:XLBKXDEDINGEll8 en de hunnen, hunne n ..meo hieronder plaat. Jle' Ifeen cJUranl.cbnl'er "10, mail Ik Diet 00- IlIe!1 te doen. l'e b_.o IUIO al,eD d:Yaard
pr g brUlk vau tI' Afrikaan.ehe Wimbledon' DEO VR. lis iJ tl8 H A Beid 2i) 22 li 6.J. eteo ] upgemtirkl la~o Y"OrbIJjlftaD, uwe 1_.",. 0Plk.n. bet Oounro.DI.ol h... h alleo ~e D.. eeu.:

rKt ('Ulltllt ie voor tot Hooglanden, lis 7d 88 Tornde l;j 20 20 73 "nd ... pluwo 10uJ ..r aoden kuoDeo deok.DI.o dlO DOgbief liJn. IUJOlOO ulljl~~UI a wt-
l(ev .... rhJk (Van on...n Jl"pportwr) on. RS, 110 id. 88JSmith 18 Terug l~IIT['R'S TELl.·GRAMMEN daldeaakenlo dele Ifomee"te er werkehJkroopeDbrb'beD ge8D pn.l",d. b>lreo lleall"

~ .~kt h,d A lv I, n". RB. 11.. 7d 880 PrestoD 30 24 li) 69 ",,"V I ii;. t:. , Ireong UIUle .1. u .. c ,rr.apvod&nl a" ,oorlldl IllOmlt bier. Hue bet Dal( mot IIIIJ aal ~.:
I "< II t w",ren Ult;(, noo hgd TWEED E DAG RB, 111. 7d tl8 D S Bnnk 19 22 12 ,,3 R.t le waar, er"A! ....0 klolOe WIII'lIll{ onr ct. 0 Jd alleeo bekeod Ala uIoDdt kll0:iell l1e~
.r r I en ol t I(edwongell Aan het etnde vaD dllD wedatriJd .tondeo de Bergt Majoor Gnffitha 10 28 III 74 O'fIIEI.ZEESCd~, I ELEGRA~FIlIE"iST .hchaffiog, maar die IhJl al .ft~r af, I U OOI. doar~eIDe"acbeD bIer le ... n, dIU lOë~r~I'!'DI.aa4
,; h,el UlellWu te malren IDINOSDAG, 14 SEPTEMBER veracblllonde ~oeo ..I. volgt - Murphy 2i 21 Il 61 iC"aebte leeraar RDderld~Dkeoden ID 100"" te pen bOflI. bel DI(luhJk dat 10"eo b I"
gemaakte voor die welke D d d h IJ K...apatadlOhe Rifte Club -01 AndrewI 27 Ii 12 66 gemoeI komlom liJD a18chAffiugnlag up le rull.n Je melUCbeDI)Q moete~ omkollleo ... O onge~"1Hl
t) i lplf ">iS a ..I ewe I e. Dlor~8na r81g e et te regeuen, 2) Ro al Scote ~93 De spaDoen kwamen aidul te .!&an LA N DWET V ANOEN HEI<.:R PA RN ELL eo m t e~o matlgbeldlj\'enootacb.p ra&de te guo lIad Ik b~l kUOD.D deokoo. toeD gl) eea de.
r zei "le d"t er een v~rbod Igeiukklg niet gebeurie, eu over het geheel 3) DlloVR ( te) 6112 W .517 --- lI"t IRI "RarlIJk aaD I'. ~urr8y n1.1J1Jlgeo al. baby waart, dat Ik ...11tot U loa 1D0eteDwea
u vprwepr Iers te b~l"ttell was het weuer niet onguuatlg voor het IIQhle 4) Welhngto:i~fle t::..o 0 681 ~1I11lghtoR ~~8êIVr01gaog 52S Oluval.gen Bil gepu~ltceerd 14 S8jJt, 240 v m -r I ... ~drafll lO de g<m."n'e y" rtdou,rt, DlAll~.0 t. Yrajl'eo 0111.IJ te belpeo al ... bet

r ","n I w~t ner' Il' uaar le k ten al wa. er nn en dan wat lashg" wmd Er i)l PAOCV.1 Artillery J.g1 g 676 DËÓ;'RiB~ eers~ • [>22 w-I Mu lUik. mel8Ch~n al•• f Juuge \\ IJ' boer, Lie" M, we... lOO lloed eo h.lp 1II~~ bel clad...
,t.•\ h~r s~belllg le ...!llell :i ..t ~erd dan ookd blJzondet"1 goedk geachL°teo·WZOOb•6) K ... pet&dache Hoogl ..od.n 6:lR PAO CV Artill pan 5J!) LONDJo;N 14 SEI'I" _ De Wet VBn den dl, bet ,uur dal bijna g.bl1l8Cht .. a. p DIeu,,; maar met "e'l,e Iballing'. raur se
) t r-tel llr voor lOn l.n lOr • s men wt e 8corr~ za mer en UIt e -) DEOVR (t d) ~ ene p' I ",,,blu n En d..n d. WIJ'~ waarop hl] dsl do_I Ijk •••• •• 1

t I het Hrzoek werd e.l,ter en de heer J W Wondberg maakten de ' wee e lpan 6.4 Royal Scala 612 heer IIrnell strekt om de 0l8che Laod· lJue WB"r111(" oud.rh Ileo dtr kerk Ol' lulk. God ile" dat b.t Dlel u ~oed jf•• t. He p IDIJ
1 I g hoog.te persoonhJlre ~tallen Alles hep goed 8) Beaufort Weet Riflo Vereemglng i>66 Kaapache BergIIChotten ~'12 boven te 'IllsgtlgeD pacht voor twee Jaren "IJl' I. fe kl-lOoreD bet 1.1 IIChrdJend AI .er-jtocb cIa<J .. hJk Ood lAl bel 1180 u dllb'bel ...eder-

"f De eerate woostnJd wu voor deu De pnJa de Kooplieden Beker. werd du. ge B"8ufort West Rlfte Verll8mglOg 4tJi Diet oomlddolhJk IUhaar te verl..larell, en .cblll btJ VaDb.D odk 10 g.yoelen, maj( biJ her, il.yeO Ik ll~t bier geeo IlltlloDllt aDclerell<Jacia
R , \~ '" L'i DER KOOPLIEDEN ZILVEREN BEKER, eo door de Kaapltadache Rifle Club, voor DEOVRlfle8 tweede span 410 yerJajllllg der pDohter8 te 8cborsen al8 de.en d •• row op dl, m.mer ~t1II" r_ll? PR" rl., Ik U Ol ,I pl••• n

d~ derde row achtereeo. Dnl won de Wellington Ritte Vereemgtng, le helft der licht 111 het Hof Jeponereu OeO" pn~.n ! mao,lOo 1118hl) IIcb, ° ml P bl Gld gere dal b.1 0101 weder g.'be:ueo aal, bet
r "!!J ICaut adv Innes open voor alle Rifte Vereemgtngen. VnJlvilh. PREbIDENTSPRIJI3 -TW&EDE AF die V8~leden Jaar Bok zoo gel.kkig wu, den p daarbij vMtel1 biJ ook Dug eeD publiek. leugen J.rllkt miJ Iwur op bet bart

I "\ iU leze werd geu'cht gpr Korpsen of Militaire regaweoten 10 de DEELINO beker ( lt Jaar weder o. beer S 11 Del 100 OllO efO ahcbalfor 118 li C bed rd
01 n W"a101n liJ al. e!Schers Kolome, 10 betrekkmg ltaande met het Z A 0 II . d f In dezen wedltrlJd werd het eemge hoog.t RUSLAND EN BULGARIJffi Oal dIl beer olet g.r"!r_ld WilD op tarol brengt I 1'0. f,

, •• k g'eell \., Jrgtvgt voor" 1mbledon BUlt..n den Beker, die zes m... ndeo d rtpen voor a edwloneten vf..do leeu e;,~J ._~~ mogelijke getal puDteo, met militair geweer, le.m! .. Joo<>e WIJDboer "h_1II k.. "hJk eo daar:
h t 1 bl f d V d he 19 pnJlsn 10 e l'en a ea mg .-uI .... " I k a d f t d -00 da ,~,

[ urtlJ ZU' lell glven, en 10 e ('Zit IJ t van A ereeOlgtng le em .chterladers Ied"re houdiog TieD achoteo naw::l il, os. eu ". aD v..n , yd.r Ontvangen en gepublIceerd 15 Sept 330 n 111 Uit b shut biJ dst biJ eoo arecbalfer mo.l .. el.o __ ~ _ --
t .ou vetl>'gd worden WlUt, als rhe Vereeniging van de WeltehJke 700 en op 800 yda PnJa. de Gondeo gem t door eo heer lluaenberg Is dit onoool.lbeid of iwaad .. Jihl(h'ld? Ilo. DE S'i ~ODE

Io(IIU , Huf te lhorge De hstncten IS en dne, wanneer hiJ gewonDeo geschonkeo doorden realdeot vaD het De af!teodapllJzen werdeo toegekeod als LONDEN, 15 SKPr -R1l8111.0d heeft bet .elea .. n aLI< Wljllbo.reo 11JO er Liet Jl. ~el· eDlb.r 1886.
llit laar el.cher uie naweDS wordt door een Vereeo~ng mt de OosteUJke W bied tea pt £?O D I volgt -100 y ..rds -K ..nn BOleoherg, :l" B I h B tecb k ddt d l.n vol "IJn b..b'ben eo lacb 1.ldeo or nOoll 13 s.pt
I tral Insv!>ellt W'" en ,h8tnctt'u waren er twmtig nr:idpnJteo, ter lW don, meo me - e 1'0 .£2, Loot Webater, 34, £1 lOa , Bergt, McAlie· Gu gaa

te
rVBce J egen I abP er eo, a e "IJn dnDke' Ik y~fleker u d lt de beer S Aan dm RW<lkkur

d £ ) k ZIJD e acor81 - te J M W dbe O_ gt C h W W roo arga erlU!!, za IjPenrO"pOD om l'en d Nol~alg vr""gl OIl verlof tot Wllar e van ij( voor peraoo Je gezamen· ... cc r, ou rg, ""r ouwan, V "mRodeoo goed glaaaJo WIJII kau.oorl"l~oeo MI"b~8r,-WAtlllen •• ode Synode er ....
b ,~t "r VlD .!.JU vu r de ilJke .corp8. en li> ..fotend8pnJlen, ter !reza- 8 8 6' Thomfkson, B Hanll)' en J Torode, 3:.l,8s Ol"Btte kiezen hel bl) gelel!.Db.d ..D ook I8lf met Im&ak kao Ger J

K
•
rk
, 100w.1 die UO ZUId Afnl" ea 980

I I zului tlVlUS de Ver menhJkewa&1'denn£18 De .tnJdwaaopen ...... I:' ~d e -800 yarda -B Havey,30. £2 --- drloken 110U",d, dIe beldeu opdelelfdeltlMI g_boeid
~, I l""t8 ItnJ ren "lleen voor mllhtalre achterlaadgeweran, lOet "" e- !. Berft. Maj Gnffitb. 28, £ I 71 6 I , Said DE "RT LEG ER" DIt .ll.eo IS If"DO"jlll\am om te loonen welk. b fa oonpeld II d"o ook b,w .. rlletd lIe-
"" \ I U'E" \ \~ LE Rt l X _ schoten elk op 200. "ou en 600 yds LUIt Webster, (medaille eo £óO) :i) 45 90 Bla e, 28, £1 7s IlJ, KoT. Paclr, Kann wflArde AIln bet 8ebr!J"D fan J ,nge~ Wl obJ.r" ~~~de:t to Holla;d b 11'101d. Ned. Ger Kerk
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I rPI ier Gaudllateu de heerlSergt A Meoalea 31 ~8 27 86 yda yda ydl Tl W her Il Be te b.! 1886 deo Welgeveodllo Raad 18 glStereo nond t ... rknjgeD alJn. Syaodale ku eo liJD de KerkeradeD cler .. r-

'I'PI ,biJ lt lUaar bedroeI j wel mg te Sergt McAiiat.er 31 2i 2iJ 8:l K T 2i 26 19 72 IJn g. p m r het adres VBn aotwoord op de Trooorede H.IIS treun!! aulks te legg.D, IIl&&rtoJCh11 het echilleode ge~eellteD 1'8raveht ge'B'ord"a ODIyoor
~.ha 1 te hebb ..n en het IS te hopenlKOrp M Meoal~8 30 28 ;jO S8 L liptW u:;r 3i 16 23 72 Den WelEerw Heer PRoux, V.D M, aaogelomeo Het adres II bet geheel ODee08 w"'" dal het Dlel bet.olea d~r rel.kolt~[l ooru.a~ de aan.tlaade SYDod., 1Ie1" de r.iUoel.8D hllll"

J .e I", zprs dst 1 bl) gekozen nl "lt Hold Parker 29 26 23 78 KUlt pe ~ er 31 2i 19 7i WIJDberg t de belUtlO vooretelieD vaD deo Gon. &l\lliJO dat yereeileldene aflJe .... rdl~deo IICb DI..~ oer afge1'aardlgd.a le beetnJeleD. HA aal het
bIJ II het P"r1eropnt betpr tlJn woord Karp Campbell ;j2 z4 20 76 orp wac

M 24 24 23 71 WelEerwaarde heer Gehefde Leeraar I IJle f ga rt ._ k d t 10 de Synodale .. rlfad.nug lulleo !atell nod.o DO mlt uie arme nnflaleg.D. gelll_tea
31 20 11 62 Bergt mr 'verDeur, gee t 8ma ... eODeo Il br ID 0 d d de aJaria.a hlUlaer

I n Z JU ag-e!lt, de heer Blake, Karp G ~tt Korp Orchard 12 21 19 62 BIJ uw ... ostaand vertrek tit oos mlddeu WB' dA rede geeoerlel meldlog wordt "'emaakt PHKJlJ[I!.]l g"'D, le ter o~uwernoo
\ r h ill gesprt ken te hebben maar I -- -- -- -- P 23 26 10 ,,9 b K k &ad G te ..an den WIJDberg g., leerareo betaleo .D.II0.1I r
!lJ ," hrl.at Clet onemd.g woor goedl Totaal 248 209 181 638 Sergt ootoo 21 16 12 49 et er er eo ameeo d k te YaO opeobare werkeo, en Wijst op eeD Heer Redaktelll Indleo our bo"l1I(eaoelllde
lIb r "I. hiJ het .tllzwlJgen bewaard Genuddeld -98 t::·LeWlS 28 2~ 20 iO eeoe 0be~ft~wU!~~:~~e :;:'I~r;!erk pohtaek: vaD algeheeie heBooellI1lg: ToeD WELLINOTUN ,.lreo OlOIUI{Dag~t wordt,kaD raeo daa helpen
1J1 heer moet een neem 1 denlrbeeld I _ - geve, dd teld geworden de HegerlUg over de paragraaf omtrent de lot do 11'''01 trekking te liolDeo, d.. , h.I.aar

, Jil i<auJ"iallt Ol) llJne kiezers aan I () DEO V RIYLE8 (TWEEDE SPAN) 200 177 li5 622 In a:!, dank~P ~J80:' ~.temd lle'Voele~ opeobare werk eo eeo hoofJehJke B~mllllng ..tan den &dnktror nel ~et aal liJD dal d. Syaode uch oatbind' .0

"~r t vuiger" bet ral port 10 uwe Kol Southey ~; ~~ i~~9 BEAITFOIl.TWE8T RLFLX VlIJlXDIGING ~oor den arbeid der liefde door UWEerw vroeg bleek het geuoole HUIS. met UltlOO· MIJobeer,-H.l II Jamm.r dAt er lO eeoe aoo dat hoe eerder hoe h .. " ~
'" In! len lte li< d ..t hl) gezegd LOlt Greety :211 24 13 66 JR Jackson 27 16 14 .56 ond.r ona vern{l:, gedurende de afwezl~held derlog der 5 ledeo .. aD RegerlogBwege, er be,aorr.gle geDleeote ala W.llwgton nog lemaod Ik 'beo, 'DJ: CAL'I'INI8T,

r't voor deo hper " .. termeIJerl~ergt i:awler
30 26 20 76 HA Jackaoo 22 16 4 -l2 van deu plaatseliJken leeraar, dieu WIJ hlonen tegeo te zIJn a,1 ' Jonge WIJobQer" guoDd.o .. ordt, die .Icb

.1 ill""r latpr h"n hl) vernam dat Karp 27 25 27 i9 HE Fnpp 28 24 14 66 kort weder UI OD. ~dden hOpjln te nrwelko DIet IIChumt om aw blad 1II.llulke oD.. aarbeden
"' berh ..gpn overgehaald 11'88 om 1 Karp B ..e8et 2~ 26 l:l 88 W H MUlto 23 1i 23 63 men. UWelEerwaarde waart biJ uwe komat GOU D le oolilereD, ooder deo aeblJo 'l'8n foor BIJb~1 "D

,al t wpr ien diens rp lu.sltle getee IL KoTI' Roar 28 2~ Il! i2 0 K Bly th 26 1i 22 65 hiar ter plaatse geen vreemdelmg. m... r wet Kerkleer te IJ.eren. III IICbaaDlmIJ d..t ID luik Bof ~ a nIn. 0 1~ • D. t' •.
II Z)( l..ng ius als de beer Sieber- RaId Leary 29 26 27 82 Maclear 14 10 10 34 acbting en ~uo_held werd n door velen DE " ANGLIAN" gescbllJr op Dleuw bewaarb"ld wordt w"l meer-
1 t I bet vein \V88 wa8 de h ... r Water·IRold Knaggs 26 27 12 6b verwelkomd, die Deh nog daokbear hanooer- mRieo d or neeIDd.hnj{eD yao OOIAfnk ... od"n NIEU ....E lNSOLVElfrIE.

r "lie' '0 r bem d.)Ch zood ra de heer B I 229 211 UH 6~ ~cl!od 23 14 2:l !lO deo, hOli bl) meer dao ééo gele .. oheld UWfll· DURBAN 1" S---U 11 t IS ontvo\n I(.. elld 11 [)al er 1{881 e ood.ugd loo algtm.eo _
ht " rerhageu stond, kon biJ den heer Tot...al Eerw. den vorIgen DU tot aJue rust IOgegane ., i) EPT - " g t' Ber- ID dit !a dil, 11""0 gebr.k d"t b'l yo kakarakter S-pt -15 -WIIlI8.111 Juaepb F"rd., te KlAp-

r IJ r liPt _ltcht geuoeg makeo en toch Oemlddeld -8 189 140 122 461 leeraar ter ZIjde .toad en toe~ hij door li~ ~eo dat de W&88cherlJ ,an Barrot 8 • 100 leer ... 0111.. " all d# onwaarheod. of DOl ..... r et'\d, I.lerll, ba er. £1,076, tcbuld.D, £1,3a3
, ~ Hi( le t e<r Il eerst de re jW'lhe V&Il din WKIlT 8CHERP!!<JHUTI"EaSVERll cbaamaongeateldheld bwtm staat wu DJO laJo Maat8chapplJ 500 ona goud Uit 1,400 bOld II oDd.W.j(IUlD 80 u.tjl..roeld Uil bUQn"n lua , leiort, £;!¥; jO.

brIl "termeI er geteei<eud Wat woet men (S) Blt.WFORf :NIOI:NG KAAPsCHE BBRGIICHOTTIUf <lleoatwerk te verriaten. ID ZlJoe plaata hie tOD kwarts boeft geleverd De.lf nghan mond " J~remii 7 28 16 -Johao el ~CephaoUl du Toll, LeKsl&foa.
n. ,an z 0 I maIl,i deuken' MeU8chen die ~9 26 21j 80 Ser!;t B MeoZlel 31 23 17 ]1 met zegen arbeidde.Die band d8ltiJd~8f!d. vertrt'kt bedeo met BllI8Cuop Jolivet, de ZIJoeer.teoowurb.ld 1.1 f. DeI!'.heelellemeeD~, telo, a1d... hnll' Fr .... rbllrg , fiG.le order na w-
ot 0 , ru Zich lel ve denken en Ulets willen H E Fnpp 2J 30 2 I -8 Bergt Onndl~y 29 21> 16 II werd neauwer toegehaald door de w erajd· boereo Watkl08 eu Lenhot, eo korp op W.lnlgeo aa, loa "Jouge \\'IJDbo.r" Itelle eeue IIWr'II,,"e toeBMI.R&II.
I ru, r bet belang der Kolom8 ZIJD met A McLeod 26 21 !_ Sergt A Meonee 32 1" 11 ó8 IOhe betrelr.king t'&llleersar eo gemeente waar- PUlOao .Is ""_"glere voor de Kaapstad meDIane op waano de gem860te hAar waotrou. 16.-JJaolel Uu Tuil Mal .... , op G<JOd8-.
I, Jo; !Ol L,tell La ..t ons hopen dat de J R Jackson 30 23 19 7; Sergt McAllIter 3~ 13 13 ~9 m WIJ ou voor num _ maanden tot elkander r- weil ID de dne ge~mde oad.rhngeD ult.preekl, "'deeh~ SleUeoboecb, ~Jer, "kD, £66 6.. ,

I a~ VPIwel met Je algemeene OplD1e HW Short 29 22 ltJ 6!1 Karp Menaee 2" 24 26 ,6 geetaau hebbeil, ea allereent danken WIJ deo bij •• daD In d. gemeente rood, daD kan biJ 11~1loobulcleD, £98 3a. 6.t., tdort, £6l9 Ilia. 64.
" I br )Ill I nlen lag uitgesproken heeft WH Mu.to l2 20 22 69 Parker lI6 2 9 37 fleer der Gemeente, die u krachte~ lID «e.lOod· COU LJ LIQPO\.1 DL1N'!'I'f' .. elk lIetal eo ~ dIe W.IDI;;8D11,0, die oobiJ. _

r' b.Jklllgel Wl) Richmond van hMle 0 K Bly th ~~ 26 13 68 J K Campbell 25 )" 18 MI betd verleende. om ala met Jeugdigen IJ'Ver l,,[\£JO.i..' cl Cl. bela eo gOJ'ej{III00lll'DJD. BCHEDULBN INGBLBVBlU>.
I, Io\~ le, Ite van Hanover dat tot de KleMf· H A Jackaon 2i 14 13 ,,4 Korp. Scott 31 12 20 63 ZIJn w.rk ooder 01UI te bet'Osderen eo ZIJueo Dali urtelt biJ u. be-r Edltenr I dat ooderho~

l( "li Hlchmouu behoort L!! eenvang voor Maclear -- - - -- raad te verkondigen. LWU IT.KLLD Olfl IJJKT VKllUTWOOaDnu. S eeD alechatf ..r I' lf Jooge WIJDboer," eebaalll se I a _," Illelll H'Ddrik Theun_, le
e' t 1\ uterrnell er en 100"ls men hier van 228 186 1J..l ,)66 23~ 130 130 4~2 UW elEerw. :reggen WIJ "'0 harte daok voor YOOIID. O.VI)D.UI OIfZD OOlllLllllPOIfDJUrTar u' kuot !fIJ 100 lela echnJyeD loDder ce bl 1~0 , ~ b
tnw I n Bntstown verueemt IS het daar PAO a.v AllTII..LmUL de WlJI8 waarop di. luachten lIDnrmogena ll1!OUOIrDU ITtl'aID J:UJOrD lJJ.ft r.mt9o .. Ir~nt ga) h.l negeode geb:>d DIet? Niet b....1 l..og K7, ~WI~~:m Petml Burger, "D ftD Braad-
et7."11ie Z'J ,,,hlJnen wet rt'gt een m..n Gennddeld 708 Mal Iogleaby 30 21 11~ 69 tot ZIJD. eer PIl ten lIutte van on.terfeliJke De- IIIJCJIT WOaDD.-RIID.] I{Iled"D bal k be' 'O)rregl eelll!!_ d.geD Dlel ylel, dmrlCt Calno... '

," - ra té OD i, rnuJlOg te verkiezen boven INDrrIDt:XLB KXDXDL'!G)U1.80)( G:&LDPIUJZlt.'! LUlt. Searl. 23 20 ,601eo, door U werden lIaII.. wend. op eiken dag dell b er S. aaDleo door te br~ogen, IAlDeDlIIet 14_Breg le EllaalNth Tberoo ( eb. Mari&a)
hn I tJf'!JroelJ mau a2 3l 26 91 LUlt. Stanford 24 4 18 46 del Heeren toch, IIOOwelala op andere dageo OOUD ACHTER TAFELBERG bem aan 6áne t.ofel LetCeD eo elkeo IDlddftj:', DIet Ra kJl!' t d trlet d ~b I II g ,

r neer 1\ ~termPIJer IS heden worgen ver- A Presta~, 211 :lI 26 86 Bergt Grant 32 18 29 7; der ...eek. op 1'8nchillllDde daartoe ..... tgeatelde "Ikeo ..... IUJd. ODa kelkje WIJDle dnDkeo Of ,ai', -~:tru': Go~dl1l aLo~.lIGr • 91111 Z•• n-.
~ .. u I J I uhbd.e vprg" ienngen te Bnts· 0 Woudberg al 32 23 86 LUlt Iogleaby 29 22 20 Zl plaatIeD lID bJ den mogt, wt uw.n mood, de TuII... ..b, Il Sep! 1&l6. botd""lt bij lIIet aleebalf.ra allro die D1<lfl.r ..gel~. WAter a1a_lin Mallll.

Iuo
-. '

'CWI n Hopfotown bIJ te wonen Op eentge-Icorp P Murpby 8:l Kao BO.lIDberg 36 27 17 19 raad Godl ..an Qen kanIel worden vernomllD, J~ RedaAt "'"I! elkeo maalujd twee of dna .hl"J~IWIJO dUDkeO' 1" C Il Jr: I J V-I n _.... L' d
III II~ lt, zat er Z"terdag .. 8 den lIdeo. Soldaat H A Beid 29 al 23 8:l &rgt. Thomu li 14 14 4" en werd met nadrulr., de weg der zaligheid .tan...,ft ....r. dao li! de b ... r S eeo aliCh.lf.r eo beDIk d.t ook, • - • ea tD, r.. an r",oO_II, ..
L~' 'N .;"denng plaat. vlrJdeu en te Hope Corp F Smith ~~ :.!8 22 8:.!Kan. Seale 3e 18 24 i2 onder de banler d.. KruiMt, all den eemf!l' MIJoheer,-Ik lie ID uw blad "Il bedeo dat er "llDl alhoew~1 Ik wlJub".,r b.o gaao er clqe", met Craclock.
t "'Ollen I lden Ik t-."l)f'" met of uwe D 8 Bnok _I 31 U - yeiligen en :rek_ weg naar het bw •• dae ID de T.f ..lnUel goud lfeyondeD word I Ii lrao ,elf8 wekeo OlDdal Ik nO<J1tWIJOdnbk. tIC. H.-A40Iph Ob .... uan Hiueroth, no Groos

'1" n Jent...n van gemelde plaatsen Inlleo u Soldaat Tornde 2S 2" 28 81 220 143 ltJ4 {JI9 Hemelech eo Vadere lIaIIgepre_n. Waal' bulpen u loll er oDltreot mededeel~o. betlfeeo Ik ~Ieleo l:'~b Ik altIjd WIJUlO bill. bO ....1 f J.HIIl. WIJD- ZlI'U"Isllop ZoUlpan, dlSll~1 UICe>lbage.
n bre~ ivoeng rapport .turen Sergt Andrews JO :lO 21 81 RIFLU TW'DD:II SPAN trooet, 10 _kte of droefhaid, bij luuk- en heb ID HO oade btoaebnJ'log no d. Kilip van bo.. " alujd IDet •• 0 goed glaatJe kunoeD dleoeo. 14.-TIID.0t.by w, le I Ilrt Eluab"'b, koeeer.

oorUltllgten der boeren zIJn ul on. Hergt Majoor Griflitb5 :lI 30 ~~ 80 D.:II.o V 28 Af 28 eterfbedden, of raad 10 moetJ8liJkhedeo ver- 1806, (DllIllcllleD heb "IJ bel ook self lfelel@II), Wur Ik ~cbter yoor btolflo ce n •• oeD li dil: lJa! a.-Kill. Lou .. r.oe KallJf.." ~r""lf8l" no"
t, UVtr hot algeUleen g~ De te laode Tamb AndeT!lOn 29 21 ~~ f:a~.~~~~1 27 24~ ó4 langd werd. werd nlDllDer te -rergee& lllIIU' cia' er ID deo "ol~Ddac:ben tiJd II<IDIIIY"'IOlJO er I,dert deD oorlog t_goo dIJ Af.oebaffiag aan,re- .fdeeIiDg Frac:echb ",k,tbaJI 'I'eII )ahlo1&, bo.r.

s ~"u le oogst beloven tot nu toe goed te Soldaat L Smith 32 ~ ~~ 74 Bergt. Fowler 17 21 8 ..6 u uitgesien, en wist giJ u dllD weg te banen acbter deo T.f,lb.!rg WRa Ik 1II.ld dit omdat '''111(80 IS, Illeer dan ééll te g-hilDI me' I(.-Uareocl Uarelldae, t.e Kaape&ad, tao.w-
1 !en rtJ n Het vee L!! vet eu het veld UIL Corp. J ~mJth 28 20 69 Karp. r- ~!! 24 12 6f tot mllDli lLart, dat l10h dankbaar herinnert het DllMCb'eo d~geoell did ..ldlL&1'grueo be)~D draok omwaaI, .unao d .. b~lllou .. gey.,lgeli m... as.r.
g\fr I \\ _1 worut er weder nMl" regeo 'Ver Corp Gordon 28 21 16 20 6 40 de WooNell Tan uoost en bemoecbg:mg du Iran om op de r"l1te plaate ce Iromeo. U .. OWuo aCer IUneu id.leD worde~.
I. g PU lllen boopt mlAlll' dat dezelve spoedig Kapt. Scott 29 24 15 68 Kolf. ~ 22 17 8 47 tot hen gerigt, terwiJl d. gesellire omgaug .IJD _ tUIICheD de lw~e bouch.n geIlUIDId d. Ik oln 1,( met" JJUI(.o ~ IJllbo.,," '" fefioek"l1 1I0I\l.DKU, .... oehl Io"IJuwe doclltert ce lietI
t~ knn Bn Het weder 18 overdag wann, m .... r W Maclear 28 27 12 ~I~l~i:r-;. 26 23 10 69 t'&D U ea tie Il &00 trou ... ter &lJde ataaDdelltl ea b.l Paradl)s. Alda,.r UIHlIlI'gr .. ,ell .D IUn H'Jb..1 goed te 1.... 0, Your bl) weer echrljf!, P"'Il:I'Of'IJeCl,"OOfSl"~ 'lUI _ pnchUg IaooIJ."
g~"t bkwerf !{epfUlrd met ... n ooaangenamell J 111RnllOu"llll 26 !~!~IH Iold ... t Kuaaga 29 24 19 72 echtg8l1OOte lIUlJIlI'8eIl nrkwikt., d. hoogach-.aar BollaJId gelJodrl'. y~ pllAtIIII ala Ru •• lt DDOpeob 21 27. Aal, Oe .... 004-::"a: -:i.D, ~~ ~
lW \ (c nschteu bhJ""n evenwel koud J Athertoo :JO ló 16 56 tin, die bKtoDd werd door dit allet, biJ YeleD lit Il"', Oox:au Jo ..... W.............. ~ ~ ~ {ko ~.~ _. -Ort
~ur wol IS hUlr een goode vraag en de Lwt ChriaUIOB 26 lea 1~ 116.10 naiadIallll .,.,. u.w. .. ~ • aWIe B. a, IUaf. _.. -__" ~, ,,~ ............. -- ......r~~nl~eQwalie di hoeren bekomeu I1~DHIll SOe<L F J W.~ 20 t~ r ~ __ .. •• .- _ •
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Totaal £19",100

Rente te dragen tegen de koers vaD
Vijf Ponden (t5) per cent. per annum,
betaalbaar halfjaarlijks op den I óden
April en 15den October in elk jasr, aan
de The88urie te Kaapstad. De HeD~,
te worden gechargeerd aan de Algemeene
Inkomsteu 'Van de Kolonie, zaloploopen
op de bedragen der aangenomen Tenden
van tU de datums of datums waarop zij t<lr
Thesanrie of ten Kantore VBneen Clvlelen
Commissari8 inbetaaId worden.

Geeu Tender te zijn voor minder dan
!104 Voor elke t100 Effekten.

Tenderaars moeten in han Tender op'
geven:-

1. Het bedrag 'Van effek ten waarvoor
getenderd wordt en ce aangebodtjj]
premie, in ge80hrifte zoowel &IsID
cijfera. "

2. Den datum waarop zij bereid, Zip
het bedrag van hon Tenders IDte
betalen, of de datom8 waarop ZIJ

voorstellen dezelve in paai jen te be·
talen.

8. De plaate waar zij bereid zijn te
betalen, hetzij aan de ThesaDrIe ID
Kaapstad of ten Kantore vaD een
Cirielen Commisaari8 elders ID de
Kolonie.

De Tenders te worden gerigt aan den
Kontroleur en Auditeor.Gcnerbfll, ge-

------------~----------------- merkt _op den omslall 1ender j'O,IT Gou-
A A M B E IJ E N POE 0 ER. fJmtMnmU Effekten en moeten bevatten

den Vollen Voorna'am en Van, Rlsook
het adres van den Tenderaar, en rnJeteD
ge~kend worden door den Tenderaar of
de Tenderaara, of hon behoorlijk geroag'
tigden Agent of Ageoten.

De Regering behoudt zich br! regt
voor om eIken Tender gebeel of gedeel.
telijk te II.CCi'pteren of te weigerp-n.

Vormen van Tender zijn verkrlJgJa&r
op aanzoek aan de Theaauric, Kaarst,ad,
of ten Kantore van de Civiele CororolS'
lI&riuen elders in de Ko:onie.

nE ,WAAL & DE KOOK,
24-BUROSTRAAT. KAAPSTAD

LANDEN ~U;

G R A VEN.
PARKES, Kaap80he, Diamond, Shamrock, Socket & S~rapped
LYNDONS Patent-LUCAS' Kaapache, Socket, enz., enz.

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

LEDEKANTEN.
'£5,000 voor molen, enz., en andere nitgaven van de Verkoopers. Katels, Fransche, Halfkap, Vollekap, Tent.
£5,000 voor verdere maohinerie en toebehoor.n. , , _,l k '8 '·d d h
'£5,000 voor rea~rve' als additioneel werkkapitaal voor exploratie en exploitatie. Tlmmermaus, Wagenwa el's en ml sgeree se arpeo
Aanzoeken voor Aande91en zallen word eu ingewacht ala volgt, waarop toe"ij- De allerbeste qUaiiteiS tegen verminderde Prijzen.

zing zal geschieden]'1o rata:_ AS,SEN 'E'N VEEREN.Van Kaap Kolonie... 6,000

" Natal... .., 8,000 Kar, Wagen, Sohotsohe Kar, Cab-, enll.
" Oranje Vrij.taat 1,000 E.N EEN GROOTEN VOORRAAD
" Tran8vaal 5,000

De lijsten zullen gesloten worden, voor Pretoria op den 15den en voor de
andere plekken op den !alsten September.

De volgende doknmenten zIjn open ter inzage ten Kantore der Secretarissen
der Maateohappij :_

1. Pachtbrief van Eigenaar aan Verkoopers.
2. Gouvernements Mijnpachtbrief.
3. Kontrak,t tU&8chen de Verkoopel'l en de beeren a. F. Bonrke, G.

G. Heya en H. F. Gros.

DamJ) DOO. DD IIDIICID DGDJ..UaAdreu ..••••••••••.•.••.•••••••••••.•••.••.•••• " ••••••••,.... II __ 4:

Applikatien zullen worden iAgewacht in Kaalllltad door de h C. H. BOSENBERG,-(Jhenllst en Droogist, hoek van Bree- en Korte
r- eeren maddstraten, Kaapstad.

BoB_Dit ......mddel il bereid. ba deu 'ftIrm ftIl _ Poeder, &OCMW hel YOOr altijd bn ...
- iOlldea~ • .aDder a..u. ~ te TII'!'-; ....~ 4a& ........

I ...... ~. ~ .

- DE - "

SWELLENOAMSGHE
Goud Prospecteerende Maatschappij

(BEPERKT-)

BESTEDING VAN INGESCHREVEN KAPITAAL.

v.... !lE

KROMDRAAl
GOUDMIJN MAATSCHAPPIJiKAPITAAL £2,000,

KAPITAAL; 1:30,000, in 30,000' A.8ndee~~n van tt per .tuk; 15,OOQ "aar
van na het Publiek worden aangeboden, zll~de het saId? s:e~omeD door e
Verkcopera in gedeeltelijk:e betaling van het elgeiJdo~. Ult~~k:lDg n.~ .15,000
Aan«ealen, betaalbaar als volgt :-28. 6d. bij. Applikatie, 5s. bll.~? toewlJiIlng, Ss.
een maand na de tJe"ijzing, 78. êd. saldo drie maandeD na toe"IJllng.

PROVISIONELE DIREKTEUREN.

De beer W. KAY Dów.
[le heer J. C. RIMER IDe heer EDwnr BUI

O. A. CILlIERS (ten behoeve der " H.KRl NouRn.
" Eigen.-rs)

BANKIERS :-01 ST!Jl1)un HAlt .. v.ur ZUID Alam.
PROKUHEUR:-De WdEd. heer H. (JALDIJlWQOD.

SECRETARISSEN pro tem :-De heeren SIMPSOK& SOIlAPPUT.

DOEL VAN DE MAATSCHAPPIJ.
Deze Maatsohappij ia opgerigt met het doel om de Pacht van KRO, MortA~I

en de mijnregten daarop te koopen, groot over de 700 morgen (t,.wO acree) IQ

het moeder- Goudveld van den Witwatersrand, en gedeelten van het ei~endom te
te verkoepen of verhuren aan Maatsoha.ppiiell of personen, i~ toe"ijzlDgen "".n
geschikte grootte; en verder om zoodanige gedflelteu .~au het el~ndom te exploi-
teren en bewerken als in de belangen der MaatschappI] wenlchellJk mogt worden
geaoht.

HET REGT
la onbetwistbaar, zijnde een notai ieele pacht van deu eigenaar, praohtiach eeu~!g-
dnrend; de mijnregten daarop lijn gepro~ecteerd .d~r een Gouvernements MI1~-
pachtbrief, welke pacht behoorlijk geregistreerd IS In het Gouvernements Regl8'
tratiekantoor en voortduurt tot des huurders of verkoopera regten onder hun, ,

kontrakt met de eigenaars ten einde loopen.GEORGE FINDLAY & CO.,
OPGAAF lAN WERK REEDS OP HET EIGENDOM VERRIGT.BIEDEN NU AAN

TEGEN VERl\IINDERDE PRIJZEN:
BRANDRAM'S BB BLOEM VAN ZWAVEL.

Diepte van Rif van de oppervlakte naar hoo£dgang, acht-en-zeventig (78) voet.
Lengte van hoofdgang naar het westen langa het rif, twee honderd en drie

(203) voet.
Lengte van gang van oppervlakte openende tot waar men bij het rif komt,

negen-en-negentig (99) voet. .
Afstand van het ooateinds openende naar het weetelnde.openen van het rif,

zeil honderd en vier-en-seventig (674) voet. .
Afstand van uithaal gang naar het oosteinde (geopend), drie houderd eu

negen tien (319) voet. . . ..
Afstand van uithaalgang naar het westeinde (geopend), drie honderd VIJf.

en-vijftig (355) voet,
Lengte van hoofd "race IJ van dam naar val op waterwiel, duizend, vijf

honderd en een-en-twintig (1,t>21) voet.

WINGERn SCflOI"FELS, Spuiten sr1HAAPSCHAREl'i, Strujl1'~.r.Scbaren
CRADLE ZEISE:-;, Sikk-la Mc[)OUGALL'S SCIIAPE.KI)IP
VELD-.n 1TI:'\II1-:1\ 1\1-:-; DAMSCIIRAPERS, Pij,en 1'001' Dammen
BLAOI\Ol'l-l{,O •• 1 do, ~LlïSKRANEN, foor Dammen
1\OPERE1\ I\LTl-:LS, Haddeo en Budem. HEUZEL OLIli, Verf, Olie, Olijfolie
G EEt 1\ (IPEf( s«i. 1IELR::iLL, I3lik UE\lE1\G [JE V ERF, jfereed leo jf.brnike
nOT::;ZOCT, "Jul Vdd WIJNl'OllPEN, (]omelastieken Pijpeo.

IJzelllpakltuis, 15 Gravestraat, Kaapstad.
Een Kapittel van Ongelukken. VERDERE BIJZONDERHEDEN.

WATERlI:lU.cHT.-Het beschikbara water Voor het werken der batterijen op dit
eigendom wordt verkregen. •

1. Van het boofd der Krokodilrivier.
2. Van een permanenten stroom loopende uit en opwellende in den Wit.

watersrand. '
3. VaJl een sterke permanente fontein op de plaats.

,~ Deze wateren vereeenigeu zich op de plaats en Tormen een grooten stroom, de
Krokodilrivier.

Aan den tweede· genoemden stroom (opwellende in Witwatersrand) wordt
reeds een toets batterij opgerig', zijnde de beweegkracht een 22 voet "overshot"
waterwiel. Dit wiel kan een 10 stamper batterij drijven gednrende het grootste
gedeelte des jaars.

Beneden de vereeniging van de bovegenoemde wateren is de waterkracht vol.
doende om reinstene 30 stuka stampers te drijven; en drie standen lijn gehnord
van den Eigenaa~en waarvan verhuurd is aan de heeren E. F. Bourke, George
Heys en H. F. Gros, onder een kontrak:t "aarnaar later ver"ezen "ordt.

BA'I'filMJ VANVIJF STUIPJ:K8 OP HIIlT EIGINOOK.-Deze ia gekregeu van de
Sandycroft F~brielr:.-Oe fo~?ame~ten en ~n?er nocdig werk i~. verband d~rme.
de zijn voltooid, en de batterij zal binnen weinIge weken gereed ZIJI1OuI te beginnen.

KWARTSor DENOEVERgereed voor den Molen, omtrellt 900 tou. Met het .it.
halen der kwarts wordt met ijver voórtgegaan, en tegen dat de Maatschappij opge-
rigt is zal de hoeveelheid aanmerkelijk vermeerderd zijn •

HOIllVIEL PBBTON.-Uit proefnemingen en andere informatie moet het resul-
taat door de batterij ziju omtrent een ons per ton.

No. 2 RIP.-Tien claims op dit rif zijn verhaurd aan de heereu Bourke,
Heys en Gros, van wie de Maatschappij.£ I per maand per claim zal krijgeu, en
5 per cent op de bruto opbrengst van "Goud Een van de waterr~ten, de machine.
riestacd aan de rivier ia ook onder-verhuurd aan hen, alwaar zij bel,oofd hebbes
een batterij op te rigten.

Dit rif, met andere bekende riffen op het eigendom heeft kapitaal noodig
om geëxploiteerd te worden; oit werk dat daar onlangB verrigt is blijken zij belo-
vend te zijn.

HouT,-De verkoopers hebben het regt om hoot te kappen op Kromdraai en
de aangrenzende plaats" Uitkomst," voor mijndoeleinden, zoolang zij aan den
tegenwoordigen eigenaar behoort. • -

GOUVtRNIlKENT8IhGTBJI' zijn vijf shillings per morgen per jaar, vernienwbaar
naar verkieziug, of een alternatief van 2l percent" royalty," naar verkiezing der
Regering. -.

ECONOMIEIN lIRT WXRK.-Er mag op gewezen worden dat het hoofdvoordeel
van di5 eigendom is de overvloed van waterkracht digt bij de riffen, waardoor
economie in het werk verzekerd word~.

'1)E volgende Ongelullin""7;;'onen het gevaar waaraan alle klassen zijn blootge-
st-Id, en op de behoefte die er bestaat om zich tegen ongelakken teassureeren.

DE H EER Eo A. J U:\ ES,-I)o KB, WBarlO hij sar .1",,1<' om te Ilul&an8 Kloof, _en hIJ beleerde
lijn 1>,..0. Hi] WA' ~"H.su,"erd in de Commercial, en or,tVlDIl L2ó 81s vergoedlojf.

DE H EEH \\,IIT E,-Sn"ed aicb in den arm door b.t barsren Un een S~da"ater Bottel, Bij WBB
i(.ft'.ur .... rd in d. ('ommercial en onrviuz £1.3 158 •.,Bla,~erilOedinjf.

DE HEEH W. S. SlIlTl-l.-Stootte zijn scheen terwIjl bl] een trap opklom. Hij WM geaaureerd
in d! Cnmm.reiBI en ont r in .. £:J7 1O~_als rergoedinjf. . _

DE H FER CA lIP'OX.,-I3 .. eord. Ii jn been terwijl bij uit -uren WM, Hij WM geaasureefd In de
Com llerciRI ..., o n t vinz £10 ala f.rll'oedin!".

DE REEn hl. SlICTS,-H.d zijn schouder ootwricht terwijl bij voetbal speelde. Hij:wu ge-
a~ureerd in do Commercial eo ont.iDIl' £j ale uriloeding. _

VE HEJ:o:n :\lUUIE,-B .. k li,n ."k.1 door bet omelaan fRn een Kar. \\'as geassureerd ID de
Comm-rcis l en on t r inz £~~ Rls verilll-ding. _

DE HEER C. REX, e•• B'ler,-1:oo bed van een paard. Hij was geB&8ureerd in de Commercial en
outvinz £5 .Ie ,.rjlo.dinll, ;;; _

DE HEE'1 L:\:sCE.-R .... erd" liln voet onder bet wi.l1'ao een kar, Hij WAS geassureerd ID de
Commere.a! en oo t r inz £.j 6s .• 1 v.rl/oedin",.

DE HEER C. MA R.-\ l:-i,- Beloerd. lijn v.Jet ooder een kar, Il ij wa. gea •• ureerd in de Oommer-
ciAI en ont v inz £2 ~S, RI. vergoedioll'. " _

DH HEER Ff(A1i K \V r_I3BEfL-B6Ieerd. sijn foet met een 'poorwegongeluk nabij de OraDJ'
Ri.ier.-I1iJ wu lIeB8eureerd in de Commercial '0 ontving £:!ó al! vergoediog.

Voor ongelukke Il In het dagellJksch leyen verU8ureert cle
COMMERCIAL ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ (8EPERKT~,

TE KAAPSTAD.
DIRECTECREN

I L. WI~NER, L_W.V. Ylce-Yoorsiuer.

ID. p, Ka.lNACw
P. MARAl.

E. J. EHP.
Voor Proepecmseen en A anzoeken voor AssurRLtie venaeg. men sicb bij de:' Agenten jn &1de

,oorD aam.t. Steden ot bij

"',r. B~1I0, Vooraiuer.
J, W. AITWELL
H. C. '-,:-I BRR DA

A_ w, BHOOI\.E SMITR, Secretaril.

CALCUTTA PRODUCTEN.:
Ondel':,teteekendell landen nu ex ,I Panda" vaD
Calcutta, de volgende talentta Producten

3,000 Zakken Tafel Rijst
300 Z.kken Bruine Bijst
100 Balen Gr"nzakken, 2 k ilJ.
40 Balen Gunny Zakken
250 Bossen Botting
26 Kisten Klapper Olie
20 Kisten Kastoor Olie
50 Vaten Tamarinde
60 Zakken Salpeter
20 Zakken Borrie.

Alles te koop tegen de Laagste Prijzen gedurende de ontscheping.

EN HEBBEN TOORHANDEN :

De

,. ..

ANTH.~l.DE wrIT,
AROHITECT, ENZ.

KalI/oor, ORETfES'j GEBOUTr.EN,
KllPSTAD,

JOHAl{ JUSBH--'

4llP:l
UNION LINIE.

KONINKLIJKE MAILDIBNS

--J.-S-.-H-O-O-G-E-N-OOOIfN-, -1 UNIONSTO~::~~l~TSCHAPPt
AANSPREKER, ENZ. .. ..--- 'Dl': Matlbooten der MaatacbapPlJ ver.rek

'[)HGRAFENISSEN aangenomen, Dood·.. ken nn Kaapetad naar .Bugel&.nd,
1) ki8ten, Lijkicoots en Ron"koetll6n ge-I Via Madeira, om den anderen Woensdag,
1'Nd, in den kort8t mogelijken tijd en tegen: te 4, nur n.m., te St. Helena !Il AJceDJiOll
den billijksten prijs. i&Isonder aanleggende.

B.cKe&tl'aat,l Kaa".tad. i VOOR ENGELAND.

A DA'-TIS & CO I" MEXlC~N," Kapt. BAINBRIDG,I,22 ~pt.,
'T vla St. Helena en Madtlra.

;" TARTAR," KlIpt. Tu.nRs, 6 Oct, via
• ., .. Madeira alleen.10 Stralld--Londen. :"MOOR," Kapt. GRIFFIN, 28 Oct., via St

SUCCURSLANE· . Heltloa, AscensioD en Madeira.
- , , ' ," TROJAN," Kapt. LAJUlIR, 3 Nov. viaP.~RIJ~, BRr~SEL, MADRID! Madeira, alleen.

Rl< Til i" PRETORIA," Kapt. OWI1', 17 Novem~r,
AI"TERDAI I)f) GALERIJ via St. Helena en Madeira.
, I) , "t, j. I" SPARTAN," Kapt. WAIT, 1 December,

FabneklUlten 'fan ZADELS, TUIGEN via Madeira &IleeD. '
JACHT' en STALBEHOEFTEN.

Vorm van A pplika tie voor '..A.a.ndeelen.
Aan de heeren SDlPSON & SCHAI'l'BBT, SecretariAen, pro iem., van de Kromdraai

Goudmijn Maatschappij (Beperkt),' Pretoria.

MJJNIHIIRD,- doe aaDloer. om Aandeeien in aw
Maatschappij en sluit in £ s. d., zijnde 2.. 6d. por Aandeel, en

beloof bovenstaande of loodanig minder getal Aandeeien al. moge
worden toegewezen, te accepteren. En beloo£ en verbiDd om de oproe.
pingen op zoodanig getal Aandeeien als mij mage worden ~wezeD *e betalell,
overeenkolllstig den ProspectU8 i en de Artikelen van VereeDigiDg der Maataohappij
te teekenen, wanneer daartoe opgeroepen word. -

De n"e, enz.,

Volle Naam ..• ,., •••••••t ••••••••••• ,; •••••••••• , •••••••••••

!'BOB. &. 1'l[Ll.Q.
Ala •• ,"" a..a.Nv -.oor Z.Á"_

, Kantoor: Bo- 19. JDDERLEYSTRAAT
PRIJZEN, KAAPStAD.

. --'O"-n--d:--er"Tliïir=-=ge::--iM&&IF:'::-':-tac;;;::Cha::p:'-::p"ij-
TU

LBDEN die huone Winsten wenschen
veranderd te hebben in KOlllalll~IN 'T GROOT EN KLEIN. Betalittg, of gebesigd voor de perma.

IJ Hardewaren Pakhuizen iij~daevp,:="3oo~anh6:~~::J~~:zer- en , ,', , worden hierbij vetllOOht schriftelijk aan-

PLBINSTRAAT. KAAPSTAD. ~'N~~oen, vóór den Sden OCTOBER

lI ••H I" l &., I~ Alle Winsten niet al8 boven i'eci~cbt,EU BEL EN i Dh GIU.O'I'ST~· ft, •.~" ,1 zullen na 8 OCTOBER AANST worden
ZUID AFRII\A, gevoegd bij de Polissen als Va,.le TQ~.EUBEL E ft I SUPERIEUR KOLONIAAL GE.~TEN d=rgen, betaalbaar alll'en Dil den

E UB E'LE N De beate waarde voor het geld In de Polishouders die" Kontante Bi,talin.
Kolonie. gen" of permanente "Vermind, ring

van Premién" eisohen, wor~en verzocht
het Nomml'lr en de Waarde v,,~ }lunse
Polissen te geven, en zij moeten ~uide-
lijk melden" Kontante Betalingen JJ of
" Vermindering van Premie."

Ten einde de leden een denkbeeld t.e
geven vsn de Som onder de drie ver.
schillende hoofden, op een POIII van
£500, zonder ooriqe toevoegingen, veer-

e. tig jaren oud op den volgendeD verjaar:
dag, is het volgende v;oorbeeld hierbij
gE'voegd :-
Polis .£500, Winst tegen 6 percent. Voor

3 [eren, indien betaalbaar na den
dood .. , .. . ... .£;30 0 0

De !80, indien geëi80ht a~s}
een " Kontante beta. ~ 2 0
ling" r;al sijn

IJIA. loT IJlIlJl'-Axmln.tel', Jb-auelsche, lJIavlJtwuk, Klclclel'- Of indien in " V,~rmindering

mlll.te'" eD.... cle laahte _oelel ell :&leuen. He~a~e~:;~an lf Kontante Be~aJI~g'~

D. ISAACS & Co of" Vermindering" zal verschillen naar
den onderdom van den Venekerde, en

.et eveneens indien de Polis vroeger Toevee-
en..., gingen heeft gehad.

J. C. GlE, JDn.,
Secretaris.

D. ISMCS & CO. '
,~Ile Artlkelen zijn ill dlliddljke Cijfel's g-('mf'rkt

te~en l\eUo PriJlen VOOI' Coutullt.- ,
VERTOONKAMERS

86. 88, 90 en 92 Langemarktstraat, Kaapstad.-----:-----
Geillu.strurde Catalogus en Prijsli;lIt worden op aanvraag postvri; De Regering van de Kolonie VBn de

toeqeunae~ Kaap de Goede Hoop, zal Tenders 10·

BRANDR:A1ur'S B"B ZWAVEL 1:;c~~G~~~l~rt:nria;~~'Ê;i~~~~'
, , I .lIL '.. • voor Gouveruements Effekten, te wordeD

-- 'uitgereikt krachtenB de voorschriften V&D,-- & BROEDER Wet No. 25 van 1886, getiteld "DJH'. E. RU-'-THERFOORD ' . Pnblieke Werken Leeningen Wet lBb6,
voor het bedrsg en de doeleinden in de
volgende Schedule omsohreven:-

SCHBDULE.
Kimberley Spoorwe.J •• •• . _ £2~,()(JIj
Oraojerivierweg Bruggen, Koeten van

Arbitrage en Eisob .. . . 13.10]
Kei Brug en Koketad Weg b,()()()
St. JaDs Hoofdwr.J .. .. 10,000
Port Alfred en KeimoDd Weg.. 6.001
Oost Londen Haven . • . • . . o,bOO
K08ten vaD het opligten van de boot

"Liuie" I bOIl
Tafelbaai Haven.. . . • _ . , bO,OOl)
lCoop van plaats" Groote Constantia" i,OOV
Snbsidie - Woroeeter en Roodewal

8poorweg • I • • 75,00(l

BIEDT TE KOOP AAN TEGEN LAGE
LOOtiBRPUP.lf, I tot 2 41lim· _
GUL.lCl.. InDER PUPBN, • to~2 CbWD
GBCJO'lBR.m.m, tot 6 duim, U,RDBlf PIJ.m tot IS duim
DAlI SLUlZIlf, ., 0eD\rifqale" Pompen
UUlWÁG .... W'IJRGAA&D BOBOrJ'.1L8ámr.u. DUD.,

ALSOOK,

BBÁNDIlAI's BnOEI VA' ZW-AYn,

D. ISAACS & Co,
vooaZA"E. SETS-BlelaDtte ell Stel'llte- ve ..Co- .. Duut

D. ISAACS &
BBTltAMElt. SIi:TS-.aulef eD S1lbft&Dtleel.

D. ISMCS & CO.
SJ.AAPK.AMÉa SEIJIS-VaJ\ .enchilleaele HoutsoorteIl

l".hoDeu.
D. fSAACS & CO.

r.BDEKANIJII:JI'-OIlYeI'Iellikelijk I. qllalltelt ell .rlJ•.

D. ISAAes & CO.

OVEaTaBKS s.%.5 VO:OB _BVBE:r.~JI' - ZijeleIl,
fie_ell, lJIaptJtwuk, C::l'etollllel,aepp., .11li8,
.e JUeu.lte .atl'OlleIl·

D. ISAACS & CO.
Bet Goeclkoop.te BodIdelihuia YOOI'Bleu'bUalr, '1oT.. enrel'll.,

.ol'cel.i.. Goecl, Aar4ewel'k, G la.werk, -e ••ell-
wuell, Pleetwuell ell alle allclere Buish01lclelltke
Beno041gc1heclell.

-------
Nu te lien een prachtige uitgezochte voorraad

Amerikaansche Orgels.
Geïllustreerde Catalogussen verkrijgbaar op aanzoek ..

H. E. RUT·BEKrOORD & BRO£DIR,,
KAAPSTAD.

GRAVEN! VORKEN ! GRAVEN!

ALQEMEENE IJZERWAREN.

HET,suooea dat tot hiertoe gepaard ging met het gebruik van bovengenoemde Me-
dicijn, heeft den Eigenaar, den Heer C. H. BoaDllJ:BG, er toe gebragt dezelve

meer prominent voor de aandacht van het Pabliek te brengen i het werd ia vele
gevallen bewellen een seer krachtig middel te zijn tegen deze zoo algemeen heer-
schen,1,e ziekte, die aanJedllid wordt door hoofdpijn, kortsigtigheid, drukking op de
oogeo, angat, duizeligheid, gebrek aaa geeatkrach~, onregelmatigheid in het b~,
pijn ia de lenden en verstopping.

De bijAoDdere eigeDBObappen van dit Poeder om het bloed te Terdllnnen en een
nijn bloedaomloop te bevorderen, om de werking der ÏDgewanden te prikkelen en
te regelen, en se te niveren V&D alijmerige en scherpe stoffen, nemen de on&ange-
Dame nitwerkaelen weg en genesen de liekte. Het zal ook zeer heiJuam beVondeD
worden wanneer het Jr8bruikt wordt ala bovengemelde voorieekenen, de voorioo-
pers van RHUIU.TISCHE JICHT sich voordoen, en ook bij drnkking op de
borst, droogheid, jeakeD eD chroaiache aandoeningen van de huid, en bij water-
nobt, meer bijsoDd.r wanDeer dese uii ooderdrnkte uitwuemiDg voortkumt.

Al. 8!m Juuamiddel b~ v~g kan het Teilig w".,aeD -aanbevolen, alamede
voor de behandeling V&D nltalag bij JWideren.

Volle bijaonderbeclen ftrrelena e1ken BotteL· Prij. 21. ; per lOlt Ja. 6d
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Kaapstad, 3 AI'l" 1886.

GOUVERN £MENTSBERIGT,
No· 624. 1886·----
De Thesaurie, Kaap./ad,

K'liTP de Goede Hoop, 16 Jul,j 18"';,

TEN[)ERS VOOR GOUVERNEMENTS
}<;FFI<~KTEN ONDER DE VOOR

SCHRIFTEN VAN "DE KAAP DE
GOEDE HOOP ALGEMEENE LEENI1i.
GEN WETTEN 1881 EN 1!83."
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Op last,

H. M. H. OHPEN,
Assistent Thesaurier der Kolonie-_

Van Noorden&Oe Villiersi
.lJ'BLA.GBBB, COLLECTEURS,

8••el'ale ell Wet.-AIeDtel
VXNDU -JUKERB:

STRAND-STRAAT, KAA PST AD.
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