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iT E RE~ENl~G
Paarlsche Brandassurar-tie en TrustmaatschápOij.
PUBLIEKE VBRKOOPING

VAN X08TBAU

NI TrRs,.aaiKlla"IJ..~ "

PUBLIEKE VERKOOPING
VAl J.os1BIB1

Vaste eli Losse Goedere.,Vaste en Losse Goederen,
'l~EKLAPMUTS,

AFDE.ELING STELLENBOSCH.
~.h i-n 1:i~1I1I(\llten Boedel van PIETER JOHANNES ROSSOUWRETIEF.

m JlJ:

NOORDER PAARL.;
IK DD nnOLVDftll BOBnm. VU

:aOBLAlfDAUAlU. PDOIoID. _

oi: l)]NGSDAG,
28 SBPTIIMBEB 1886,

Opl\faandag, 27September 1886' ZA~oe:ever~~~!~teekeDde PIlbliek

VASTGOED:
['. L ,:\ He llaats, gedeelte van ONRUST, en daaraan grenzende Gronden,

ti.'" h' bellen, !1'r.oot cuca 221 Morgen, beplant met een fraaijen Wijngaard
n: ," :r, t.: "',l'l ,0 Stokken, Vrochten Boorden en Hcutbcseehea, uitmuntende
:',,".,c :c' e!~ \ ee,welde .en volop loopen~ water. oe Geboawen bestaan nit
',\ :~C", \\ IJuk"lder, Stallen, WagenhUIS en Bedieaden Vertrekken, allen ia

z., T. VastgOed,
HtT JtOIHAU Elll',

bewoond door den Insolvent, genaamd
LEMOEN KLOOF, beplant met een ait·
gesoohten Wijllgaard van circa 50,000
Stokken,Vraohtenboord en Tuinen, I:e
Gebouwen bestaall uit fraai Woonhuill
p~chtigen Wijn~elder, Stallen, Wagen~
'hnls en de noodige Bedienden. Vertrék.
ken, alles in de beate orde.

II. LosgOtd :
VAATWERK, 7 groote BtnkvaulD 8

do. Kuipen, 1 nieuwe ~ijnpomp, Pij~n,
Okshoofden, Trap', DrUiven· en Onder-
balies, I':mmers, Vlootjes, KraneD, 'I'rech-
tsrs, ~ Azijnvaten, Brandewijnketels, enz.

BOERUERIJGEREED'SCHAP, "&IIr.
:onder 1 Kapkar op Vl.'ereD, I Open do.,
I Waterpomp, compleet, die omtllnt tlW
beeft gekost, Tlligen, Ploegen, enz. j ala.
ook 2 uitmuntende Karpaurden, en 2
Varkens.

HUISRAAlJ, de gewone versohei-
denheid.

LOSGOED·'
\.U i,\\"ERK;:-U fraaije groote btllhaten, 6 d? ~ui;eD, 5 L~ggerll en Pij.

:< I ,I !""pomp, I'rap , Druiven- en Onder balies, Emu.ers, Vlootjes, TrechterII,
~:,>: L!,,! dewijnketels, enz.
. c, !::IdI! 1{IJLa:H"~EDSCHAP: waaronder Ploegen, Eggen, 1 Sootaohe Kar,

.:.' I I ,.t! d , ('[JZ,

::'1:; 1 LLlJ K de gewone Verscheidenheid HUISRAAD,

lJONUS! BONUS!
F. J. BROERS, }
J, J. DJ: VILLIERS, A.P.zn.,

P. J. BOSMAN, Afslager.
Gez.

Curatoren.

:l;llddelliJk na bovenstaande zal publiek worden verkocht nor rekeni:ag van
den heer PHILIPPUS P1.TRUS MINNAAR. KIN DILIJK :

20 PaarllOhe Bank Aandeelen, 10
Paarl Berg Wijn Maatsohappij, en de
Levenspolis nn den Insolvent aaDgegaaa
met db Mntaal, groot £500.

BONUS I BONUS I ,
J, J. DI VILLIE:lS, A.P.zn.,

Eenig Curator.
J. S. MARAIS & Co., Afslagers.

VASTGOED:
;. <!If l'f.]('e:te van de Plaats ONRUST en daaraangrenzende Gronden, gelegen

I.::C.·~ !"i';' t;,taanJl', groot circa . beplant met een Wijugaard van
(:n'C" r -!'/'''' :-'tnkkpn, bijna alles jong en veelbelovend, prachtige Z""il.oden en
L.~, .i. ,e Ge-bouwen bestaan uit Woonhuis, Wijnkelder, Stallen en de noodige
t,,;.·.LllcO Ylrtrtkktn, alles in goede orde, ook is er voloploopend wIlter.

LOSGOED:
LU'l \'11-:[\[..;,8 Groote Stukvaten, 4 do. Kuipen, Leggers, Pijpen, Brande·

J :Lhté:", Trap- en Onderbaliee en ander Keldergereedsehap.
E()U~III:.:HIJGEHEEDSCHAP, een gtoote hoeveelheid, alsook de gewone

fccr:llaJ 1l1l~lLL,l.D
\ U: Ld':H 3 Aandeeien in de Btellouboasche Districts Bank.

BONUS! BONUS!

-

PAARSCRE
'randauurantfe ~ TrtlIttnutBcbappij.

BILAlf GRIl itB
PoltUeke Verk'8oplng

VAN DE KOSTBARE

DéZe l'laatsen, gelegen omtrent 3 mijlen van de Stad Stellenbosch,
't!arr;eo eeue der beste eigendommen in het District uit.

P. \\. J. BOSH," Afslager.

maken ZAAI- EN: V£EPLAATS
BOOTMANSDRIFT ,

----_._----------------------
Losse IGoederenPaarlsche Brandassurantie en T rustmaatschaopi j.

PUBLIEI(E VERKUOPING PORCELEIN BERG,
AFDEELING MALMESBURY,VAN EEN DER

~OSTB~URSTE'VIJNPLAATSEN,
TE GROOT DRAKENSTEIN,

DE Ondergeteekende, daartoe met in.
IItructies begunssigd door den heer

C.uP.4.Bll'SBIlB8LIR, die sich eea Plaats
in het Roggeteld heeft gekocht nn den
heer A. A. LI Roux, zal publiek doen
verkoopen, op de Plaats zelve,

AFDEELING PAARL. OP WOENSDAG,
29 SEPI'EMBER 1886.

In den Ins. Boedel van W1LLElI PETRUS DU PLESSIS, I. V!STGOED:---------------------
OP nLrL~NDAG, 4 OCT. AANST.

VASTGOED:

De Kostbare Plaatll BOOTMAN3DRIFT,
gelegen aan de BergriYier, lijnde een der
beate Zaai· en Veeplsatlen in het dis'
trikt, groot cirka ,,00 Morgen. Ook ia
er Grond 'foor hei aanplanten van een
grooteu Wijngaard. De Gebouwen be-
,atten Woonhuis, Kafhok, Schuren,
Bediendenvertrekken, Stallen, in goede
orde. De Plaats il bezaaid met 70 Mud.
den Haver, 23 do. Koren, 6 do. Roggé,
die er yraohtig uitsien. Dit Eigend.~~ is'
100 we bekend dat verdere OfDachnJVlng
ODJloodig is.

l. De uiununtende Plaats LA PLA.JSIR MERLE, met een gedeelte van
",I\a!l êL v redE'," d'iaraangrenz~nd(', groot t~zamen omtrent 185 Mo~en, fl'!Ieg_en
&:5 bov;,!:, beplant met een Wijngaard van Olrca 100,000 Stokken, die veél. opte-
lt[: WlIT"DS d" vmchtbaar he id van den Grond, groote Boorden en Houtbosaohen,
;t,.:mactccue Veeweide en Zaailand, praohtige Tuinen, met volop loopend Water, ~D
'ihtemole!" die veel voordeel levert. Lie Gebouwen beetsan uit fra&l WoonhuIs,
groot-u IY.;r:kelder, Stallen en Bediendenvertrekken, alias in goede orde.

11. ] ..:, A andeel in de Veeweide "Wolvenkloof," groot omtren' 1,070 Mor-
~':, gt; ..ge:l In de onwiddelijke nabijheid. Dit eigendom heeft 'foor eenige jaren
I.O<lwat h,v~J!j gekost.

II. LOSG&BB:
8 Spanaen eerste klauê Ezels, ~

do. do, Ruinpaardeo, 2 Bohietpaar.
den, 4 Merries, 40 Aanteelbeeelen,
w.. ronder een Span goedgedreelleerde,
BO'fenlandech Aanteel, Balltaard Trek.
olsen; 1 nitmantende Koe met Jong Kalf,
200 AanteelaoharD en Bokken, 1 Bok·
wagen (nieuw), Afslaan Kapkar do., 1
;Opeu do. op V:~ren,. 1 Waterkar,. 1
iJohnstoae'lI SniJmachine; I do. UalS '1
klo. (beiden! niea,,), Ploegeo, Eggen,
iTuigeo, Z"ingelll, eo een menigte andere
iartikelen, ens. .

i . Alles (&at Zonder Reserve.
i BenUl eo VerverschingeD.

J. J. DI VILLIERS, A.P ••n.,
Seoretaris.

J. S. MA.RAIS.<t eo., .A{8lageN.

LOSGOED:
rj.ln-:-£[,K.-12 GrooteStllkvaten, 9 do. Kuipen, 11 Leggers en Pijpen, 2

J:pcn dZIJn, Trap,- Druiven. en andere Balies, Brandewijnketels, 1 Wijapomp, I
Eë1t~rJ'W':D Vat, een groote boeve!'lheid Keldergereedachap. ,
. LI rj,HDJdilJG6'RLLDSOH-fP, waaronder 1 Kafbok, 2 Karren, 1 Cnltlvator,

P''*g' c, Eggen, TUIgeo, 1 Zadel, 1 Voermaohine, enz.
IUilhU.-f> Ultmontende Ezels, 145 Bokken, I Koe, 6 Var kens, allook

12 Ltggers WIjn, restant van den laatate Jl Oogllt.

BONUS! BONU~\!!
J. J. DI VILLIERS, A.P.zn.,
J . .I!' • .po PEROLD,

Gezamenlijke Curatoren.

J. S. MARAIS & Co., Afsla,gers.---------- .•..-
Aan Fa.wllie en Vrienden U~VALL!4;N, op 15 dezer, te Swel.

\
,TOHDT bekend gemaakt, dat op .lJ lendam, de EohtgeDOO~ van den
lire~ Jen

l
hiJen t:> .. ptemoor in den heer T... D. B.u,y, .M.L.A., van een ZOOD. W. G. COMBRINK,

t 19 oats apen, III deo ouderdom van
r~r.n.er.'Y:Jftig Jaren, mijn ~eHefde . .. Ovel" B. STURJt " 00,
"b;glll'Jut, ::'IJBB.ANDJOIUNNI8VAl( .ER OVERLEDE.N, te Good IIopt', "I]n p' tecteur Gebouw
l, '_,J. l)ll'p l.retrellrd. I teedergehllfde Eohtge.noote, Muu ro .•
G8, t LIJK zal Zondag ua afloop Van den ~WZADET.H, (geb. BRINK), In den onder. "orleJD.UktItl'Aat. &aap.t&4.
'JC,d"'!1~t, ten half tW!lalf ure ter aarde 'I dom vau oirca t9 jaren. 8teeda yoorb.nden Borololietl, Klokken -ft ,Juwe-

~'J[tjeu ~5tcld. ' Diep betreard. li_area, Zilyerell .a Plated Lepels ea Vore
ken, T.fel •• _, PeDDe__ , 1irUI ... Oor

JUl!A.\NA v. D, SPUIJ, I DANII!:L WEGE. glurD, ..... ,ODI.
geb. EliINK. i Horolollle.,l.loU.n eD Ju •• Uenwven prepveerd '

LUrL","" :~, li Stoftt. Ib86. j Caledon, 12 s..p~. 1886. ell.llerl.iwerk'epIlbill~klll pr' ..... D.

GEVBS'fIGD 1836,

fM·

PU IEKE,VitRKOOPING:
.. ~ VAN

J[ostb~ar; Vastg~ed, elJ.B.
In den Insol venten Boedel van HENDlUK FRDK. SIMON18, van Goudini,

District Worcester.------_.,_-

. .~ " ,~O~.,786-
.. , ~ f

f

Dt Ondergeteekenden, in hunne betrekking van gezamenlijke Curato-
ren van bovengemelden Boedel. zullen publiek doen verkoopen

Op ~onderdag, 80 September :fS86,
Ten 10 Ure des MOrP"eDS precies,

DB, W&LBXKJ:i$DB PLAATS van den· Insolvent, gêdeelt.e van
"~Oo! EILAND," gelegen in de Goudini, groot over de 200
Morgen. -

Er zijn hier ruime en welingerigte Gebouwen. circa 70,000 Wijn-
stokken, Groentetuinen en Landerijen, benevens zeer goed Weiveld.. .

VERDER. LOSSE GOEDEREN:
ZOOPJs Brandewijnketel, Potten, Kar op Veeren, Paarden, Tuigen,
Varkens, &kwagen, Jukken. Keldergereedschap, zooals Stukvaten
Leggers, Kuipen, Emmers, Schaal, Zagen, Vellen, afbalie, enz. .

EINDELIJ1t~ HUISRAAD, ENZ.
Bonus en Ververséhingen I I

I. J. DE VJLLIERS. A. P, ZN.,} Gezamenlijke
F. LlNDENBB:RG, Curatoren.

ne Ileel'en LI~ DE.\ B~ICG 4 (jo Ar1Slao'ers., e.

en Trustma.atschappij .
-" ,'._---------

PUBLIEKE VERKOOPING
Brandassura.ntie

VAN EENE UITJ(UNTENDE

Wijnplaats, Vaatwerk,
VEtE. ENZ.,

TE

GROOT· DBA,J{ENSflEIN, AFD. PI AlL ,
In den Illsolvsnten Boedel van Johannel CorneJis I)aDiel Retier.

1886.Op Dingsdag, 6· October
1.VASTGOED :

DE KOitbar, Plaats ~~LGEGONO!.gelegeo als boven, groot circa 87 morg'3n,
beplant met een altgezocbteu WI]liglUlrd van omtrent 60,000 StollkeD, prseh-

t1gen Vruohtenboord e'n Groenten· en BloemeuWfn. De Gebonwen bevat'eD WOO?
huis, Wijnkelder ea di noodige Bedieaden Vertreklten, anz. Verder t Aandeel In
de Veeweide rondom de plaats" La Paris" groot 174 morgen.

'11. VAATWERK:
10 Fraai~e Stnlcvllten, 8 do. Kaipen, 12 Legger~ en P!jp~n, Trap' en Ouder-

balies, Druiven do., 1· Wijnpomp nftlt leiders, 2 BrannewiJDketels, en het gewone
Keldergereedecbap .

BOERDERIJGEREEDSCHAP, 1 WasEl~, 1 Kap~ar (bijne. nieuw), lOpen do.
I Schoteohe do., Taigên, Ploegen, 1 CaltivatOr, 1 Paard, 2 Ezels, enz., enz.

BóNtrS·l :80RtJS!
F. J. BROKRS, 1 Gez.
J. J. DJ: VILLIERS, A.P.zn., 5 Cnratoren,.

Jo S,'M~rais & 00., A~fslagers.
PAARL~OHI: PAAJU.80KI

BrandlU8uranti, "" TnulmaatBchappij. 1 IWandas8tM'anti6en Tnutmaauchappij

IIUBLIEKE 'ERKOOPING PUBLIEKE VERKOOPlNIl
VAN KOSTBARE VA ~

VasLe et. L08$e Goederen, V t L'
TI '. ase eli osse Goederen.

Daljoaphat, <Vd.Paart. rl
Doljesaphat, aid. De Paarl,

IN DElf IlfBÓLBElf BOEDEL VAN I'

JOZUA US l'DOLD,- . Inf DD IlfBOLVP.JIl'l'D' BOZDBL VAlf00 Maandag. 20 Set. 1886 JHftl.us nuOOI8 BBBOl1LEI
Preeie8 ~ 10 u,,, du tJoormiddag'. -

I VASTGOBD.:""De KOIItbnre Wijn. 0 M doS t
pl.u:t8 "Holena'a Valley" gelegen al. 0 aan ag; 2 eo, a s.•
boven beplant met een aitgezochten . .. .
Wïn 'aard 'JaO omtren. 60,000 IItokken, ODm~ddelhJk na afloop van de 'ferkooplOg

1 g te cheidenheid Vruohtboo. ID den loeolventen Boedel van. Jozaa
eene groo vera . . . P PEBOLD
men Deoaen· en EIkenboomen, ultmun· ' '
tend~n Tuingrond en Weili~od me~ volop Jo VASTGOED.-De Kostbare Wijn.
Water. De ~ebouweu beataao ~I'rUIm plaatII" Scboongezigt," gelegen aan den
Woonhuis, WIJ.nkelde~, We,rnhUIS, Sial· voet van Da ToiL'll Kloof, beplant lQet een
len en de noodlge bedienden verI rekken, fraai jen Wijdgaard v~ oirca 50,000
alles in goede orde. . . . stokken, en een menig~ruchtbOOmen.

LOSGOED.-Als 8t.k~ten, KUIpen, Ook ia er ui~munteod taioland ell Vee·
Leggers, Oke~oofde~, PIJpen, TraP', weide met 'folop Water. . De gelk>u wen
Oader. en DruIvenbahes, Edimerll,VI~t. bevatten WooDbotII, Wijnkelder, ~tallen
jes, Krane~, Treohters, BrandeWIJn· en de noodige bedienden vertrekken.
kekla, RoziJnen, .do., I W~en, 2 Kar· lI- LOSGOED.-Stokvaten, Kuipen,
ren, ~ Voermachlae, 1 KI~~moleo, Stel· Pijpen, OkahoofJcn, .Half ..men! T'Dp"
'Iaad]es, en eoder boeldel'lpreed,cbap, Onihr. I'n Orulveubahea, VlootJe!!, Kra·
2 Paarden, 1 ~oe, :> :Val keD., de ge"oDe neD, Trechters, HrandewijiJkeêelll, 1
vereoheidenheld hQl8raad, 12 legger8 Wagen, 1 Kapkar, 1 OJ>f'o do., Boerde
Wijn restant ,.an den l&&tateD .,IMgtst, rijgereedlOhar,2 Paarden, 2 Ezel .. Wija
enz., eos. ~ en BraDdewiln en de gewone verachei.

BONUS I BOB' uS II den heid Ilaiaraad, ens., enz.
J.l. DI VILL~~B8,.~. P.SIt., J. J, Dil VILLIERS, A. P.o.,

, BenIg Cnrator. ,Kenig. Cnrator.
Paar\, 6 Sept. 1886. Paarl, 6 Sept. ~Be6. .

I, '11'. r . .NTI , te" !f~~.t:I.... J F~~JJ.·J'ENTZ 4' 00., .Af ,Lager,.

PA.A.RLBCHE PA.ARLSORB;
B,andQl~,rCJntie m 'l'nulmalJl,cA4pptj. ~aw BR Ttw~Mappij.

P.1Jlleke Verkoeplog GROOTE
IpUBLIEKE VERKOOPING

AANDEELEN~ !Ge...... v~
op de Stoep.Y&Jl de WesteliJke I ZONDER DB JlIN8TB RTt/8UYJI.

Provmcie Bank.: '
!AN DI p.u1L.

Vd

:
In den .Boedel van wijlen Mejnfv. L. J.;

BaDu en lIagelatene l!:ohtgeaoot. In den Iaaolveo~el ~ J~ ..

()P WOENSDAG,: JOIWfDII DIVILLII .. 1400.V. .... ,

22 BEPTE.MIiER 1886, OP W.OENSDAG,
7m Jl ure', Voormiddag8 preeie« 22 8BPT. Ad8T.

20 Weatelijke Pr0"!i~cie Bank. 1.or~DJ ten 10 ure ~ '&&Il ..
2 Pa.arlache Spiritus Maat. Pith1lÏleD VaD den lDIol•• D~

P 6ClschhaPPi.) •. VAN deD geheeIen Stook WINKEL.
20 aar.. e W1Jn en Rrande- GOBD.EREN, te veel OlD te om-

'W1JDMaa.tschapplj. lIohrijv",n, Toonbanken, Rallikeo, alaook
5 Paaruche Branda suran tie 1 Koe, 1 Kar en 20 Aandeelea ia de

en Trustmaatschappij. P... ~IIC~e Baak, enL, ena.:
Dit IIIeene kanB om Zich van goed-

koop goed te voorzien.
J. F. P. PEROLD,
J. J. DI VILLl~RS, A.P. sa.,

Gez. Cnrak>reD.

Somerset West 1_ J, S. MARAIS& Go., AhlageN.
Strand ,PU8LIEK.~'\'GKK'OPINg· I"" E Ond,'rgeteekendea, me~. iaatrao-

I.E Ondergeteekende een GROOT n U tiea begnnstigd door de luieren
) LUCHTIG HUlS bekomen heb IGIB~KDn8 KIR8!'Ili, zallro voor bauae

bende, maakt aan het geëerd Pa bliek be- rekenlog op het
kend, dat hij weder van af den .... Dorp Darling,

5 OCTOBER AANST.. OP VRIJD'AG,.
Zijn BOARDING ESTABLISHMENT
zal openen, an alsdan bereid zal zijn 100TOBER AARST.,
Logeergaaten in t<I nemen tegen een zeer
ruatige betaling en uitstekende behsnde- PUBLIEK VERKOOPEN,
ling. Het Haia is gelegen in bet meest
oen~rale ell aangenaamste gedeelte van
het Htland.

Vel'der geeft de Or.dergeteekende ken-
nil dat van af boeengemelden datum, bij
E'en Pass8gierskar zal laten loopen tns-
soheu bet. STRAND eu E~KSl'ERI·
VIER STATION. P&88IIfriers kunnen
op aangenaam en gamakke1ijk vervoer
rekenen.

Een ieder kome en ov rtuige sichselve,

J. N. LI ROEK.

J. J. DI VILLIt<::RS, A.P.In,
voor zelf en mede Execnteur Testa.

mentair.
J. 8. MA.R.HS &\ 00., ,YBlagerB.

Somerset West Stand,
16 September 1886.

Malme&bary,
6 Septem ber 1886.

J. W. M~, Jr. os- 00, Af.Iag«'l.

20 Slagt- en Trek08l8n
30 8lagt. en Aanteelkoeijea

50 Schapen (Ovijen)
30 Bokken (Ooiieu]
10 Varkeus
4 Vogelstruizen
1 Tentwagen

En wat verder aal worden aangeboden.
. GEBROEDERS KIRSTEN.

~ tE.
DE HEEREN 'J. S. MARAIS & Co.•

ZULLEN VDKOOPEN

OP VRIJDAG, 24 SEPTEMBER,
TE KLAPMUTS,

90 Groote Slqtosaen
75 Groote Tretossen
75 Jonge Casen en Koeij en
75 Vette Sla,gtkoéijen .

Allen iD aitmunteDde conditie, uit Namaqual&r.d
p, LECWIS.

EX ECUTEURSl(AM~·R.

PUBLIEKE VERKOOPI~G
VAN ZEER K' )STBABE

vxsn: E~ LOSSE GOEDEREN,
IN DE

AFDEELING WORVE8TIIl.

III den llisolvellten Boedel vali P. P. LE I\DKX,

SiPTBIIII&,OP DONDIID18, 23
OH 10 Uila..!DES VOOR. I ID.lG-',

TE WIJZERSDRIFT,
1. ZEKERE PLAATS bekeno als WIJZERSDRIFT, groot ia !baar geheel

over de 1,900 morgen. gt>legen in ht>t Veldll:oroeteohap Worcester,omtreDt 16
mijlen van de 8tad W orceater, met W ooobaill, Stallen eo BuiteDgebóuweG er op,
bijllouder g~ voorzien van ~oopend Water,.daar d~ ~~eederirier middeo ~ he&
~igendom vloeIt. .!Je Plaate. IS bc(>plaa~ met 30,000 WIJ0etoclteD (IDeet of IDtIlcler)
en de Zaailanden ZIJU bezaaId met circa ZJ8 Maddeu Rog, -4 Ma:ldeo Ga ... ' ea
Twee Modden Haver.

Deze plaats zal ia hur gbbeel of wel in zood6uige geJedten 'fer1cpcht word ...
alll Curatoren in' het belang van Koopers ea vao Creditearen ZBIl.. ' Terk_ijk
acbten.

2. ZEKERE STUKK~N EEUWIGDURENDEN ERPPACHTGBOlfO,bHeDd
ala WITKOP, groot omt.rent 743 morgen, gelegen in ~ Afdeejillg Worce.Mr,
Veldkornetschap "Oyer HI·xrivi&r." "

S. Lt<:VI<.:NDE HAVI': en LOSGOED :-2 Ezels, 8 PaardeIl, I BselbeugO,
~OO Schapen (lDl'Or of minder), 20 Stuk. GrO~'fee, 2 Zeeppotko, 6 Kuipea, •
Stokva~n, 'frapbalie, 3 KarreD, 'Wagen, Haiaraad, Boerderijg"reed.obap, e~a.

Bonus ZR.I gegeven ~erde~ bij den TIerioop
van het Vutgoed. .

PAUL BOSMAN,} Gez.
F. J. BROEHS, Curatorea.

r. L. LlNDER .. M_J AfII... ~



,, ,
. I

vr/Rl{OOPIN
I)UBL-Il-~K--E-' -VtllKOOPING I

K AA L ttTiJ GG ENS WlNCHESTER, JENNING & Co., StellenbOSCh,!~@1~~:I}f
- -, HUD Bezigheid gaande opgeven. moet de geheele Voorraad van de ha.nd gezet_ en z_a.l ben:_ten OP VRIJDAG

AA~ VE lU\' IER Z( INDER E~D, Inkoop1c'l';;s verkocht WOorden. Algemeene Draperie. Stevels en Schoenen. l.lans ea- ,
. .., u·t t·, H dj ....od 24 SEPl'EMBER 1886Ui' de Kraal ,wh,ï de Plaats ",,, den IIeer GERT PRETORIUS, deren, ongens 1 rus mgen, oe es en.lll. ewa.ren, enz., enz. TE 9 UHE V_~l.,

Op Donderdag, 23 September 1886. Tegen Prijzen lager dan ze "It te StellenltosclllaalJge.oden zijn. GELUKWAAHT8.
BOLnEN EN WINKELIERS DIENEN PARTIJ TE T"EKKEN VAN DEZE GELEGENHEID. BOVEN OLIFANTS RIVIER,

DISTRICT CLANWILLIAM,
!(OOPJES I KOOPJES! KOOPJES! Leleutl;'U:;:'~i:o"'1H'<1

J i;:r:~E~:~;':t:~~I:O:~I:~rf,:,I{:,v~'~~)AN~~e~~,~t K:ir;aRJ';',la::T;~~,~f~i~g~voerd) eo WINCHESTER JBNNING & :Co. Stellenbosch. LEV E~D~ HAVE ~ ,
lJl. lie (Jpr~;:tgl'tl'd.je ~Jernc " ~L\, 0::, ,io. , ., 8 Extra Rij. en Ka, p4ardell
IV, Uó UpregtKét.'d.le ~f~rrw" VI{ ,SI '," uit Oen Ingevoerden Hengst Caialp a en 4 JOlige P"arden, 2 le,t 3 j.ten ou:

\Yl, 1Jt'1l ~:~:~:~~"l~~~~:,~e~':~:::~ l~';~'YU~~~',·?a~l.ja('(,[I cud. Publieke Verkoo'Pl·ng BELANGRIJKE VERKOCPING 2} ~c;~~:a~11~~~::~~;'4 ~[er;It~,
-! Oprl'gtgell'c·l,j(' JUlJge H~ugbtc'IJ eu J merrres. • VAN 2 Jonge do., 1 en 2 jarl'n rad

V ,E H,DER: I Afrikauder Bul (goed rllb)
~'i1i Fraai)" :\ferrie., kuin, en lleu~slraal'den, van 1 lot (j jaren oud. BIJ h-H-d 'kB d {1 dl D·tW J._ KOS1'BAA: R '{TA STGO 01) 11'NZ 5" Aantedbeetlten (vau go-d ...lt.
I;! Fraai c-, C; :0' ,lu en Ster<c 'lr ek . sse i, . In dan Insolventen oede van 0 an en PI aar, van uOU nu, IS. opeceswP '. V f1~ , u.: ,_j. g evend I HS)

2 ~lroi~\"ugcl" (.'Il"ur e t jes }. 107 Bokken, 67 I'chapen (ID gOéoe
laar de Boedel moet worden afgesloten, zal alles worden verkecht DE Ondergeteekenden,Curatoreli van den Insolventen Bosdel van JOHAN oonditie)

C. :\1 M. DE KOCK, geb. l!HI'i).IT'J k RO~X 20 VarlU!D8.
WeJ. wijldtJ p, J. DE Kon:, Executenren HENDRIK BAARD, zullen publiek doen ver oopen II de 1.I.he.te B.e.fl. TIl 'REDERICK D'NIEL L~ el

lLICHIEL J. DE KOCK, Testameutair. PIETER CARn LE lOEI. BOERDERTJGEREEDSCHAP:
Pr.;TKUS J. DE KOCK, Ter Plaatse ~R60'r ElL \ \~t,gelegeli te GOUDINl. 2 Kapwagens, I Wagen op Vt>ereJ

Celcdou, '2ï Aagust.s 1810), OP I Kar (afslaan Kap, op VeereD)

I &hotsche Kar, I Wagen, 2 ~paD,Woensdag den 22sten Sept aanst I)E Uoder!!:et(ekenden, in hunue,betrekking '"U Gezamc~lijlee Caratoren van boren. nen Voortaigen
' , ", I!'cmelde Boedels, sullen publiek doen verkooper', op Le PLAATS eel re, 1 Paar Achtertuigen, I Stel 14

'8 MORGENS TE 10 URE PRECIES, Z R Kartoigen

OP 'VOENSDAG, DEN 29STEN Dl~ E . 2 ~pannen Jukken met Slroppe~,Zekere plaats genaamd GROOT EILAND, nabij het dorp Rawson- 40 Os-riemen
ville, groot circa 14 morgen, (Iiiet 10 zooals vroeger geadverteerd) be· 'S MORGllfS TrN 10 UUR, 3 j 'ubbele. voor (Rlln80tof') Plclllge,Vaste en Losse Goederen ~Iallt met .6G~?OO ~ijnst?kken, Vruchtboomen, en wat dies meer zij. El OE WELBEKENOE PLA!TS van -ic Iuaolveo~.tJlJ, gen"'f\md "WITT~ ,EL'SBOO:\I,' 6 Enktole do. Ploegen,
IS een genetlijk \\ oouhuis, benevens KelJer, Stal, enz gloot 951 MarreD en 430 Qa:.draat R.,edeu, ge!t)!!en nahii de Breedcrivier SpoorweM- VE RD J~ l:-t :

- . -, . ". , VERDER, Vaatwerk "an allerlei soort, en het gewone assortiment statie, in bet Veldkornet8obap Wag~booms~vier. Distrikt Wor"88ter,. 13 \'V . [J~Dd~T ;" ,lU' E'B~' RG Boerderij d h Oe PLAATS beeft een PraobtI"'eO Wllna8llrd benevens Vrnoh~boomel1 In overfl()t\(l, LoglS'ers ijn, I Anker D'D ,_b·'" ." " oer enjgeree BC ap , .. "" ". ' . h t r: 'Id wIJn
_._-'-'..... en UItgestrekte LanderiJen, en de Bouwgro"d IS zeker fan nADIl~te ID et LJ ':lit rt . ..B V r h' I Voor bet gerief VIlDKoopers &&1ut! PLA AT..; eerst opj,(evetld word.,n III TW~ E t Lpgger A ZIJn, I PaRld.;mole~----------- onos en everse IDgel YOop. PERCEEL EN, Je EENI HIr:LFTmet de Gobonwen bij de Opstal ..n circa 80,000 WIJL" 700 Voet eu C,-derhout Plar,kell.

I U tit I> Ou ed el tilu II ij14'u tir,1I II eel' IL 1110:r.:r I' S ..... en, eoo "!' ol, een Groos V rnchtbooman- "oo,J ; '" J, _ .. ,'" Hst.rr ..... ttende Huisraad. Kelderen Smid.gereededa') '1 I J. W. S. LANOBJlMAlfN, JOe.. een Nette Womng met circa 4{i,OOOWIJultokken IU hun 41e Jaar, nll.genome', 10,000, rU.Jt~,~hIH:., ,LIJ,:n Ll>, ,'IEhERf\. r.LIND!.NBERO, Curatoren. VEI:WEK:-BetgewoDlI8ll11OrtimcnLBoerderij'OereedsohepeneonigVe1'. BE,TAANDE IN

De Heeren LIND ENBERG & Go, Afslagers.UrJdcr,;t:tc(.'kclldt', ill Lare l)l'tn:kkillg' als Executrice Testamentaire - _
if! bv~·l~rgt'llldd~tJ HvedeL zul puhliek doen verkoepen.

U1TVE • erkooping-----
KOOP

DE EJ[ccntt ureu Tu.naweullli( IUden ttoede] Van wiJlaD den beer PITRUSJ. DB KOCK,
nu l!otrivi or, lItbb"" J.n OUdOJ"lLckeuJc ~da8t Publiek te Verkoopen, de

volgende Een Ko-t bare

L'~~~V~-;;",t'v'1"ii"l>~Ri1.V~ .g:. .!wc, l-. , ,}jJ.Y 1lI.& .......

I '

.,
.. H. J, DEMPERS, Afslager .

PUBLIEKE VERKOOPING
V,.~N

BONUS EN VEIlYERSCHINGEN. 2 hlct'delkasten. 6 ;\al"I~, I Sofa
:.! Ledekanten (met Bedden

pleet)
3 AanzetLl\fcl~, I Kleedtafel
3 andere do., I Hvnde do.
3 Wlvch do" I doz Stoelen
I Harmonium, 2 Huis,Klokken
2 Vuten (2 Legger), 6 HaifatDPD
2 Do. (1 do)" 8 Kuipbaltes
20 Do. (bH!! do)., I LJml\g \'bl
I Braudewijukerel (2 lfalfwun)

SJfIDSGERBEDSCH_-tP: -
Bla8sbHIg, A.am beeld, Hamers, ... u/<;eu~.

PROSPECTUSVHIJDAG, 8 OCTOBER AAl\ST .., PAUL BO~MAN, I. Geeament lij ' e
F, LINUENl:II<.:lW, 5 CUtiitoreu,VAN DE

]Je Va~te en L')""e Goederen tot bovingemelden Boedel behoorende.
Verdere uijzurJderLeden in nadere advertentie.

Wed. A· B. W. VA~ NH~KERrc.

ZUID AFRIKA!~SCHE I.JINDENBERG ~ co. AFSL£\GERS.
,

(HEr .h:l-tK'r.)

IProspecteer- en Mijnmaatschappij Insolvente Boedel vau G. il', EDMEADES,
van OUDTSHOORN.

Koeul'rg, i o ;-;l'j1tl'lllbt:1' ISSlj,

De heeren J. J. Ho.fmeyr & ZOOD, Afslagers,

LANG ~VLEI, -Uistrikt Clanwillian KAPITAAL
£60,000

euz., euz.

DE GROOTE VERKOOPING VAN GROND Di~:~sg~oe:~sc~~;~iiment Kenken

in bovengemelden Boedel zal worden gehouden Bn. wat nog verder ten Jage der \
kooprng zal worden voorgebragt.

Ees: Ruim Crediet zal gegevtn
goede Verversdunoen zullen"
schaft worden.
D· J. A. VAN 'L IJL,

Goud, Zilver. Diamanten, Steenkolen,
an Schapenvleeseh. O~ VRIJDAG, 8 OCT. AANST,}

TE OUDTSHOORN,
TE BEGINNEN O~I 10 UUR DES MORGENS. Clanwilliam,

" September 1886,

J Jo: Onderg'dt-tkl'ndtll, b~gUlJgIIgd met orders vsu de Executenren in den
} Bocdel l'en wijlen den Wel·Edelen heer GWKON VANZIJL, zullen, voor reke-

~ ning van voormelden Hoedel, pubiJek verkoepen

OpWoensdag 6October aanst., AfsI8g~r.DIREKTEUUN ~
Sir THOMAS SCANLEN, M.L.A., Yoorzitier .

Edelo J. G. STbYTLER, MLO.
Edel8 J. W. SA.UER, M.L.A.

Edele J. H. HOFMEYR, M.L.4.
W elEd, heir B. PILGRAM, (Voorzitter l'an de Goudmijn Agentuur, Beperkt.)

WelE«, heer W. A. LIPPERT, (Direkteu» van de G~u.dmijn Agentuur, Beperkt)
was: heer W. J. KNIGHT, (Thomeon, Wa:tsou ~ Co,)
WelEd. heer H. WILJfAN, (WLlmall, Spilkaus rt Co)

was: heer G. SICilEh
BANKIERS:

DE STANDARD BANK VAN ZUID AFRIKA (Beperki.)

TEMPORAIRE KANTOREN:

DE \'OLliE~DE

VA8T.E }~l\LOSSE GOEDE HEN,
TOT DEZELVE BEH80RENDE, NAM:

VASTE GOEDEREN:
I. WELBEDACHT,

Voor bijzonderheden vervoege men zich bij de Curatoren.

W. H. DOIDG~,} Gezamenlijke
E. B. HALL, Curatoren.

~liultscha
VAlI'

"', Goede H

LEV&~SVERZEKERl\G
(MUI'DAL)P. NEL, Afslager.

TAN DIDe l'laaL8 "WELBEDACUT," gelt'gen in het District van Piketberg,
metende 1,1% 110rgelJ en ~bU Qu ..draat Hoedeu. De Plaats is wel bebouwd, rij.
keiijk voorzreu vun water, TUinen en Boomgaarden, Ala Vee· en ZaaipllilAts is
dezelve onovertrefbaar. Di omtrek waann , ZIJ gelegen is, is 3childiracht(g, en
hsntlelslatie8 zlJn bturien onmiddellijk bereik.

II GOERGAPE.

Koloniale Weeskamer en Trustmaatschappij. Kaao de'1

f
~, PUBLIEKE VERKOOPING HOOFDKANTOOR: DARLINGSTRAAT

KAAPSTAD.
DePlauts"C;OERUAl')I;" al!as"VALSCliKUIL,"gelegen aan ds Verlo-

renvlei, Lnst rict PIketbelg, II 1,01£1 "forgeu 321 Quadraat Hoeden in uitgelltrekt-
heid, vc orzren val! r uune \VUO'agelJollwen, Sta1101I, J...:l'alóm,Trapvloeren, euz ., ena.,
rijkelijk voorzien van water- - JOOl' hare CCtJtr;,le ligging uitmuntend Voor Ratel.
in Handelsbez igheid ~eschtift, zijnd« er In VlO";';' re jaren uitmootende Bezigbeid Deze Maatschappij is opgerigt met het volgende doeI:-
gedreven. Men beweert 00« dat er Goud gevonden wordL j jo ieder geval, 't is wel Om te prospecteeren om Mineralen, met inbegrip van Steenkool
bekend Jat er een schat IQ den ak kor IS, ale slechts naar behooren ontgind moet en Edelgesteenten in Zuid Afrika.
worden om deu l]Vel'lgen oudernemer te bviooue n , 0 E' J t k " M" dl' d

m Igan om ever njgen voor IJn oe em en.
III. OLJ."'A~l'Snlln:U PIJl 'l'SKl, Il II.;T Om de Delfstoifelijke hulpbronnen van Grondeigendom ta ontwik-

IHSTIUK'I' ',-l~ CL.~~\\ IIJLI.tll. kalen dat wordt aangeboden voor Mijndoeleinden, met het plan om

. . te bekomen of van Je hand te zetten; ENGENEN die zich willen laten
I., 1/~6 Aandeel in de eauwIgdurende Erfpachtplaats "AAN OLIFANTS- E. zal dadelijk haar aandacht wijden aan exploratie van Goudmij- De Ondergeteekende zal doen Verkoopen, op de plek, verassureren wordt hiermede-Rl VlEH, groot III h..1Ug ..heel 14,011 MOtgrlJ, 503 Quadraat Roeden. ' d K ", db' di . Jh· b . t dat dIJ \T J li
Il. 1/112 Aandeel in de Plaats" KAHOOVLAb.Tr;," met euds 8 531 Mor n nen ID e "nIJsna el! e na unge .stncten, ID e oop dat er een per· OP "IUI'AANDAG,20 SEPTEM'BER, eng, eva gen e er ee ng

.! b Quadraat Roeden. ' ge , manente M.lJnID,~UBtne daarge.steld ,?og~ wordan. .\11. .LIL van Winsten plaats zal vinden iG
111. Ijl ,U A!lndeel iu de 1'laat~ " I\ONAGNASBERG," groot 3,000 Morgen Opgengt ziJnde voor. ZUld Afrlka~? het algemeen, is voorgénomen AUtlU8TU8 188), en dat aiie
IV. 156 AauJeellu Je l'illats" hLIPliEU\,EL," groot 5,957 Morgen 393 om, waar ook Zich bevredIgende verschIjnselen voordoen voor de aan we- TE 11 URl£ V.M. Polissen gesloten Vóór 1NOVEJ(.

Quadrtlat H,oeJen... ' zigheiJ van Mineralen of Edelgesteenten, pogingen aan te wenden om de BER 1886, regt zullen hebben op
V, 17'2 Aandeellu. de I'la8.ts "KALIKA~BIA," wetende 17,694 Morgen, lokaliteit behoorlijk te onderzoeken en Mijnen daar te stellen hetzij door VIER-EN-TACHTIG KOSTBARI PERCEELEN gelegen te DRIE JAlU:.N WINST bij dIe

50ti Qwdrtllit Hoed,pu. Yuorncemde Alindeelen Verelscben gfie~ aanbeveling daar cl M t h "f d ht' t d 'M tscha" Zonnebloem, naast het Eigendom van het" Kaffer College." De Percee- V d j' V III cl' il dlb
8e{l iegehjk met dtr.elve bdt::clld vun Jórzelver onuitsprekelijko waarde bewu:t iR e.ze, 1aa SCkap)9lJ 0 oor e opng en van an ere aa ppiJen voor len ollmiddelijk in front van het College zijn prachtig jrelegen voor er ee mg. "I teoors ~d eu. lent

ond
,,"

~ ipeCla.a wer. B dl' d '1 d' 1 d Kl f 11 h'L" h verwIJ wor en lOgez ~LOSSB GOEDEREN Speciale aandacht zal ook word~n gewiJ'd aan het verkriJ'gen van ouw oe ellJ en, terWIJ le ~ngs e 00 a ergesc IlUIt ZIJn voor et Hoofdkantore, of uij l'en d,,:
• G dd J E' J ' d maken 'Van Bak8teenen en Turnen. A teL E V EN 0 E HAV E : ou ,ragen 1gen om JD e Transvaal waar de aanwezigheid van gen n. .

Goud In betalende hoeveelheden een zekerheid is. BO '\1 US ZA'L GEGEVEN WORD E~"\.T Ve aandacht wordt bepaald bij Qe~50 Beesten, waaronder tiO Vitte1:ilugt08sen M t h td' I h t P br k ' h·ll.J d lt d Kl' 1.~ ,1., . voordeel en As~uretr.500 Schapen en Bokken e . e oe om e ,u le In versc I enlle ge ee en er 0 ome

20 ~errtes In vollo dragt. gelegenheId t6 geven deel In deze Maatschappij te krijgen, is de Jatum G. W. STHJTLER, Secretaris. door Jit Kantoor aangt'boJt'D'
10 Jonge Hengsteo, waaronder egale paree voor het inwachten Van applikation om aandeeien bepaald voor niet later I Kaa stad, 12 S@ tember 1886. Polissen worden uitgereikt mj
10 Ezele dan 4 D.m, op Woensdag, 6 October aanst. p P van alle beperkingen wat \\'00n.
25 ~truisvogel1! Applikati~n om AanJeelen in den bijgaanden vorm zullen worden JOHN A. WELCH • .A..fslager. plaats en Heizen betreft, ell kLlIlDen
I Upregte Bul, " VJ-.; LEEL'W Vlin VLAANVEKEN." ingewacht Juor den Secretaris van de Goudmijn Agentuur (Beperkt) ait:t verbeurd worJen Jvor lJlet'

Een iegellJk Dlkd de ::,toeteriJ VUil den overledeue bekend zal van derzelver No. 26 Kalilteebtraat, Kn.apRtad. , X----t-x:-----t----l--------------- van een l'reluit;, llJit~ de
waarde getulgull18 UDUL~geven. e as ee De Aanstaand ~

, e voJdo~nde ill u§!lO E HDER Ij WER KT U J GE::-l. • meer Jaadijkodw Pee",i" "
3 Wagens, 2 Bakkarren, 2 Dogkuren op V~ren, 4 Dubbele-Voor PIOOgiD VORM VAr~ APPLICATIE OM AANDEELEN. _ H H, Leeraren eo Ouderlingen lullen

" Ransows," ,;3 Enli:e!e Jo., ~ :::ipanneo TUIgen, I lot Cederplanken, 3 Dubbelloop VERKRIJGBAAR bij de Onderge. • gedurende de sitting der l:.oiyoodeet'Il Aanspraken worJen illuet.a.ald .Een
Gewertn,4 Zadels, ZWlDgels, Jllkken, Hlemen, Stroppen, Trektouw.n, Graven .:: teekenden ii. 3 Penc,); LITOGRA, &('er aaogenaam verblijf vinden in bel j' cl
I:!choppeu, enz., enz.' Aan den SecretaM,) van de GOltdm1)p Agentuur, PHISCHE AFBEELIJINGEN VAN PriY8At Logi(l8hnis van den Heer en .Mej. na bewijo van over JJ ell

H U ISR AAD : No. 26, Kasteelstraat, Kaapstad. HET KAsrEEL DE GOEDE HOOP, AMos, il) de Strandatraat, No. 20, dat in d, Vaar dit het Eenige ,7,,~~d
M I r...OFMEYR & REGTL·R. otl~iddelijke D~bijheid van beL S~rweg. Afriky.nsche LevenS&5Sur~~tle9 Aa,n.,;eltttfeis, IU CeJetilOllten Wasch- en Kleedtaiel~, li IJzeren Lcdikan· IJNHEER,- LI L station gelel(en IS, en omtrent twee mlOutell KaJltoo . dat bestaat maakt

enHmetb\ edkereu Beddeu'b ~1ahopn,ehou}elin ink8.llJkdere Kleeder kasten, Stoelen, Sofas doe aanzoek om , Aandeelen in de Zuid Afrikaan-I loopeDBvan de Groot.e Kerk. r IS er '. 7

en ust au C", ,""u IHtlC l1ge llil0,'J lllS 0 ken, 5 Zdveren Horoio es Glas· h P M" h" . . Alle huiselijlre gtmak.ken worden gewaar- aanspraak op de onJerst€UDlllg
ell Aardewerk, een Jo.eht CUlneescb Vlnuer t)erVlell, een do. OntbIjt een ~o' SC e rcispecteer e~. 1 llJ~maatsc apPIJ (Beperkt), en slwt m £......... De Ondergeteekende borgd. lucbtige Slaapvertrekken en Sohoo

lJ,
van alle .Kolonisten. Prospectu",;&r.,

PrOVI~le Kasll'D, 13.lkklsteo, MesseIl, Vurken Lepels te veel om' te Id' , ZIJDl e JS. per .AapJeel, en beloof om boven- ~ed~en, en eeDe goe<le Tafel md goede ~. Vormen van Aanzoek, en aLJc nvod4\'e
' lie VtJrli:ooplng zal op Ile w~lbehnde, en ~liStYrIJ~ Plaats" Lang:~e1,~n'laatl gemelde, of zooJanig minder getal I Aandeelén als moge worden \' AN plan zijude zijne woning aan dIenlog .. lien aal er eeoe eao~name JUI- info t' . verkrÏ baar op ;:,.an.

"Inden lI, duol JeL! heer .t.MILE H. VAli!'lOOI, VEN persoonllJ'k gehouden woPrden. toegew,ezen, te accepte. r~n. En .. , ".r". beloof en verbind ~de bOMI!:1{SJ:<.:TWE~T STRAND v kamer en ooie ecue rookkamer VlOden. op rma le ZIJn Jg
e d an. vriendelijkbeid en attentie, die Diet. 1&1nala- ten Hoofdkaotore eu AgefJtureOAA~ Ynj\\I,.l{~ClIl~tjI::~ ZAL HET ~IET UNTBREK~N, EVENMLN AA.N oproepmgen op ZO~Dlg getal Aand eIen als ••• ~..... moge worden toege. ;~:~~~stt~~is genegen aarvoor 'ten dat tot yeraangeuamiug der paten k8lJ de g~heele Kaap KoJvllie, .\auJ,

BO~ us. wezen te betalen, III termen va.n den Prospectus, en de Artikelen "an ou vangou., , , strekkeu, kan wordeD gerekend. Daarbi, V .. taa T 'aal
'I' b 1 II V ,. d M tI" te te k d De Ge, bo"owen, WoonhUIS, Stal eon"a· komt nog dat de pri,·.&Dbl'III'J'L11',iD, • np:! ten rdD I>V •"fIDeL!van eta tug za 8n zeE)!' gerieHljk en tea genoegé 'ran KoopeI'l! /le. ereeDlgmg er ~ aa jC lappij e enen wanneer .• , alartoe opga- ~ ,,~

maakt worden. roepen word. genhulB 51]n in het afgeloopene laar op Doei vroegtijdig &all_II: bij de eiJ"lo&arll J C UIE
nieuw, gerepa.ree,rd, en de Meubelc n zij n MR. eDMn AMOS, ' .• ,De Uwe e"" all beboo I L rd c:. 'Tt:tal iN' J..U<., en ,n r I]~e 0 e 1'\0. 20, Strand.trut, Ka.pet.ad. 0=

Volle Narun H .. ,. H. G, GHBEl"F, N.B.-"-;eue Ladkamer en pat.euie w.o.'" op Mutual Gewll well,
A~ea .......... - 1n"~ _~._t :Mala.bQry, 11 Sept. !8i6~ d,'p~ . 7 :september 1886,

- ,

VAN KOSTBARE

BOUWPERCEELEN,
DE GOUDMIJN AGENTUUR (Beperkt.) [O.PGERIGT, J 845.;
DOEL DER MAATSCHAPPIJ.

fONDSEN, 31 MEI 1886, £964,84j

!{ENNISG.EYlSG..TE ZONNEBLOEM.
AAN HEN

In den Boedel van wijlen den Wel.Ed. Heer C. L. WICHT. Die zich willen laten VcraSS!lrCreTo,

"

.r
j ~.

~A~ ~OORDE~ & D~ \lLLlERS.
Ven... .Kam.nt, 28 ~tra~dltrut, lo A.l1iuitll, JS86.
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w: llen laten
.t hiermede
\' erJeeling

I vindeu in
dl dut alle
1 NOVEM·

hebben op
ST Lij die
I .Iieucn dus
IllgezooJt:n
1 J een der

i'.1;_dd bij Jé
II As,;ureer'
dl (reboJeo.
:.~7eikt Hij
,\ ,1 t \\' ')0[1-

.'11 k uuneu
,II lUl' niet-
" Illit" dil

"le is uru
l'relUien te!

claallL Een
"dijdel!
1ge ,?-,~~d
J.ssura~tle
",.t, maakt
,.:r,;teuoillg
. r 'ec t u:;.seD,
ti C !llJod ige
Ir op J,an·
:\ gtU t un:O
Ille.0atal,

lE,

L'E O!;o~:RVOLGgNDJ:

LOSSE GOEDEREN.
L óVENDE HA VE :

5 I, 't"L, irc-s eer de Kwis, 22 Aailteel.
lJ",5t','D

kp"al Jun, een Lot Varkeus
.(w) .-\,I[jt,el~cll:lpen en Bokkeu.

110ERDI·.RIJGEREt.:DSCHAP :
J :"f','ll \\'ag"nLuigen, met Zwingel!!,

was ruuder eeu span geheel nieuw
~ laar r..arluigen, wllar0nder eon paar

LlcUW

ti 'ilc'llWtJ Hnltcrs, 1 Teut wazen
1 1:~pkar op \' eereri, I Uptl°a Lar op

\', er,:D
1 U:,Jf)b,'!tl· voor Plot>g,

l'l\)t)~'

\\'~klktH, 2 J:o:ggen
h.u'.il r.h.rr p , I Naaibank

" Let,,;cc'uvdlen,::l Vellen Zakken
J L1i,JJ~rs, lik k en , Graven, enz.

KELDEROEREEDSCHAP:
,.I(,/l ,"Ol tell van Vaten, '" uipeu, Leg-

~"C~, llu,f"llJeD, Bahes , J:o:mwer-s, Trech-
~"r" jJ:"uJ~\vIJLJkekl~, met Balies. enz.

HUISMl!:UBJ!.L!:N:
Ltd kllOteo, ti Kasten

l , 1 ,,[,,:9, ,~ Uozijn Stoelan

J, S. HOOG£NDOOBN,
AANSPREl.:El.:" EItZ.

Geschie1enis VB.]de EmigrB.nt~n
Boeren en van den V
hei ds Oorlog

In sake tUfl8Ch.n PIKTER KUYP!a ALB'BTYN.
Eiecher,.o JACOBU8PETRUS VIILPOBT, P. P,
loon, Ver ..... rder,

I
N Executie 1'110 U.wij.d. un het Roog 0 •

r.gtlhof in d. b~ung.m.ld. Z .Ak, lal Vor-. .
koopinll word.D Ilehoad~o te KI~ilp Steeobokl' Nomtnaal Kap.taal."
.ier, ir. het Il-""d. Dietrict, ,?p WO"DlJ ..... , den Opbetaald Kapitaal ...

29.ten S.pt.m ber 1886, ....n d. ,olll.nd., nam,,· Reservefonds
lijk :-1,800 Ooijen eo Lamm.reD, 10 Muilea.e!.,
Il Paarden, 1 Bul, l!O Varllen, L"ill." en ander.
VateD eo Stooktoe.teU.n, Huurud, ale Taf.I.,

len, LedekAnten eo Beddl!l(o.d, LIl.talele, mo I-Ed I H J. A. BIRNBARDI V Iter
I"Pleg"", Wuchtal.1I, AArdewerk, Poreelein en TT e e e eer G J ' Wool'SZI

artikeleo. " "IDlOl!I OUB[RT, . oon.
• JOHN J. GRAIIAY/ "" 81:8. V. VANNUUrIRB:,

OpperbKljuw- " "JACS, J. BLIGNAUT.
K8Iltoor 1'&11 den Opper .... ljuw, "" A, J. MARAla, J.ZOOD.

Iii S.plember 1886. " "P. J. MALa.BBK, GIO.Zoon

DISTRICT OF V£OTORIA. WEST. " GIDEON J, MALHEHBB.
" "F. J. Buoo, SR.

ID the Sait betwe.n JACOBUS PIKT.a RUGO, " "M. D. MALaIBBI, SR .
De prijs van dit populaire werk was PIaiDtiff, and hN ALBDT VAN NI.nB][, De Bank geeft Renten op VlI8te ()epoeilaj

altijd l2s. 6d.; thans is het verminderd D.fendaDt. het tarief te worden veroomeo ten haren
tot IN executioo of Lb. J udgm.nt of the Supremo kantore. De Direoteuren vergaderen Maan·

Court in the abo .. Soit," .. I. will be held dage en Donderdags, 's morgens teo 10 ore
5s. per enkel exemplaar. ~t the FArm "Spyt poort," in the Di.trict of OlD o"er applicatiee voor Disoo[lto te '
48. per Stnk voor 25 exemplaren. Victoria W •• t, on W.dneeday, tbe 29~b S·p' en

tem.ber, 1.886, at 11 o'clock, a.ID., of the fJI· Á ent Kaa lad. U' Bank
38. 6d. per do. do. 50 exemplaren en 10"lOg, YII:-1,OO) Sheep. g pa. mon • ,
211. 6d. per do. do. 100 exemplaren. JOtlN J. ORAHAM J. J. F. 1.1 HOU ,KlI8lller.

I d " . h- P t Id . Rigb Sberiff.Deze prIjzen IS et os ge niet R' h Sh '4' om19 eflil I C.,
meegerekend. 16th Sept., 11186.

Dit werk geeft eeD volmaakt Over- -- -- ~,. - - ---._-
zigt tot en met den laatsten Oorlog. DISTRIOT VICTORIA WEST.

I)' ~[ailbooteo dar Maat8Chappij vertrek Elk Afrikun8ch "Huisgezin behoort In sake lUNCbeo JAooBue Puu. HUGo,
ken r an Kaapstad naar Engeland, dit Boek thans te bezitten. Eiecher, en JA" ALBnT 'fAlf NUI.R][,

Via. Madeira., om deo ander-en Woensdag, V.rwoerder.
te 4 ijnr n.rn., W St Helena en AscenaiOD J C JUTA & Co IN Execatie ,.,.11 Oewijlde nn het Hoog Oe'
'&1; onder fUloleggende. • , , rel(lIhaf in de boYe0If.mold. Zaak, ... 1 V.r·

ioopinll worden gehoudeo op de plaatl "Sl'1t·
VOUH ENGELAND. KAAPSTAD. poort," in h~t lIellljlde Distrier, op Wo.nldag,

" ~IEXICAN," Kapt. BA1!iBRIDQV"22 Sept., deo 291teD September 1886, te 11 nre, nn bet
via St. Helena eli !thd, irs. ,olgende namelijk :-1,000 Schapeo.

"TAHTAH.," Kapt. TRAVERS, 6 oa., "ia _ JOHNJ.ORAHAM,
Ma.deira s lleen. ' OpperbaIJ'uw.

" ~lOOR," Kapt. GRin!!!, 20 Oct, via St "~~~f Kantoor no den Opp.rbaljuW',
Helena, Asceusiou eo Madeira. _""--"'!M'.- 16 September 1586.

"THOJA~," Kapt. LAR.l!E&, 3 Nov. "ia
~[a ieira, alleen.

, PRJ::TULIA," Kapt. GWE!i. l~ November,
via St. Helena en Madeira,

"3PART,-\:-;," Kapt. WAlT, 1 December,
viu Ma'ieira alleen.

~
'j

DIREOTEUREN:

OP GE RI G T, BEPTEMBtR 1852.l)EGK.-\FL~I:-iS«;N &aogeoomeo, Dood-
JJ 'k.st en, Lijk koers eo Houwkoetsen ge-
reed. III ne n kortst mogelijken tijd eo tegeo
OeD bldIJ',s'eu pr-ijs.

Rf 'Ie8traat,: &aan.tAd.

.~.
DOOR

Kommandant WEILBACH

~l.D~lVIS & CO.,c. KN

N. J. DU10 StI'alld--Loudeo.
SUCCURSLANE •

P.\RI.JS, BRLS~EL, ~IADRID
I<~ TiC

AMSTERDAM, 29, GALEffiJ.
Fabriekanten van ZADELS, TUIGEN

JACHT' en STALBEHOEFTEN.

POTCHEFSTROOM,

Met het Portrei van laatst-jenoemde,

Catalugu~.

<&1r~
UN ION LI]'; r a

KONINKLIJKE MAILDIEN3
UNION STOOMBOOTMAATSCHAppr

(BEPERKT).
~ Ricbert (W

T.rlot)
9 Holm-s, J
I) P.r. Joe, W H
I} Berne., D
I) Oolijn, A
9 Patrick, W B ••
I) Smith, A

LIJST VAN VERBANDEN.

BTPOTJlKJ[D.
&ptnnber.

P
Volk .. ijn, C
Grendon, J
B 'u w"ereeD1.1
McCormick, J ..
JODPI, wed T ..
Boaw .. re.ni,(
Bol1w",reenig

JtOlfTll,urru.
9 Botba, J IS F }
Venter, CO::: '"

I) Villi.ra, A P de J
Re.d, EO". .•

Oradock

3Hlf'PING INTELLIG}!;NCJ!:.z UID-A FRIKllNSCH H
KONINKLIJKEMAILDIENS~ RHEU·MATICUHO. TABL. Bn.-bBlVAL8.

1 Het Groot, Zuid AfrikatmlClt., Midda tlJf/IA Jicht, Sept 16-T"mr, URMS (of Southampton),
'" " ('0,118 Jlail Packets" Maaueha(l}1 Rlururnatj,/C om RJuumatiecJw JtcJat, dat MO it 2,776 toOI, (J.pt H d. la C Truen, from Sooth-

I:: ~too~booteo dezer Linie vertrekker ftJiJt, 1ft ook """ UIWr p_.wdM il t.gm a1Dptoo Aallo.t 26, Plymouth 27, Mad.ria 31, to
'rou Kaapstad usar Londen om del RMu.maiilClw Koor t I, RlNu",ot'MJlw Hoofd- thia pon, Olrg", geoeral and 141 pa ... ngere.

THOS, !:. FULLER. anderen Woeos:iag, via Madeira en Ply, pijn, H.up' m Lomd"'jiclt.t "" Zi","'''fII. USS Co, all·nU.
, :.'me-n. B"8t1.rd~r ",or Z. "(riks. m 16-KAikoure, NZ'; 00.'. II (of S'J.tb~mtoB),

______ mouth, te Sint Helena en Alcencion aan Bet volgende GetuigllOhrift is uit bond er- ~,474 tona, Capt WC Oratcbltly,'frum Piymouth

U K leKll'eDde op bepaalde tUBI!Cbentijden. den andere uitgezuoht:- Aug 28, boand to N.w Zealaod. Cargo, geneul."10 "T BA 1\.: Sept. 21).-" I 'IWMMOND CASTLE," Kapt. JSb 21i J 1800 Wm And.reon .t Co, ag"Dtll.
.I.. , 1'1 1'. D. JEYYlUII8, ,ja St. Helens, AeceOlior, teynl urg,,: tin.. " ... "_' __

I en M"d.I", te 4 nvm, W .. rd~H~er,-N.g.o maand.o 1l.I..den b.b ii UZ
t· ., D lh bh 'D r iii •Rh I. i\ K'fPR !a~.l\enrmgcnng aan ea e 61'S, i Oct. 13.-" OARTH CA.STLE; Kapt. DuNCAN p"r bri.f "'Dd. go.de uHw.r nll .. n' ·u~a.

I "ia Li•• bon. ticJro" ge'ulgd. Ik ~D 60 J~ar.o hoh 23 JUr
1 ,,', -.-, , /1Oct.'P.-'·ORANTULLY CASTLE," langgeled.D .. oCbron~.A.thlDAeDRbeuml. VI'n16tot17S.ptl886.E r._", :-:',1-' I·,L.I.á. L r.. VE, R~ A DE lUNG YOUNG. yia St. H.leDa .n Madeira. u.k, en h.b bulp g,·lOCht blpel. G.o eheereo.o I.rj. elen, per mild.. 0 III li - 0 16
\ .i:'i JJ r: r.LU I<;BD Jo: R:-i zal worden No" 10,-" NORBAM CASTLE; Kap1. A. ali •• 10D~l'r beat bt.p,?efd, eo had all rtrouw.D 'I" ,~!r b". 0 0 1 - 0 0

I'phon,lt'o teu hantore van de Bank, op WINcH.nltR, ,ia' Li_boD. ,erloren In menechehlll" hulp In mIJn ge .. I,.~ot RijMen, per 100 0 8 6 - 0 Il
['I'lID' rT LJ'ER d " " ik eindehJk Rbea!DatlCurll probeerde, on nu lIJD J lOO U 3 8 - U S
• ':' ,II" cl lj - U ' aanstaan e, te Voor '!'",ebt of pa.!8II¥. ".nOfllle m.o IIC& bij " . ~i <>, rb&nmatiek en pijn in hoofd eo ' DA,,,, p'" ... 'd" 0 12 0 _ 0 12
I I' 'dd h t dId CASTLE MAILB()O'l IDIJU Illl n~" Oroene Erwten per muere ,; VDDrml ligS, met e oe om de ÁII'.otuw uo e, uUIl"ligt !feheel yerdwenec_t eo wordt bet nieuw. 'k U 2 1 _ 0 li
Artikel \' 1 van Ue .A kte van Overeen- YAATSCHA,PPIJ (S.pierkt). .lll.meen '8rapr.iel d.t u Uu mee.ter yANRoOY ,l~,~::"~:;"::U;LU . li 0 1 _ 0 0
krJmst te veraoJereo, door tot'voegmg van amper b"I.~" maal p:eeoDdW...... o.dl. woode .• p ..taUA8, per mud ". 0 4 6 - 0 4-
dil d h t d RED UWE lijlle m.d,CIJ" , wat ook b.t gnallA. l.der dIe R" per mild U 10 0 - 0 10e v," "eo' e woor en na El woor h L. __ d heef! ""ntlh baar un. 1.)tII, ... 0 0 1 _ 0 0
l.,jtZ,,:lve" iD Uen 22sten regel van LI~lO~1NB'OO~{EN aa~/~=rJACoBVANZuL,nnVI"kfontein,i.U~~I"'O, per hoed' .. 026-06

1 ' k I "I hi' I"" I 1)"0, per mugevlf" :'1. rtl c ,:- J. ~ f" geu"",a no. wat ~n Jna onj1.'eo~ IJ& lI'e~a Wortel.n, pilr bo.. 0 0 1 - U 0
"(Jf et'D SChlkkiog aan te nemen vali 'IOD Rh.umanek en JIcht acbMD. NOOIt. U!!t lIJn W' r 1 K

" , moeder mij i. er MD erger l18'falgew_t. : '. OonderdA', 16 Sept, 0 lIjfeu en ar.
u l't~"'( zoodaoll{ IC g~brt,ke gebleven Pe DOI,tllesia \'erslageu Iterate dOl'~ 1eed den lijdendeR JODi.n lDaDrUItig Vrij.tAjl, 17 Sept, 0 Wag"" en 4 Karr.n.
r. el!<i ,.. ,ar, IllUI81l de Ulrekteuren, door , • elape~, met de medici jo. werd ,?~rt.geg.. o, 8n

schnlt"IIJke resolutIe, aangenomen lijoe bareD en meDdeD.mlJ unebrd'D WOODBTOOKBOHE IIAB.ltT.
[, c10ur twee·Ut·rde v"n hUil getal op LOUW'S WALVIBCHOLIE"EMUL· hij n,iet "erwacbt .. erd te b111'8" 1~"D,laMft (P''''DVT\flRP.)

\' d • d V h mi; ..nt. ttOe<lmaUII beaocbt en get ulgd "'D d. .a.r ~'.IJV
,fL''JTllgk'f' gewade ,orgaJenog VRD il SION," gebez!g ~p . ru(~> teD

ll
" en J uitwerl!iDg .. a ele R.a.OIlAnCUBO .0

,'He tJe BanWl'zlg, !l.lzoo, zullen be, andeIe Boomen met een '::;pUlt .. ga 008 \-an 10 tl1t 16 Sept 18il6.
" Q uiten. tot I galloD heet w.ter) is ,een sekere De onde beer VAl' DU W.u.T, no Redd ... • I: •. cl. £ •.

'.lJJ Augustus 1886. I d I in "an de: Aastraltsche bur,r, il ~ne"n met ééa bottel. l" ~"..pel.ll, ~·er mud ' 0 10 2 - 0 16
I d ver ~ ggd' I meen ,bruik D. bod A. COlITUS, BraDd"aU.i, Midd.lbur,r, 1'."ul.PlCb, per lb. ,.. 0 0 1j - 0 0

tip ust er Dirt'ktle, IOlt.l repara~t wor ti.,& ge gt, K. K., kroeg onmiddelIjk nrlil(tinll. Mijn 1.000 Beeete,leeech,gea.outeu •• 0 0 1'- 0 0
li l-:.'HY HALL, III Cllbfornle, en heen suo ,~er men Wet'l JAN en lijn ecboonnder, d. beer J. A. SlUT. Bot.r,per lb. 0 1 3 - 0 1

KÏLs8ier. nimmer gefaald. 'VerkrIJgbaar tegen Wond.,b,olD, Ba.geredorp, lijn ook gel!•• el'.- er~", per lOO .•••• 0 6 ~t=~
----------------- 6d, per gallon, behah'e do hlikken; of iu I)e Il •• J. C. UN ROIIY. >lo.od •• s, per Ituk •• 0 1 0 _ 0

N d ~ S d k' (Bl'kk . I') tegeo --- "(oOl,I}~r .tulll ••• , .. U 0e . Gerei. vnO e. ~-gallou. Istt!n I; en Inc nl8 VerkriJ.!bear bij b_ijna alle. ApothekeT1l eo Win- L'ID,>t>Den,perlOO . ," 0 , 0 - 0
r1 - {)8, per lust. 1l.1i.", ió de Kolonie i of duelll per P;>8t, fraLllo, c'"mpoeoeD, per .tulll '. U U IJ - 0

, ., , , -g.n 38. Od. por bott.l, kor.tAn\ m;d order, "0 SebapeD'leeacb, PM lb.... 0 0 ::16- 0'1L.J, dp _'\'\l·'1. M., \ EH~F J:o:LD M J I: OUW ee"ljl~" Eillenakr, JAMES JONJ0:8. 46, Lan- :JljoOll,pot' mail ••• . 0 4 li - 0 6il t..1t'dL gendltJk LogIes aan te zee ,.. ~ J K"'p'tad.-Paulu JJf .,. 9l1OOT OP Varbu1'I_~ lb.... g 1~ 3l:~a
Eoot, ~~enover de Honde Kirk. .Nieu.emark~t.~~l, Wi;a rc, 4 ~

t

~t ~1tid·lfrikllu.

bijzonder bfJ· ..·",J, on
hoort!D dat de liij' sregel i"K

,.., biets om, door al
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DE MILT-JWOOD
Goudmijn' en Prospecteer

schappij (Beperkt),
KNYSNA.

DE V ILLIERS,
PBOCUUUB, NOTAB18 PUBLIEK,

OcmYeJUcer eJl 0..01.... 'rraulatelll
BU Jy BOOGGIIIQG""Bor.. .SWElltNOAMSCHEKRO MDRA A I Goud Prospecteerende Maatschappij

. (BEPERKT.)

GOUDMIJN MAATSCHAPPIJ

VU DE

Kantoor: lo- 19, j DDERLIY8TRAAT
KAAPs,A.D.

ODderliDge Maatschappij
TU -'-

LEV£~SVERZEKERING
<MUTUAL.)Te worden Gereglsteerd onder de Wet op Beperkte Vera~twoordelijlr:heid

(BEPERKT.) IN 4·000 A A\.ffiEELEN VAN lOS ELK TWllLl'D~DRIlJliBLI~SCHE
, 111i.HJ) •• ,.rtIee1iac'. WlISteD

Te worden ingelijfd onder de Wet op de Beperkte VeraDtwoor- ., ... '.
delijkheid van MaatschappijeD, No.5 van 1874. DE bedoelingen van bovengenoemde MaatschappIj ZIJn om de diensten LEDEN dIe hunne WlDa~n wen!lchen

. ván afgevaardigden te verkrijgen in wien volkomen vertrouwen ge- . .veranderd te. hebben In KOlllanle
steld kan worden om zoodanige landstreek iD. de 'I'ransvcal, die Goud- B8toJI4I9' of.~gebeslgd voor __~e peJrmll-

• _.1 h nente Ver"n van veraere . aar.houdende eigenschappen bevat aan te schaffen als l"I!auza.am geac t moge lijksc'Ae Pf'Bmiën oor hen betaalbaar,
worden, ten voordede van de AandeelhoudeJ'8 en die prospeoteeren. worden hierbij verzocht 8chriftelijk Ran.

£300 van het Kapita.a.l in reserve te worden gehouden, met het do_el zoek te doen, voor den Bden OCTOBER
om, indien dit door de Maatschappij raadzaam geacht moge worden, ill AANST. .. ..'
de Goudvelden te Knysna te prospecteeren. Alle WInaten DIet ala boven I{ee!scht,

Met het doel om onbeuriddelde personen eene gelegenheid te geven znlloegdenna b8,~CdTOpBI~RAAINSJ fworTden
d I k .. • ood . . d f I' als d d M t gev IJ e onssen aSt as eoe.

om ee .. te ver nJgen lO z antg eIgen om, 0 Calms,' oor e aa - voegir.fjtm, betaalbaer alleen na den
schappij mogen worden aangekocht, werd besloten om de. A a.ndeele~ lOs dood. .
elk te maken=-ës. hetaalbaar op aanvraag en de balans In oproepmgen Polishouders die" Kontante Brtalin.
naardat vereisebt wordt, dertig dagen kennÏ8gevinl(" van zoodanige oproe- gen" of .• perm.anente "V?rm~fring
pingen te geschieden, en do verantwoordelijkheid beperkt te zijn tot de van Premiên " eischen, wor(1en ve: zocht
lD eschrevene som bet NOUiraer en de W~rde v~n hUDse

g Did • .. l'oliasen te geven, en ZIJ mo-ten dUlde.
. .e vo gen e .Heeren hebben ZICh bereid verklaard om zich tot een lijk melden" Kontante Betalingen" of

PrOVISIOneel Comité te vormen .- " Vermindering van Premie;"
De Beeren F. J. VAN ,EEDEN, T. W. DANIEL, J. G. STEIJN, P.zn., P Ten einde de leden een denkbeeld te

C. MULLER, A. BUIB8Kl, E. C. EMMETT, H· H. vAN BRt'DA., hl. J. UDEN- geven VRn de Som onder de dne ver.
DAAL, P. G. STEUN, H.zn., J. G. STEUN, M.zn., J. W. WESSELS, Kaptein schillende hoof den, op ee~ Polls VBO

HOFFMANN en H. ADSRADE. ~óO~), zonder florUJfI iOIlUoegtngt3li, veer.
A k hew' A dl' cl lig Jaren oud op den volgenden verjaar.anzoe en met mg van 5s. per an ee moeten lDgezon en d . het volgende voorbeeld hierbij

wo~en aan den ProvisioneIen Secretaris, of eenig ander lid van het g:~~~~:_
COIDlté, Voor of 0J? den Isten October 1886. Polis £500, Wioat tt-gen 6 percent. voor

Het moet dUIdelijk verstaan worden qat geeDe applicaties voor Aan· 3 jareu, indien betaalbaar na den
deel. en ,ontva.ngen zullen worden, tenzij vergezeld gaande met 58. per d~ .... ..... • ... £30 ° 0
Aandeel voor het getal Aandeeien waarom gevraagd wordt. Ile LSO, indien geelschta_S} 9

'0 eeu Il Kontante bet-a- 2 0
J. F. 14ARSOHA ND, Of . lid~g ". ~ VEijn . d .

Provisionele Secretaris· I:al:np~mie ,~r~.I~ 6TIDg ° Il 3

---E-, -U-B-E--L-E'--N--D-JI;-G'-l-'-D-O-'f-S-~-'f-t-~-"-O-O-:-,-It-.-'-!-_-~.-·-I-.\ of ~e~e~ir::e~:~';,K~~~:r~~I~Ii~i:~:

: ZUID AFRIllA, den ouderdom van den Verzekerde, enE liB f' L E' IT eveneens indien de POES vroeger Toevos.. , 'io! li ; SUPERIEUR KOLONIAAL GE.liKTEN gingen heeft gehad.

E U B E L E IJ I De beste "aarde voor het geld in de J C GIE J
'. L\ Kolonie. . • &o~~~il.

KAPITAAL, £15,000,
In Vijftien Duizend AandeeIen van Een Pond Sterling elk,

9,000 waarvan nu het publiek worden aangeboden, wordende de overige genom ea
door de Verkoopers in gedeeltelijke Betaling, tezamen !Bet £2,000 in Kentaaten.

KAPITAAL; €30,OOO, in 30,000 Asndpeleu Van £1 per stuk i 15,000 "aar-
van nu het Pnbliek worden aan go boden, sijnde het saldo genomeo door de
Verkoopers in gedeeltelijke betaliog van het eigendom. Uitrpiking van 15,000
AlLlldeelen, betaalbaar als volgt :-2s. 6<1. bij Applikatie, 58. bij de toewijzing, 5s.
een maand na do t )!lwijzing, 7s. 6d. saldo drie maanden na toewijzing.

Twee ~hiliillgs en SiI Pr-uc. por! p.·L ,,1 hd"ltiOl\ar bij aanzoek,
Twee ShillIngs en Zf'S Peuco per !\ar;d.·.,j b-Iaal baar bij toewijzing. ...
Twee ~hi'llDg8 Hl Zes I'ence per ...Anndeel hA.aRlbaRr een maand na toewIJzlDg:.
Twee ~hillings en Zes Pence per Aandeel betaalbaar twee maanden na toewij-

zing.
Van verdere opro('pin~en in g,·lijke bedragen zal behoorlijk kennill~eving ge.

schieden, maar wen gelooft niet dlit er meer dan 158. per Aandeel zal worden op'
geroepen.

PROVISIONELE DIREKTEUREN.
De heer W. KA~ Dow.

DIREKTEUREN
Te worden' g' kozen door de Deelhebbers van dil Maatschappij bij de toewijzing

Lle heer J. C. R IIIiR IDe heer EDWIN B(!.A r
" C. A. CELliERS (tea behoevs der ,,' BURT NOURSI.

Eigenaars) :
BANKIERS :-D. STANDARD HAliK VAli ZUID AFRIKA.
PROKUHEUR :-I)e Wt·IEd. heer H. (JALDIRWOOO.CURATO~EN. pro. tem.

WelEd. Heel' H.E. TREDGOLD. I WelEd. Heer W. E. M.ORi.
BANKIJ:RS.

KAAP DE GOEDE HOOP BANK.
Aar.zo(·k om Aa ndee len te worden gedaan bij

SECRETARISSEN pro tem :-De heeren SIHPSOB ek ~OBAPPDT.

DOEL VAN DE MAATSCHAPPIJ.
Deze Maatschappij is opgerigt met het doel om de Pacht van KROMDRAAI

en de Illijnrpgten daarop te koopen, groot over de 700 morgen (1,400 acres) in
het moeder- Goudveld van den Witwatersrand, en gedeel~n van het ei~ndom te
te verkoepen of verhuren aan Maat8chappij!.'. of personen, in toewij2l1ugea nn
ge@chikte grootte; en verder om zoodanige gedeelten van bet eigendom ~ exploi-
teren. en bewerken als in de belangen der Maatsohappij weDioheTijk mogt worden
geaoht.

/,NGREW STEWART,
52, St. Georgestr aat, Agent voor de Verkoopers.

PROSPECTUS.
HET REGTDeze Maatschappij is opgerigt met het doel om in ?~t bezit te komsn van het

eigendom, vertpgenwoordlgellde eerie uitgestrektheid v!~n IWI!ltl~ alluviale en kwarts
Goudhoudende Claims, III handen, onder licentie, van CHARU:S F. OS.IIORNIIi,te samen
met (I;!) Twaalf Claims kwarts en ulluviaal buiten OSI1:JRli'E'~grenslijn, zooals aan
zetoond in de 81111gthechte schetstcekcniog en om verder dezelve le prospec-
teereu en ex ploiteeren om w mst.,

:re \- erk ocpers cederen alle regt, aanspraak en belangen onder welke gemelde
Claims gehoudeu worden van de RegPrlug, tezamen met de "Plant," Gebouwen,
Geret-d6ch!lppeu, Sluizeu, Water en andere daarto~ behoorende regten. .

Het eigendoOl is in het midden der Kuysna Mlllwood Gond~~lden. Ult. bevra-
digeod onderzoek is gebleken dat er zware alluv~!l.le d-posits zIJn. De.•claims die
DU bewerkt worden ounnddehjk beneden OSBORH K grond hebben over een half ons
per .dag opgeleverd door een ~oudlge haud slui-eu, en die erboven wel 18 dwts. p~r
vierkliule yard, over de geheele plek onder bewer kiug. BIjna de geheeie seo tie IS
opee grond. Uuar de voorraad water overvloedig is kan m~~binerie bijzonder ge-
makkelijk opgerig t worden en er gemakkelijk "crushwg voor andere maat.
schappij of delvers ttgen winstgevende prlJzeu oadorc omeu worden.

Ue gemiddelde Wijdte van ., wash dut" aan belde ZIJden vau den stroom mag
genomen worden als ij yards De toewijziug is 1,000 yards langs de kreek, dos
1,OW bij 150 gelIjk aan 15U,OOO VIerkante. yards als de beschikbars WQ8ch ~p
OS80&.0;&'8tJ'gemlllD, dat tegen 3 dwts £.9U,UOO zou opleveren. Deze raming IS
gebaseerd op ZOI gvuldige berekeuingen, eu is eerder beneden dan boven d. "ezen.
liJce hoeveelheid alluviaal Goud op den grond.

Deze grond is ong' twijfeld de sleutel van de Goudvelden en in het midden der
kWI\~tsllffeu ; zIj vertoenee ZIch op de opervlakte aau alle kanten en d wars en door-
heen in verschillende lijnen, AI de riffen" dippen" zuidwaarts en dees uitge~trekt-
heid heeft Je "dip JJ of onderleg van al de Hiffen, vooral COURTIilt.Y'S,over de
geheeIe uitgestrektheid der Concessie. Als aantoonende de groote permanente
waarde van dezen Grond, IS het feit dat hIJ den onderleg (underlay) van al de Rif-
fen Vllogt behalve die welke le voorschijn komen op de oppervlakte iets van bij-
zonder belaug en waarde

BAIli'S Rif loopt door den Grond. Zes spik kels Goud per bak Eijo verkregen
.oor bet eenvoudIg te verbrijzelen met een hamer en waaschsn. De heer BliM
hedt ook een SOOItgellJk beWIJS van de goudhoudende eiienl5Chappen er van ver-
kregen (uidt! zijn Happort).

De andere twee groote RIffen dwars door het midden van den grond loopende
hebben kwarts dat er prachtig uitzi-t, precies gelijk aan dat van NOBDU eB
COU!TN]!;¥. Aan hun waarde kan DIet getwijfeld worden. daar Gond kan gewas-
schen worden nit eike sloot dIe van en dool' hen loopt, en welk Goud nooit in die
aloten zou kuu neu zijn gekomen als het Diet de opbrengst van deze Rifft!n was.

Is onbetwistbaar, zijnde een notal ieele pacht van den eigenaar, prachtiaoh eenwig-
durend; de mijoregten daaeop '~ijn geprotecteerd door een Gouvernements Hijn-
pachtbrief, welke pacht behoorlijk geregistreerd is in bet Gonvernementa Regia-
tratiekantoor, en voortdunrt : tof des huurder-a of verkoopera regten onder hnn
kontrakt met de eigenaars ten einde locpen.

OPGAAF rAN WERK REEDS OP HET EIGENDOM VERRIGT.
Diepte van Rif van de oppervlakte naar hoofdgang, acht-en-zeventig (78) 'Voet.
Lengte van hoofdgang naar het westen laogs htlt rif, twee honderd en drie

(20S) voet.
Lengte van gang van oppervlakte openende tot "aar men bij het rif komt,

negen-en-negentig (99) voet.
Afstand vlln het oosteinde openende naar het westeinde.openen van het rif,

zes honderd en vier.en·zeventig (674) voet. .
Afstand van uithaal gang naar het oosteinde (geopend), drie honderd en

negentien (SI9) voet.
.~f8t8nd van nithaalgang naar het westeinde (geopend), drie honderd vijf-

en,vlJftlg (355) voet.

Lengte van hoofd "race" van dam naar val op water"iel, duizend, vijf
honderd en ecn-en.twiatig (1,521) voet.

D. ISAAes & Co.

Kaapstad, 8 AiI'f. J 586.
D. fSAACS & CO. - -----------

GOUVfRN [MENTSBERIGT,
No· 624. 1886·

VOO:aXA_E:a S.£TS-JUelaaUe eD Stel'kte Vel'eeAla"
D. ISAACS & Co

EE'I'KAfa.Elt SBTS-mu"ef en Sub.taatteel.

D. ISMCS & CO_
t» Theeaurie, Kaap.tad,

Kaa.p de Goede Hoop, 16 Julij 1886 .

TRNDERS VOOR GOUVERNEMENTS
EFFEKTEN ONDER DE VOOR

SCHBIFTEN VAN "DE .KAAP DE
GOEDE HOOP ALGEMEENE LEENIN.
GEN WETTEN 1881 EN 1883."

SI.AA'PltADI!1B SZorS-Van .el'8cllillea4e Bout_one. eD
J1atl'oneu..

VERDERE BIJZONDERHEDEN. D. ISAAeS & CO., .
I.BDEK6.JlfTlllf-OnnqeUlkeIUk la qulltelt e•• riJ ..

Kaapstad, LI Septers ber 1886.

WATERKRACHT.-Het beschikbare wstet" Voor het "erken der batterijen op dit
eigendom wordt verkregen. .

1. Vnn het hoofd der Krokodilrivier.
2. Van een permanenten stroom loopende uit en op "ellende in den Wit.

watersrand.
8. Van een sterke permanente fontein op de plaats.

MDeze wateren vereeenigen sioh op de plaats en vormen een grooten stroom de
Krokodilrivier. ,

Aan den tweede. genoemden stroom (opwellende in Witwatersrand) "ordt
reeds e~n toet~ ba~terij opgerigt, lijnde de beweegkracht een 22 voet <l o"erahot II

water'Wlel. .J?lt wiel kan een 10 stamper batterij drijven gedurende het grootste
gedeelte des Jaars.

Beneden. de vereeniging van de bovegenoemds "atereD i8 de waterkracht vol-
doende om. n:lDsten8 30 stuks stampers te drijven i eo drie standen zijn gehuurd
Tan den Elgenaar-een waarvan verhnord is aan de heeren Bl. F. BourEe George
Heys en H. F. Gr08, onder een kontrakt "aarnaar later verwezen wordt. '

BATTBRU v~ VIJl!' SUllPUS OP HET ElGIlirDOll.-Deze ia gekregen van de
Sandyoroft Fabrlek.-De fondamenten en ander noodig werk in vlJrbaud daarme.
de zijn nltooid, en de batterij zal binnen "einige "eken goreed lijn ODa~ beginnen.

KWARTSOP DEN OKVE~gereed voor den Molen, omtrellt 900 ton. Met het uit.
halen der kwart8 wordt met ijver voortgegaan, en tegen dat de Maataohappij opge-
rigt i8 zal de hoeveelheid aanmerkelijk vermeerderd zijn.

HOl!:VUL PiB TON.-Uit proefnemingen en andere informatie moet het resul-
taat door de batterij zijn omtrent een ons per ton.

No. 2 RIl'.-Tien claims op dit rif zijn verhunrd aan de heereu Bonrke
Heys en Gros, van wie de Maatschappij £ I per maand per olaim Eal krijgen, e;
5. per cent op de ?r,nto .opbrengst van Goud Een van de waterregten, de machine-
rle8tand ~.n de rlv~er IS ook onder-verhunrd aan hen, alwaar zij beloofd hebbes
een batterij op te ligten.

~~t ri~, met andere beke~de riffen op het eigendom heeft kapitaal noodig
om geexp~?lteerd te worden i Uit werk dat daar on langa verrigt is blijken lij belo-
vend te zIJn. .

HooT.-De verkooper8 hebben het regt om hont te b.ppep op Kromdraai en
de aangren.zende. plaat8 "Uitkom8t," voor mijndoeleindea, aoolang Eij aan den
tegenwoordlgen eigenaar behoort.

GOU~IR!fll:)(J:NTSlhGTB.lII zi~n vijf shilling8 per morgen per jaar, veruienwbaar
naar v.el'kleElng, of een alternatief van 2i percent" royalty," naar verkiesing der
Regenag.

E?ON?HIB IN H~T WERK.-Er mag op gewezen worden dat het hoofd voordeel
van dl~ e~gendom IS de overvloed van waterkracht digt bij de riffeD, waamoor
economie In het werk verzekerd wordt.

D. ISMCS & Co
OVs;aT1U:KS ~S VOO. IIIBUBEJa:. - ZIJ4en,

.SUeD, Tapljtwel'lt, C::nto..... a.pp.. Slllll.,
4e :& I.uw.te .au_en. .

D. ISAACS & CO.

JAMES BOBERTSON, D. ISAACS & Co.
Uie !~ l'Ukelea. ZIJM in duidelijke Cijfers

tegen l\etto PrijuIt, voor Contant.
VERTOONKAMERS :

86. 88. 90 en 92 LaDgemarktstraat, Kaa.pata,t.

BIEDT TE KOOP AAN TEGEN LAGE PRIJZEN,
LOODEN PIJPE~, f tot 2 duim
GESLAGEN IJZEREN' PIJPEN,'~ tot 2 duim
GEGOTEN PIJPEN, tot 6 duim, AARDEN PIJPEN tot 12 duim
DAM SLUIZEN, "Centrifugale" Pompen
KRUIWA.GENS. WIJNGAARD iCHOFF&LS
SIKKELS, ZEISEN.

--
Totaal £193,100

ReDte te dragen tegen de koers van
Vijf Ponden (£5) per cent. per annnm,
betaalbaar halfjaarlijka op den 15den
April en ]5den October in elk ja.ar, aan
de Th~rie te Kaapst.a4. De Rente,
te w9rden gechargeerd aaD de Algemeene
Inkomaten van de Kolonie, zal oploopen
op de be~rageo der AAngenomen Tenden
van af de 'datDm8 of -datnm8 waarop lij ter
Theaaurie:of ten Kantore van een Civielen
Commiuaris iDbetaald word('n.

Geen Teuder te Eijn Voor minder dan
£IO·hoor eJke £100 Effekten.

Ten raal'll mooten in hun Tend~r op'
geven:

J. Het
geten
premi
oijfers

2. Den tum wAarop zij bereid zijn
het b rag van hnn Tenders in te
betalen of de datums waarop zij
VOorste . n dezelve in paaijen te be-
talen. 'b

8. De plaa'" waar zij bereid ZijD te
betalen, ~tzij aan de The88nrie in
Kaapstad of ten Kantore vau een
Civielen Commiaaari8 elders iD de
Kolooie .. ,

[le TeDde~ te worden gerigt Mn den
Kontroleur e6 AnJiteur.{Jeuerbal, ge.
merkt op dento.sJa.c 7 end.er "'OOT Gou-
vernement. Melrttm, en moeten bevatten
den Vollen \l'oo~aam en Van, alsook
het adres van den\Ttnderaar, en m.:>eten
geteekend worden ~r den Tenderaar of
~e Te~deraars, of hU\~'hoOrlijk gemag.
tlgden Agent of Agen •

De &gering behon _ Eich het regt
"oo! om eIken Tender geheel of gad""j.
tehJk te accepteren of te 1I'!'igertln .

Vormen Van Tender zijn verkrijgbau
or aanzoek aan de Thesaarie, ,IJU?t.&d.
o ten Kantore van de Civiele ~mmI5-
aariuen elders in de Ko:onie.

Geillustreerde CatalogU8 en Prijsli;bt worden op aanvraag posWTii
toeq~n. .

CALCUTTA PRODUCTEN.ALSOOK,

BRANDRAM'S BLOEM VAN ZWAVEl"
IN 'T GROOT EN KLEIN,

IJzer- en Hardewaren pakhuizen
PLEINSTRAAT, KAAPSTAD. '

De Ollder~e'eekendell landen UQ ex ,f Paoda"
Calcutta, de volgelHle Calcutta Producten:

8,000 ZakkeD Tafel &jlt
300 Z.kken Bnine Bijst
100 B&leD Gr-.zakken. 2i )I.
"'0 BaleD. Gun. Z&k:keD
200 BOUeD Botting
26. lWteD Kla,per Olie
20 KilteD Kastoor Olie
50 Va&eDTaaarinde
60 Zr.IWa ~ter
20 ZakbIa ~e.

Allel te koop tegeD de Laapte PrijI8D. gedurende de oDtscheping.

EB lIUBBIf iVOORBODD:

van

rag van effekten waarvoor
rd wordt en (;e aangeboden
in geschrifte zoowel als in

BESTEDING VAN INGESCHREVEN KAPITAAL.
£5,000 voor molen, enz., ~n a~dere nitgaven van de Verkooper8.
£5,000 voor verdere maohlnerle en toebehoorQD.
£5,000 voor reaerve als additioneel werkkapitaal 'foor exploratie en exploitatie.

. Aanzoeke.n voor A8nd~len zllllen worden ingewacht ala volgt, "aarop toewij-
ZlDg zal ge8chleden p? 0 rata :_

Va1l Kaap Kolonie ...
" Natal... . ..
" Oranje Vrijitaat
"Transvaal . .. . ..

De IIj8ten zullen geBloten worden, voor Pretoria op den
andere plekken op den 21sten September.

De volgende dokomenten zijn open ter inzage ten
der Maatschappij :_

1. Pachtbrief van Eig9naar aan Verkoopers.
2. Gonvernements Mijnpachtbrief.
3. Kontrakt tU88chen.e Verkoopers en de heeren 0 F Bo L. • nrae,G. Heys en H. F. Gros.

POEDER.

GEORGE FINDLA Y & CO.,
BIEDEN NU AAN

TEGEN VEl{~IINDERDj1~ PRIJZ~EN:
BBANDRAM'SBB BLOEM VAN ZWAVEL.

6,000
••• 3,000

],000
..• 6,000
15den en 'Voor

:B:en ui t".f4ezochten V oorraad Manilla. Cigaren.

d.J. G. STEIJTLER & CO.Kantore der Secretarissen _WINGERn SCHOFFELS.:Splliten
CaADL.&,ZEISEN. :Slkk_l.
VELD· .n~TliIl'< BEK Kr:~
BLAlJl\OP~j{. G •• l d.1
KOPEREN K j-.TELtI, Hoofden en n"deme
GEEL KOPER SOLll.EERSEL, Biik
ROTSZOL7, 'oor Vee

snll.~A PSCHARE:-'-. Slruineel'Scharen
McUOUGALL'8 SCHAPENIJlP
!JAMSCHRAPERS, Pijpen ToorDammen
:SLl'lSKRA.NEN, ToorDammen
HED~EL OLIE, Verf, Oli~, Olijfolie
UE'dE:'\GDE VERF, jlsreed len jlsbruike
WIJNPO.\f»EN, GomelUlie.ken Pijpen.

IJzerpakhuis, 15 Graves'raat, Kaapstad.
BRANDRAM'S B.Ba ZWAVEL.

H.E.RUTHERFOORD& BROEDER.

A A M B E IJ E N
G. H~~coee dat tot hie.rtoe gepaam giDg met het gebruik van bovengenoemde Me-

dIOlJ!:!,heeft den Eigenaar, den Heer C. H. ~DB&BG, er toe gebragt dezelve
meer promlDent voor de aandacht van het Pabhek te brengen i het werd in 'Vele
gevallen ~ewel8~ een seer. krachtig middel te zijn tegen deze ZOO algemeen heer-
schen,~ mekte, ~Ie ~~uld "ordt door hoofdpijn, kortaigtigheid, drukking op de

Aan de heeren SIJd~SON &. ~CHAPPllr, S~retari88en, pro tem., van de Kromdraai O?~~, angat, dtUZehgheld, ~brek aan geestkracht, onregelmatigheid in het bloed,
Goudmijn Maatschappij (Beperkt), Pretoria. pIJn In de lenden en 'Veratoppmg.

.. De bijzondere eigenschappen van dil. Poeder c·m het bloed ~ verdunnen en eeD
9'lIJ"n bloedsomloop te bevorderen, om de "erking der ingewanden te prikkelen en
te rege.len, en se te .niveren 'Van alijml_lrige en scherpe ato:lfeo, nemen de onaange-
name nlt"erkaeleu weg en geneaen de z18kte~ Het zal ook 'II6flr heiluam bevonden
"orden "anneer het gebruikt "ordt als bovengemelde VOOrteekeneD de voorloo-
peri van RH~~TISCHB nCH:r' liich 'VOOrdoen, en ook bij d:nkking op de
borat, droogh~~dJ Jenken en chroDl8Che aandoeningen van de huid, en bij "a ter-
li1Ioht, meer biJllODder JJanneer Jese nit onderdrukte uitwueming voortkumt.

Ala een huismiddel bij 'Vera~ping kan het nilig wi>rden aanbevolen alamedeDe uwe, enz., 'VOOrde behandeling van uitslag bij kinderen. '

Volle Naam................................................. Vone bijlOD4erheda VVfllelleD elbD Bottel Prijl 2a. ; per Post 21. 6cl
Adress...... •• .IDmIl 1>OO:a :DU JaIInOU :DGDua

Applikatien zullen worden ingewacht in Kaapetad door de heeren C.,H. BOSENBERG, Chemist en DrooiÏBt, hoek van Bree- en Korte
, mar.ktstraten, Kaapstad. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!"!!'!!!!II!!""""!'~"'!!'!..."'!!'!..."'!!'!... ...._ ....__ ....~'"'!""!.JOHAV J A, VSIV.JJ. ft.. ~ N.B.-Dit C::;Ui~ ~ ~ ~ nn -. Poederewodat het Y~ altijd_ po Ge4r:::de~~:;~o":::re~.!rx;:it~~~:"'., ._-~_., __.__._~,_- \IU. , ...,.,: ... ~ lWpQechappaa .. ...._; eeu'f'OOldeelcWuadere Y&DYonmo."""',.«mr'spe",

~

Vorm. van .A.ppliliatie voor ..A.andeelen.

MI.1NEH~.BEN~-;-. . dOe aanzoek om AandeeIen in uw
Maatschappij en 8,nlt !D L 8. d., Eijnde 2s. 6d. por Aandeel en

beloof boven8~ande of ,oodanig minde.r getal AandeeIen ala O:og&
w.orden toegeweze.n, te accepteren. En beloof en verbind om de op roe-
plDgen op Eoo.damg getal Aandeeien als mij mage worden ~wezen te betalen,
overeenkoBl8tlg deu Prospectns j en de Artikelen van VereenigUig der Maatachappï
te teekenen, wanneer daartoe opgeroepen word. J

Nu te zien een prachtige Litgezochte voorraad
Op last,

H. M. H. ORPEN,
A88isteot ThesaDrier der Kolonie·Amerikaansche Orgels.

Geillustreerde Catalogussen verkrijgbaar op aanzoek. Van Noorden&Oe Villiers,
A.lI'8LAGBBB, COLLEOTEUBB,

ae.el' ale en Wet.- A,enteJl
VENDU-KA.1lKBB :

STRAND-STRAA'l', KAAPSTAD.
H. E, RUTHEBFOORD & BROEDIK,

1,\ A.APST AD.
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-----.-~ OE&SELm DE ,.~ AFBII¥I" VAl ZAmDA&,18S£mIBEB 1886.
. DUlUIAN.-Aldaar viodt de ki@aing van den! BJonrOLA was iu den ouden tiN een *Mr'iigL Z Afdkaa.raaoll...... "1.110.'1 Luit. B BarJ81100 • .£10; H E Pripp:t7, I)t umn:"tie der K.ermadec Eilaodeu, iD d,li:::n predlluult plaats op aan.taaod.n bestrijder valI ~eerlandl held Prinl Kanril •• ' • __' £9; Jl .A. J.a.ou 93. 1'7; HP S.le ~3. £'1; huort 'nil Nieuw Zeelud, heeft aonder eenige

as· maar £ooderdllg 11. moest bij voor den Ma-' (,Vun _Il Rapporlm,..) A Veroueil 91. £4; J R Jacbon 91, £4; W volbbewepnr plutl ggad, om de eenvoudice
Dill HUR FIJLLU, M.L A..• onsvgaa t thaoa giatrr.ati kOluen ala op Zondal drank verkocht ,I 0 W Tbompaon In, £4; 0 A de Villien Ill. .£4; 'reden dai die eilanden OIIbewoond Ilijo. lo

IIIn kuur te Karl.bad, en de laatate beriaten hebbende. Het bleek dat op een Zoodag eenige VIERDE D/O.-16 8!!:P'I', P Robertti 91. £4; Luit. Iugl.by 90. £2; Lui,-II BIU'm&b al men niet miDdlll' daD 36,000 lIUIIl
omtrent heUl tooneu dat hij aan de beter. matrO&en ten zijoen huize '&au bet drinken J L Websk 89, £1 138.4<i.; C iiE Boeenbet,r: to, hentel der orde buigeo, waarvan lOmmi.
han. I.. W&reo, maar niet dat hij ..,lf drank had gele-I --- \\ 89. £1 l3 .. 'id.; Kapt, J Art89 ••U 13s. 4d.; O'j p!l 'nil uit.u.m het land nUm binn6nruk.
VA.8TGO&D-In deo il180lventen boedel van ven]. zijnde meo van oordeel dat een oaburig Woen •.i"l' nll:".ht - bet w~·18r aet'r lIlecllt, H le Roux 89. £1 13. 4,i; J. W Louw 89. £1 ken. Kendalay"heeft iotllMCh8ll ontaettend

J. Silverstone ia van de week een huis in de kautieuh<:>uder. blijken. zijn naam inlgelijk.! met hengen Wlud eu regeo, ~nderd.c 13.. 4d.; W 8 Brooker 89. £1 13.. id. veellDhadegeJ.eden door oventrooming,lOhoon
8t. Janstnat doer de heeren G, C. Bear en een Italiaan, h.m er v&Q voorzag. Beider, ochtend lOh.eeO ~et wat te • en te 10 In deaen ...ed.t.rijd werd eeo bijaondere het heet dat betrekkelijk weinige der ~ ...o-
00. voor £325 verkooht. &aak: werd veertieo dagen uitgeateld; maar uur lOU men bsgumen, toon het o£ een•• eder "1OOre" gemaakt door don hl'er B Harvey,! n_ verdronken Ilijo. De acbikking met China,

waar lijkt het naar om, ala men op ZondAg I begon te reganen. Men moest UI naar de wien het gelukUt op OO<le Il tBt " .. It,o het hootpt Onl" de ga ...one KeIlChenkeu die door de heog-
BnoElmloEN. -K"pt, Hook. tot dus ver de kan tiens sluit, arme matrozen en anderen ten~o terug, eli bad toeo men later weer sou mogelijke gStrJ te verkriJger., nam~lijk JU,llte overheid iD Burmah jaal'iijka 1U&r P"ltiu

Ml\giatrlLAt van Tsolo, Trao.kfti wisselt van die in een particulier huis sich op draDk ver- beglonen h~t.elfde lot. Liter kou men echter 'fOOr "Ik. tilll achotm. Een, te.oren had hij I r.u!len gesonden wor~. blijkt te.1IDlI in te
pl~k niet Kapt. O'Conuor, va~ Uuiaiukulu. gasten het leveo laetig te muenl lI:l."t h"ts~~lleten"voortgaan •.hoewelf'rnogvan op de Port Eliabetheche buo het pluk om h01lden dat de Britache ne,.ringsekereseo-
De heer- 0 C. Ch~, van de douane ta Port • hl" tot ttlil buijen nedervleIen. Te ]2 ure et t , t lf b t "--If" n.f di Tb"--< al ~ Ir dat Ob'Eli be h DB ZUID Á.FRlXllNSCU& PaOSPECTE,ER- KN arriveerde ..r eom speciale trt-io vaD de Kaap- m.............. waa ac 0 eu op __ "e - lOg naar I...... DI" en. maar m.
al:: t, IUllngesteld tot weter der g,)8()eren M1JN14ATIICIUl'PII tBEl'ERKT~.: - WIl bspe- atad, die ouder &lIdere den E,iele T. Upin,. standeo bet hoogst mogelijke getal punten al bet mogelijke UI doen om denhaodel met

'>-C. leo de ~d .. bt onser lezen bil den .proepec- ton Generaal Torrens Kol. Ovtia Majoor te maken. en geen der &aI1wenge ecIlQttns kon B1U"1D&hte bevorderen.
KAAPS('fIE P.I.!.RDEll'.-Bengt la hier door tus ""~ ?eze maatschappij •. die hedeo al~ ad. On1nti)~ en Kol. R. d, So1ltbey lIle~ebragt. iete beten wat achieteo bl-trof aa"liba\en, ten De geaobiedenil van Vont Alexander van

de R.>genng ontvllngen dat, veoru ..welijk teo :rertentle I~ ous blad verschijut, Hpt kapitaal DA wijd8trild die nu piMt. vond wae di. minate 'A'&r<!n d.. m_ten zekar <ht het nog Bulgarije wordt iD d, hier ontvangen bladen
gevolge vali b.>moeijingen van 0611era.a1 Tor- ta voorlooplg £60,000, maar men heeft magt om het niet op de Zuid AfrikaanIChe Witnbledon wsa vrij uitvoerig ..erteld, maar toob &00 dat bet
rens, b~t Bntsche Departement van Oorlog om het tot £100,000 te·vermoerderen. Er zijn , gebeurd dat eeo Ichutter bet boogst mogelijke niet SOG heel ~kelijk it de ware toedl'1lgt
voortaan voor de rewoote der cavsllerie ten 12,000 aandeeien van £5 elk. De directie be Z. A. WIlIBLEDON " OHALLENOE' pta! punten in een wed.trijd bébaalde. te ~.. tten, Bil ia Biet bi] een parade te Widdin
d~le Kaapsche paarden zal bezigeo die er voor staat uit de volgende heeren :-8ir Thomea SCHILD. Men aohoot toeo den maar in llijn paleiI te Soda opgeput, waar
deagen. Scan.1en (voorzitter), de edele heeren J, O. Opea voor spannen vao acbt vao eenige VIJPDEN WBDSTRIJD. wegeos het IIeIIdllll van ~pen naar de Bern-

R SteytIe" M.L.A, J. W, Sailer. M L A, eo J, Billevereerugt'ng, VriJ'williger Ko'""" of Mill- De&en wedstril'd Wal o~ voor eeni .... soort !'Obe ~n deohtl Un regtment l~. en WMrlTED!!TIITRo,-De beer J-mes Jon~s sd- HilL 'r- .,- In dit mt en oader deebevolkiogdoor de .. ,~ ~ ~ . 0,,,,,,,11', M L A, en de WelEdole heereu tair Regimeot In de Kolonie, in betrekkin~ e • Zeven achoten e kop 800 900 en 1000 . • -:- Bof "v a Il .. Il • 0 1Y • D t .'verteert eeu ~~ne""mlddel in ons blad voor B PI W Li W J K . h H ed Het bil I weer. .' V"f . RllIIUOh einden Wal gewerkt; en vandaar
h . I gram, A. ppert, '" nIg t, ,ataande met het Z, A Wimhl on. III yard.. HoudIDg naar verkiezing. Il hen d hiP~ -'>-t hi' t h t hr ~uwatipk, jicht, ens., roods wijd en zij.l in Wil 0 S' hel D. . d Irt t d h d cl h t' d .. t li'k rd £65 al wer J, n.... men, ac ju e, em ge-
de KolonIe bekend al. "RbeumatiOluo." Vol 1I1&neu . IC • eze namen ZIJD, un e wor eo ge ou eo oor e Wlllnen e .pan, pnjseu er genmen J e wa& e "an ,1- dwon n had om abtand te doen naar den

d o"s,w&4roorg genoeg dat er Voor geen knoe.!.ierij op delel1de voorwaarde al. iu genl "an deB ook vijftien Ifstandlprij&en waarde £18. En- Donau.. - b- ... en ---'er ~nden 'Eeo voo-gelJl e getUlgschnften van bekende IDwoners te vree,en is. eli dat er niet dan met de grootste Kooplieden Beker, tennjl elk lid van bet lpan tree 6s. .. _ "-e" ,0<\& ._

der Kolout,· woet het een uitstekend mIddel be" d h ',> d L_'-_ h'ld Ti bo _ ". I~' Bestuur. met den rimaat der BulgaarZ ...oe uan. el'l eo zorg voor e uwaugen eeo ac I in winiatuur ontv"ngt.. .0 ac· De volgende &IlOde ecorea .- __L. 111'1.. --0 bet hoofd, _.> thane ge-ormd,llJn.- le A,/u, ru"tlr. der dee)hpbbers geld in claims of plaatseo zal teo elk op 800, 900 en 1000 yarda; iedere 9!! so: 2 """ .0; _ "'''l"U ,
DE HAVElfCO:!l[~lSSTE ha.,ft Donderdag op gestoken worden. Nog een voordeel dat de loort rUle eo hOllding naar verldezillg, 0 0 0 ~ eo liet het voorkomeo aia wae de geheeIe be-

boot t L lOOk d maat8clllappi)' boveo zoo"ele andere &al bezit· De ge--- ......- IIOOr~ vol .....n. --"" den n •• m '-<I ~ '-<I _liD volking voor een wijziging der aalten, op grondare v r rappor eurs oegan .. e IJ ~ verg .. .,.. __I' hL' __ I d L ' ._.., u .. -...... - "" -a. cl. II dat onder den Vont de eeodrast in Bulgarije
null' lUets ..nJ.ers gddllllll d ..n dllt er ba.loten tell, ...... -mj. liar groot .aI_>~tlOlu. a'.._,. In van bet soort g .....eer dat ieder Illhutter ge- l" !" l" nipt henteld kon worden. De bladen lieten
i. DII,gsd .. !!, een bUltt'ngewone vergadering staat zal stellen zelve de noodige exploitatie tt. bruikte: - J 29 24 29 82 al
tot h~rZlenlDg der Dokgtlldeo te houden. Er bestieren I macblnerie aan te schaff ..u eo des (1) K RIFLV CLUB. Kapt. Art 26 27 21 74 zich intoedtUllChentegedo VRont .AlbexanKde~uit a

L be d noods, bil' "'ebrgk _Dn veel geluk I'n h~t be";n, AAP8TAD80HB - LUlt. B Harvey door oen ftD eo UIIIHC en et&er aanwar!'n .... n meuwa wer"en ge tig i02,alln ... ~ - v .... .,., nArt 1000 JH Oommin 32 ii 19 75 L. L- • d _t.~_ al tL-- Id ,,~ L d -I b d lang vol te houuen totdat de fortuio haar be· euv l7\IV .... , .... inD a~en, ul&ar s ....... eeo 00'an e re v I ar""l era, .. aarvan 4, an leten. 0 K BI h 25 29 Terug'" k . . d L_-d En '--d dagun8tiC7t. Ook is de ma.stschappij· oiet VIUl yd .. yds. ydl. TI, yt .. ter war tU1f!' ID e ww van ge ..... , ter
Dil :'tII!'>'i:RALL'I'WET, wa ..rvan men mpende voome~,m ow alleen in d" Transvaal haar galllk J L Webster. ReruingtGn ~8 43 44 135 0 H le Roux 28 28 26 82 op rekendf door hem de zaken aulk een loop

d..t [JJ zeer spoedig met bet oog op de Kny.na te zoeken, wallr zal vooral ook werk maken van J Art, Metior,j FOBL 46 46 39 130 Luit. A J Rawbone ~61 ;! ~~Orug8~ te I..teo nemeo dat Rusland eo Oostenrijk de
Goudvelden zou worllen a.igekvndigd, is Don- de gou,jontdekklDgen 10 de Knyslla eu waar W W Th Met paBL 42 37 38 11i A Vercueii " -~" 008tenobe kweltie door een oorlog uit moetlten
"errlag III een bUltlmgew.ne Gu,,,erllernmt& het raarizaam 18 eluers iu de Kolooie I"ten P Robe;s~~~iord FOBL H 38 35 117 J T B.uson 26 25 2~ 74 maken .-ooder dat Engeland er zieh meê be.
lia,·tt. door SIr H. Robinson ..Is GGuveru.ur 8 Vercoeil ~2 2á 26 83 moeidIl. Dat RuaIand. schooo betontlrent de
van Bechu&nalllll'l aldaar ID werkiDg gesteM prospecteren. A Oracie, Medord FOBL 42 40 33 115 W 0 Brooker :J2 30 29 91 baDd in -de zaak gehad te bebben, de ware
net goud op G. D Swlth's land schIl' ut dus DK BEORA!FPLAATB,-Op de laat.tgehouden B Harvey, Bigby 42 41 32 115 T Theron 32 27 29 88 oorzaak der om .... nteling WILl, dat wmd al ......

A J Rawbone, Met FOBL 38 41 33 112 27 .. -voor bet oogpnbltk meer te beloven dan dat..all vergsrl~nng Vlln het Bestuur uer Begn.afpl .... ts J H Commin, JI(~tford FGBL 42 :17 32 III H Theron 32 31 90 meen a&neenomen, eo evenzoo dat Duitsohland
de Knysua. word een vroeger gem .... kte aallml'rking ter A W Louw 24 28 26 78 eo' Oostenrijk er van geweten h~den en er in

G E B sprake gebragt omU-('nt het begraven VronhJ' H E Fnpp 32 36 3() IIi berulten zouden. Het .00rloopÏf Bewind in
KSCTIIE.D£..'I'ISv'S !JE lflGR.!lITES- OE ken zonder getUtgschnften. Van 62 begraven 343 323 286 952 Luit, Webster 29 28 22 i9 Hulgaril'e werd echter ontbon~ vMrdat het

RE~ ES Y!...... DEX VlUJill(iD~OeRLoo.-elt hJken waren er 20 van geen C7etuigschriften Oroqt totaal. 952; gemiddeld 119. Kapt TIlmer 26 U B 49 nog ID' "J'n geheel tot .tand W&l gekomen. eoonze O.J venenll~kulolllWel1 zal men lIen dat dit " _
werk v"n KOffilllan,lant Wt'llbl\Ch en d~n heer voorZleo geweest. eu dit W&l!m strild Illet de (2) WELLINGTON RIFLB VBllKENlGINo. Luit. J Searl. 32 26 29 8i terwijl ~ de meeste steden en regimeoteo zich
C J N .Ju PleBsl •. thans verknJgbaar u bIJ bt'palingen van h~t reglement; Illa"r, vroeg G H le Roux, M~dfurd:BL 47 44 45 136 PRoberts 2i :li 22 i6 tentond .lP bet hooren vao het gebeurde een

min ... at was er ....n te doen? In andere be- 129 WH MUlIto .29 22 26 7i beweging ten guolle van den Vorat voordeed,
de b"I'ren J C. Juta en Co tegen 5•. par ex 'm· graafplaats~n mogt men z'm,ler getnigschrift JHMThWerooru'd'berg, 4476 4369 ~80 126 Sergt Orant 32 ;Jl 29 !l2 WILlle Sofia de RnuilObe " .. of;l·niet sterk ge.l'laar, en nog mmJ.r als mell een groot getAl d ~ 30 88 ..... _

D begrtiven wordeu, en ston ruen er op dat in W G Brooker, .'0 .,~ 4-1 1"51 J R Jacl:SOo 34 24 noeg om het te bouden. De beer 8tambouloff,
ex.ruplaren lleemt. e pnJs W&.'l vro..ger die onuar bet Bestuur ruemaud rut ..n mogt • VercIlI'el, ;2 4"°2 35 1'19 H F 8eale 27 30 19 76 die het rueuwe Bewiod gevormd heeft. it de
12s ',l.-L« A.1"rtmllt. die .Iet aaD bet rpglement voldeed,d"nzou TTheron, ~4 3i 30 112 HAJllckson 32 27 28 8i Voorzitter der Volksvertegenwoordiging van

KERKKR.HD8\'ERGADERIXG. - Aanolaanden de klallilisle stdltg afuemell. De V09rzltt..r, Lo 38 33 3á lOO WW Tholllpsoo 24 !l9 27 80 Bulgarije. Men wist, toen de mail.toomboot
Maand ..g zlOl ID de Con!ll.Stonekamer v"n de de h""r Charl~s Lewis, M L.A., WilSvan oor- A W uw, .. 34:JI 89 G Preston 26 211 25 80 vertrok. dat de Vont op RUlSitch gebied aan.
N.d Ger, Kerk alhIer een gf'combuleerde ver- deel dat mSIl onder de omslaftdigaeden met 8 VercuetI. Mutford ML 24 JH Orchard ~I 28 23 82 gekomeo en in vrijheid wa., maar nit Con-
gadE'Mng v~n K,·rke· en Oud-Kerkerno.Jsleden streng kon ZIJn, en d..t men het li"ver aan d" ;;:;- Jil 29~9.t2 C H E Bos"nberg 27 21 27 75 stantinopel vernam n,en dat daar de overtui-
worden gebouden, ten eillde d~ plutsen van Wetgevende M"g't woest Isten om in hilt be· C A de Villiers :Jl 28 22 81 giog betl"llOhte dat Rualand b.m niet toe &ou
de aflredel,de Ouderhugen J. Jurg~ns, G. van zw ..ar te VOOrZI~1l Ooit de kwestie der meuwe Oroot totaal, 9~~; gemiddeld lli·i~. Majoor Inglasby 33 :l6 2i 86 laten deo troon op nieuw te be.tijgen. In
Bred .. en 'P. Ruus, dl" berkle.baar zIJn. en van veruee,iug kwalll voot, DlI&8J" zij werd U1tge- (3) P.A,O.O. VRIJWILLIGE ARTILLUIR. l-uit.lnglesby 30 2~ 18 72 bet Briteche Parlement is "an RegenngawPgtl
<le Dlalren~n H. le Hueur, A. J l}uys, J H. steld wegeus de ..fwe'lgheid der heeren Mnais LUIt Searle, Metrord .10 39 H 123 J M Woudberg 31 26 :.l4 81 te kennen gegtlwen dat meo io de _k geeu '
lloirupyt: en TI~le"""n HofUleyr, rile lliet her en Burrow6s. De .a"k IS dat de meuws ver· 'I "8 120 Luit. Standford 29 23 26 78 iubreuk kon zien op het kootrakt "an Berhl'n, Tweede, met e"en wewig gevolg.k b t II, Kan. nOllenLerg, M"tford ~ H "lI'S <&ar ZlJIl, op e vu en. deelwg tot een groote beZllmlgmg zou l"irlpll, ,. 28 41 Il < De afstandspril'zen werden verdeeld als volgt: eo dat de Regerillg ook in de zatok "an Blltoumd 1 Sergt. Grant, RewlUgton ~U - " H M dWOlln:s-':R.-Ilet pl""tseloJke blll,l wel,lt, maar met k"l1 t~r ba.n genowen wor, en zon- Lmt. Ingle8by, Metford 41 H 30 115 -1;00 yds. J R ackson 3~, £2; Majoor Ingles- gN'tl oieu ...e stappeo aou nemen,. e
dllt de heer J D Hllgo, de vroegere 'I d ..r 0l'gravlDg van hJken, en d~rill IS dIt be· LUlt. 8tandford, Remingtoo n 3ó 35 lil by 33, £1 !os. ; J. H. Commin. S, Vercoeil, Koningin eo Prinsea Beatrice worden ge:zegrl
CC. vali AlowIll ~oord, u..ar de TrlAus, zwaar dat het Bestuur ZIch vuphgt heeft geen .M..Joor Illglesby, Metford 29 H 33 lOO W. O. Brooker, T Theron, H. Theron, H. E. o ..er de Bul«a&rsche zaak bitter nit hlLArbu
v",,1 ga .. t Oul goud te .crekell, dll~ vOur de ~opgrtinng v6 'r tJen j ..... te Iloen plaats beb- K.u. Seal .., 42 32 31 105 Fripp, Luit, Bearle, Bergt. Oraot, H. A meur te zijn. Volgens een berigt mot de
wedu'l\'e Van \VJllelll ,la Toit, onl"ngs aall de I ben. Eon telepbone bleek te duur Dit te 1<0. ',J JR 27 lOl Jackson,a2,5s 6d. "atlroura. na de bijeenkomst no Vorst Bis-

LUlt. Bayly ~ d h D Gi R hbrug vt&n rlen Cwntr"leu Spoorweg rioor een I m~n, lOur m6n besloot twee bUiSJes Ol' u.. Be- " !lOO yds.-H E i'ripp 35, £2 ; Bergt J. Ol'1lot marek met en eer e ers, wezen nll8Ï1c e
ongeluk OlDg' komen, £:2 l door den beer I grasfpl .... ts te laten buuwen, en da"rtegen eeu no ;jm 272 901 :Jl, £1 71. 6d.; H. Theron 31. £1 7s 6el.; bladen er op. dat m@n in Duitechland en r.elf8
Munro en ZlJu werkyolk IS IJlJeengiJbn.gt, eli vroeKer I.e.lUlt owtrpnt h ..t koe pen . vali eeu H. F Aeale <i0, 12s 6d.; W. O. Brooker 30, in Oostenrijk in allen deele overtuigd WILl
dilt Jle brug th ..us klaar II en gepasseerd usn de Regerlug .toebehooreud hUlsle te ver- Groot tot_I, 'JVI , gemiddeltl 112'ti. 12s.6d. dat Vorat Alexander niet langer in Blllgarije
hn wardell nwtigen. (4) BE.!I:FORT WK8T RU'LE VEREENIGING. 1000 yds.-J. R. Jacl:son 30, £1 II •. B~,: koo geduld worden.

II KWT JD STEDELIJKE RA.ADh II D i la JRJllckson,M~lfurd 'I '3.'" 132 A.Vercuet!:JO,£llls.8d.;H E Fnpp:10, Verdt>rniet.uitdenvre@mrledanhetreedage-Rol' [J(Jux 0 OF TE O~.- urgen- Jo: hj Ion, er, g. ~ , ~ ..u £1 11 &! Ka t J .Art WOB 11 T tel.r..feerde berigt owtreot zeven ansrchilften
•pu, lJp'Lbnllrg I .!in la.tpr III geschrtft~ tog-I'n \lII,]er voorLl'terschap VKII dell nl.lr"em~ester, C A d~ VIlliers, Metf»rd ~2:l9 ~ 118 Theron~ L;J •. !.: &arI ..: &r«t. 00:::.::' Z9', die te Chicago ter doo>! zijo veroord ....ld, en
procureurs SuluUJuu er, Thompson, I' scbuiuig 'ZIJII ge\Vone vergaderlug, ";Il&r oVer de r ..p- W H Musto 41 3i i2 110 k wat Zuid Afrika betreft. daaromtrent wordt
b~\ouJl" elJ tut .L2j boete ver\)o[tl~eid. dw hlJ, pur ten "lin Opeubare- en W"terwerkell milt. H A Jackson .. 4J 32 3~ Ion 61.~~ f.' rijzen voor het totaal werden toe~keod ditmaalletterliik niets lD

eê
i'ede41ld, buiteo het

[,.·t...,.I,I" Een dl"ustllleld te r'lutywa. Va" I VUOr\'lel. Aau de heeren Graaff en Dormer G K Bly tb, RIgby ML, ;JS:j2 3~ 98 als vo gt:_ berig! dat er nOl!: steed8 vraag naar Kaapachen
kmdermouru Leschul llg I, hee!t zes maanden werd ~::Iof toTtIlf ....e~gheltd VIoor.~rle maanbden HE Frlpp, M~tforJ J9 37 22 IIi H E Fnpp U7, £10; 8ergt Orant 92, £9; wijo is en dat-wat eer geschiedt 0111 land!
w''gens vel L~rltl"g \""IlO geLourte erlanKd, en toej{es"",n. oen "e. no u en "er open are C Robert80n ;J6 19 29 Si W 0 Brook ..r 91, £8,' H Tberon 90, £6; T -de Hertog van Cambrid.. ge Kaapeche cigarell
eelJ K..ff.rdlJkter, :~u gevolge v"n wiens Ullrl- vergaderIng over de nolenug geIezeIl w..,.en, W McL"chlao lj 27 28 72 Theron es, £6; J R Jackson 88, £5; Luit. gekocht heeft.
ddtl~" .en Kalf· rmell heette gistorven te antwoordd~ d .. Burgemeester op eeu vr."ag van J Searle 8i, £3 Hls.; H A Jacksoo 87, £3
ZIJU werd ,nj,.esl,roken. den heer 'i\ rensch, dat het beslnlt IDhleld dat 300 206 2Ali 821 £ V ï

' ,geenerlei noleriug. ook niet die ""'n het I I 'dd Id 1026 !Oa; Maj. IDglesby 88, 3; A erenel S5,
GOIllKOu!<T8.-De heE'r Osborne ,chnJft ...... Ka teel onderuomen zou worden zOllder d"t Oroot totaa ~2 ; geOll e . . £2 j S Vercueil 83, £2; ~t. Art; 82, £2;

de r'U}"- j ,m'. uat bet onderzoek door de Re'l me~ de' strooilllugen m Tafelb_l hael Mnge. Aan het einde Yaa den wedltrijd was het 0 H le Roux S2. £2; JH Orchard 82, £2; C
genng naar Je kwarU! UIt lIe Knysna mge.telu """-n. Een rapport va. d~u Ingem1lur over relultaat als volgt:- A de Villiers BI, £1, J M Woudberg BI, £1.
nlet veel bet"ekent. bebalve wat de vraag,~,;;;- stmkende goot werd naar OpenblIore 'Ver- (i) Capa Town RIfle Club 952 Men ging dad~lijk over tot het scbieten voor 0 \ I \EI:ZEESCHE TELEGI{AAFDIENST,
lktrvft UI er III dan DIet gouu ID ue kwarts te ken verwezen. De heer L.wis stelde zamen. (:l) Welhngton Rille V.reeni){mg 942 den zesdeu wedstnJd, e. de twee afstanden
VInden I", Is het er. dtrn moeten de de~r. "'irkmg met de HavencOmmlB81e owtrent het (,j) PAOC Vnlwlllige Artillene 901 wareD bIjna klaar toen men woest ophouden
l"lve wtvlilden w....r er geno"g en waa er ~'"d9rzoek naar d~ ItroomlDgen In TafelbaaI (4) Beaufort We8tRlfieVereeniging 821 metacltietenom,vijfuur,daardetrtinMokwlWl.
niet gencwg Tan 18 om de lrwartB te Leu n, voor, mlts het met boven de £~OO kostte. Ile Het schild ",erd dus gewonnen door de
want leder weet d ..t goudkwartsnffen op Bom beer Hofweyr vond het Wilt veel om de helft Kaapstadsche Rifl. Vereenigtng met een totaal Aankomst der Mailstoomboot.
wlge plekken veel en Ol' andere welUIg goud dIer kOBten te lIoetrueu, en wilde de z.."k n .... r vlln V.i2 punten, tegen 1,0:.20, waarmede de-
levereu. Openbare Werken laten verWIJzen, DIt alllen- zelf Je Vereen~ bet 10 l1J8,) en 9ii waar- Zoo als men Lij het hevige weder van Don.

Guw SIEI·W. "OOR !JE LEDIlN DEfl. A~X8T, dewent werd utet gesecondeerd, en er VIelen mede zIj bet IU 18>H won. D ..t zil dit jaar derrla" worgeo vroeg verw80hten kon WILlde
f-;ys' ,[JE - \~ IJ vproemen dat op rlnngend ver heel wat 6&nmerkmgen op; waar toen het mmder l'"llte. m_kte kilO g8rU8t geweten 1'artfl.r met zoo vroeg binnen als gewoonlijk,
zoek, Tooral van I s :'tetJtler, de .poorweg-' voorstel was "an genomen glAf de heer Hofweyr wor 'en -"U het sl"chte -"er. oo L toch' dId

b bb d " ) u - , '"'" maar r.ll ",wam ID "n oop van en voor.be ..mbteu L".loten e en ow van en:'1 sten kenIlIs d"t hiJ bet III reViSIe zou brengen. Zoo b D 8 h' W'
dezer aan al rle l.d ..n der Hynode met hunne I De Htand..,.d Bank bleek aan bet achterstuk mid"ag. Il reo~ a. tra. mm, va. IJn-

k ( 1 VIJFD• DAG berg, met zijn geZIn terug naar deze stranden,Trouwen e" kmJeren retour ""rtje. re~urn ..an haar gebouw g ....rne de Ijzeren hUlSjeS "an ..", en beTat verder aan passagiers voor de Kaap.
tlCKet.) te geven, tegPli ,,,k.,,/, II pnJs en ge dig I den heer Freemaft te willen bouden, waar ue stad Dr. D J. van Wijk, Chirurg. John Brunt,
tot den j I ,ten Decpwber. I'IIJ bet a"nzoek doen' Raad besloot dat ZIJ LIDneo dne maanden ver. Het weder WilS, met de vorige paar dagen

Ik T k.. t i Af diE ..L I I. f D 1 eht d' d R.N., mej Bnmt en kmd, LUIt. H. R. Palmer,om lU ewn" IC t't mo<' 'I' gevaar Igr e, dwenen moeten lIJn. en scuerp beslUlt werd verge een, I"aal. e 11 ,le es morgens LH" hh
~ held d d 'dd R.A., lierw, M, arns, meJ. jonge . (4)tot de ,'-')nuJe ZlJn j'1,,'}jbrt'J aan deu" , tatlOn ~genomen tegen hen die gaten groeven ID de erg bewolkt WIlB, iT e tegen en ml aK Iln jongejj. (2) Harns, Zuster FraDOea Mary,

Master tooIleIl. I Groenepuntsche Meent, en een bnel "an den op. en het w..rd reg'! aangenaam buiten. De h . C f d k' d bedi.
. d li'L den eer en mel. rawor, ID en enele,DA!lLAIl.'LI.......lJ -Er" hier een gerucbt dllt' heer Lilter, waan u verkl""rd werd dat het WInd woel III den ochtednd I~twadt hmder l" den heer en mej. Gibbon, d,m heer en jongeJ.de hear J uru"". Je lo.,kende handelaar 111 snoeIJen dH hoowen in ClllerlonplelD nerg"ns VC)()rde 8chuttQrs, doch e8 Ill1d at raa.ode bbo k' d bed' d' 00 Cl h

' h hW'" t Gi n, m eo len e, jongel~. eg omDliIDara· PU ~ ,wtiqllnland, bIJ een bezoek aan, naar leek, gUJg Daar het CilWIW V8ll Boow en IJ weer n_r et esten en wy IlD& Dle (2), jongej. Ha.tie en bediende, longejj. A.
eell der Ovawpo 0l'perboofrlen ..ermoord "OU 1'lanten, Na no," eemge bneveu ging men werkbaar, aoodat het schiet.en n~ be:oelje- Pnngle en Percival, de heer en mej. Willrin-
lij n Daar ech ter ue ow~tandlgheden dIe or' Ulteen. IhJkt werd. Kr waren eenlg' zoe en ID .on, jooge]J. M. F.Ïlcher, Rutberfoord en Chns
bIJ b~ngt worden leer vrpemd ZlJD. de be·' IkMren mt de omstreke~ kKomen?pd&gen'h enI tie (2). deo heer en mej. McCabe, den heer
ngtgever zelf met zpkpr va .. zIJn zaak zegt, WILLOWMOBIO. ook de kiudereu v&Q .. e uilIrlvier sc 00 en mejj. J. H. Pfuhl en T. Pfuhl, jongMjJ.
te ZIJn, en er reeds w ....nden geleden een I h..dden ter eere V&Ilhet Wimbledon eeu vaoan- A. eo S. Pfuhl, mej en jon.rej. Tredrea, mej.
dergehJk g~rucht ht'pft gelorlp"Il dat stellig (V,m 01lU1l Uorreopondent.) tiedag, en kwamen in eenige osaen ...agens naar Miller, den heer, mej, en jongehh. (2) Sqlure,
valseb wal, VieljeU "cb ZIJDVrienden dat ook I '1 het schletterreUJ, a.liaar zij ~crhoofdzalr~lilk m"j. Horder en de heeren John Rose Allldjo,
dltUlaal er gll.Il waa.rheld ID ~IJn m0i'e. verwaakten met .pe en. ter WIJ eeoige ou era G. Farman~r, W. F. Ro8s, J L. Miller, H,

I 9 Bepteruber, 18,~ti. of vnenden der !rinderen zieh met het plukken be W C
N.HAL.-De Troonrede van rI.n Gouvenleur . van bloeweOl en het maken v&QmU&iek onledig Fynney, C. W. Toyu e. . M . .!o"UW8l", • L.

he, ft ol' de N~talscbe A/i ,'"wr lien wdruk IngevoJ,ge eene Ultnoodlgt.ng van den RlDg I hIelden nadat zil het schieteo haddeu waar. de Bruijn, C. M Luyt, J, C. Hendenoon,
gemaakt als zlJnJe Z Exc er tell .tell1gste van George aan ti,,, le. Nar "'IL H ,1/".:JIV1i ge- I geLomen Tbompson. Wm. Slanner, E Scbiff, T. Schiff,
teg~lI um verdere belulblgllJgen .toe te Loten. I d..an, om. m ~~ ,ver8Chill~nde gew~nten van I Men zette het schieten voort voor den Arthur Dlenng, Barnett Cohen, C&Iley, Store,
Wat er ID de rede over de Zulu, ....ordt ge- onzen RUlg SpeCIale DIensten te kowen Quinlan. Ewil Raap, E. il Thoma., Davld
zegd acht ODZ" tlJdgenoo! overbodIg, daar bouden. blldden ook wIj bet voorregt, Ds. VIERDEN WEDSTRIJD. Martm, Rappaport, Alfre<l Lmder, T. Rogers.
DlewaDd weende d..t de RIJksregenllg de Zulu', Andrew MI~rr~)'_ eeDlge dagHn ID OD! nlldd~n Deze wed.trlld was open voor ieder 800rt J NlCholls. J. Wren, W. Whltburn en Frank
onbillijk zou bahlUldelen. De heer Hulett beeft te hebbeu. ZW Eerw kwam alhier Il Vrijdag geweer. TIen schoteo elk op 500 en 600 Ellia. Heel wat passagiers voor elden, waar.
een voorsu>l illgedlenu teu gunste v..n d.. , nawlddag, en hield reeds denzelfuen avond yards. Houding Daar verldezing. Vijftien oDder mevr. Ayliff en l!.aar gllZln. 0 I.
tuhJVIug VIln 'Zulu- en Rwazl~land ItIJ ~"tal een voor?"relu.nde d~enst, ... lst?,"n tot tekst prijzen, gezamenlijke waarde £65. Tien af- UIt Engeland is niet veel andere te vermel-
Generaal BIssett wordt gezegd goed geslaagd ne.weude:.l Konlilge~" CJ vs. 1:3 . Wasch u en sland"priJzen waarde £12. den dan dat in het Parlement nog steeds over
te zIJn m bet bouwen van nJ.t ID eell moe- I gJJ zul; rem ZIJn, Zaturdag voormIddag Eutree <)s. het adres van antwoord op de Troonrede werd
raa81ge streek des land. ,"pr ..k ZEerw. tot ons naar lLAulmding van De Ulf.8lag was als volgt:- gesproken. Er blijkt aanmerking g ..maakt te

- Galllten ~ vs. I;J: "Cbnstus heeft ons ver· worden op zeker gez.gde van Lord Sahsbury.
HET O:;Gli:YAL AA..'\' ZEEI'l·ST. - 1.: lt Dr. An- Illst van den vloek der wet" enz., des n ..mld· 600 !lVV waar men Ult alleidde dat hij V&Qplan I~ om

derwn'. getUlg'eDls bhJkt het dat de Eerw. dags naar aallle~g vlln Johannes I vs. i2 ydl. yds. TI. de Bntsche belaatingbetalera even&eer aan de
heer E Solomou wa.srschlJnhJ k aan "'Jn eind "Zoo vI1len Hem ....ng811owen hebben die H A Jackson 46 47 93 Iersche groodeigenaars die gtlen pacht lrnnnen
lS gekomen door uat hIJ Vlln een roh waar hlJ beeft HIJ magt gegeven' enz., en de8 avond! A Vercueil 46 45 91 ionen vergoeding biervoor te beIK]en als de
stond ge.lagen en zoo ILAn ZlJD boofd bezeerd was de tekst, 1 KODillgen :lO vs .. lj. " N ....r J li Jacltson 46 45 91 vorige Regering; maar deMini8terieelen ontken.
werd dat hiJ i'een kl1\cbt bad om zlCh tegen de uw woord, miJn heer de KOlllUg. Ik ben uwe Kapt. Tllrtler -lI 24 6~ nen de juiBtheid der opntting De beer ChlWl-
golven waann hiJ VIel te wereu, en dus va- , en ..l wat .k heb," ZODdag voormlddllg be-/ LUlt. Dlandford ~8 ;Ji 72 berlaio heeft zich teu atelligste tegeo zulk een
dronk. Hl'! stuffeltJk oHrscbot van de~ over· handelde ZEerw, den tebt, Job. I;; vs. 2;J b LUlt. J L Webster 41 48 ~9 maatregel verklaard, maar tevens te kelluen
ledene IS gIsteren ter aarde besteid ID bet "Maak mIjne overtredIng en wlJne zourle mIJ tlergt. J Grant 4:3 43 ~61 gegeven dat hij de tegeowoordige Regering
St. Peter's K"rwbof te Mowbray. Dr. Came- bekend." DIen nawlddag I Johanues I vs j &: CH E Bosenberg 48 ~I 89 zou blijven ftteuneo,lieve~ dan een overwinning
ron bleld de llJl:rede ID de OongregatlOnlll' .. Het bloed van J e"U"' ChnstuB zIjnen Zoon Luit. Lewil 4J 40 ~3 van de partij der afscheiding van Ierland ID
K ..rk, en de begnfenls werd bijgewoond door reJDlgt ou ..... n alle zonden ' ~u des ..vonds J H Commtn 35 43 !8 de hand werken. Een ditcUllzie it gehonden
bIjna al de K..apstadscbe predikanten. Ook de ~ TImotheus I vs. 12 b. "Ik weet ID "Ien Ik Kwt. Sergt Ponton ~4 :J6 I,~ over de aaostelling v..n Oeneraal Buller In
Eerw heer Varley WilS.... nweug. gelooid heb en Ik beD verzekerd dst HIj mag- H, W Short 3i 2tl 66 Ierland, waarvan men beweerde dat zij ten

N \.RTJKS.- Clt een wededeellDg v"n den Na- tig lS UllJn pand bl) Hem weggelttgd te bewli- W W ThoIllpion 4li -!6 !Jl doel lu&d om een deel van dit land onder de
talsdl"n Emlgratte Agent te Lonueu aan een ren tot Uien dllg." BIj ..lle de dlenBten wer- LUlt. B. HIlrvey 60 60 lOO Krijgawet te plaalll8n. Dit werd ontkend door
Durbanscbe tilwa, ID een der bladelI opgenG- den er lIederen (Ik ween van Sankey) gezon MilJ oor Iuglesby H 41 h5 Lord Randolph Churchill, volgens WIen de oe-
men Zlen W1Jda~ deze llIet "eel bell zIet ID het gen. Des n&llilddags half .5 uur w..s er ook een Kapt. J Art 46 43 119 neraal evenzeer a1B gewoon civiel Magistraat
zend'en van pHlIMIgs of "nanas.en (pljnap~ls) gDgel.che DIenst. G Preston 40 40 80 naar Ierland ging a.I. Oeneraal Warreo dit
na.&I Engelllnd, ~n ook van oordeel I. dat zoete li< weDscb DOgaan te stippen dat er na het L~t. Iugl~sby 44 46 90 WILl IWOlarig bij te Londen ZIjn ambt bleef be-
liw<>"nen !lid meer zorg en op betere WIJZ@clUd~ v"n elk~ dlens,t eemgen achterbleven, L~t. Searle 3i 41 75 kleeden. Een "oorstel om de benoeming te
uan th&ns gepIlH moetelI .. oruen ow JD En- di~ begeerlg waren ow persoonlijk of wet Ds. LUlt A J Rawho.e 43! 42 86 veroordeeleo werd met groote moerderheld ver-
gelalld v~rkool'baar te ZlJn, maar dllt HartJ"S MurrlAy of wet onzen Leeraar, Ds. BosDtan over tl Vercuetl 39 78 worpen. In de graafschappeo waar de Oene.
do rel' beter verduren kuneiJ". Nartje. zIJn : d~ b~l..ngen buuuer onsterfeblke ziel t.. sp~- JM Woud berg 42 H 86 raal heengaat schilnt de W&Ilorde groot te
Kl l-.UIopé.cbe landeu veel zeldzamer dan zoete i ken. Eerstgenoemde leeraar, maakte biJ t J T BaB800 43 41 8i zijn, en te Belfut hoort lIlen ook nog van op-
hwoenen en WIJ verbeeldelI onB dat Iemand "mdevan ledQre toe"praak bekend dat ZWEerw, C A de Vilhen 46 46 91 roeren. Ook uit Wallis it een Yerhaal Van eell
lhe 7.e hler ID bet groot wint ook elders dan, en D •. B, Jill 't Kerkgtlbouw zouJen vertoeveo 0 H le Roux H 45 8l'! heftige volkabeweging tegeo een A..nglikaa1l80h~
ID Engeland IIr hgt een markt voor zon kun· , 0111bekowmerden licht te geven lUl te bemoe· Klerk Jones :14 31 65 predikant, die er voor bedankte om e90 deel
n~n VlOden. , dlgen. Zoo als Ik zeide, vele" gaven ll&Il de W H Musto .. -t5 40 85 zijuer tienden aan de tienpligtigen te .chen.

DE ~TOO)UIOOTlLUTS, llAPPIJx.'I'.-De ("1" Ultnoodtgmg gehoor, Korp J H Orchard 42 ~8 80 ken, en die ze door gen>gtelijkeu dwang zocht
.~r:l'" beeft een mleldmgsarttkel OYer een E;n Wit Zt&;!IKu nu zeggen van de gehoudene A W Louw ~:.! 47 S9 te heffen. Eeu paar verldezingen die plaat.
voorstel tot nreenlgJng der emon en DOllald diensten, Zal Ik wIlzon op de leer'ede Z&tur- T Theron 4:3 -H 86 hebben gehad, hebben den stand der partijen
CurrIe Stoombootw"atscbappijell. dat, voJgells l dag voorwiddag gehoudeu ' of op die yan W G Br00lrer H 45 8l'! in het LagQrhuis niet veranderd. Verder nieta
helll van de "wakkere (d I. bltjkbaar de Do· Zondag namIddag? neen 1 aJl~ ~ rdie dil toe- H Theron 39 47 Bi dao een zeker aantal ongelukken, waaronder
nald' CurrIe) 1Il0et zIJn uitgeg&&Il, maar dat' sprakeu .... ren zoo, als men dezelve VllIl den H F Seale 49 44 93 eeo zeer tre.rig te 8l!.effield, zijnde aldaar <!Ioor
biJ ten sterkste verocrd8Qlt,' a.ls in strijd met: waardlgen Godsgezant, Ds. And""w Murray 0 K Bly th 43 :J8 81 het lDatorteo van een muur ...aar men ~w.. r
den w('necb der ZUld Afnc..au!Che Kololllsten, kon verwachten I zoo hoolP't ernstlg eo toch PRoberts 49 42 91 ijzerwerk tegen gelesd had, vencheiden ldn-
('n als geeu ander i'evolg l:uDnende hebben' zoo ["jl'Jk 'Ht,'ood.gend, voor oobekeerden H E Frlpp 50 4; 97 deren om bet,leven gekomen. Met de Kalkoura
dail het opdagen VIUl meuwe mededlIlg"rI. I hartaangrljpeud en voor God8 volk eeue JDlllge De at.tandsprijzen worden verdeeld .Is een uaar Nieuw Zeeland beatemde boot die
ID bilt artikel worut gewag gem .... kt van een verkWlk.lung' De Heer spare rijn trouweo volgt.- eeo datf later oieu .... beeft gebragt. verneemt i'1~TKRMARITZBU KG, 17 '311'1".-10
verbetenng In d~ lUT<Cbmene der GnlOn boo- Dlenstkneeht nog vele Jaren en stelle hem n~ff liOOyRrd •. -Luit. B. Harvey 60, £1 15•. ; men van een geschrift door den heer Olad.
tl'n, oorspronkeh1k gemaakt om het .met mlD- voor vele ook III onze "emeente tot een blil- H. E. Fripp bV. £1 15.; H. F. Beale 411.£1; stone tot nrdediging van zijo gedrag io za. <ieo Wetgeweilden Raad I gisteren a'l'pnd
der kolQn te kUlluen doen, ma ..r die, nu de venden &egen. P. Roberts t9, £1; C. H. E. Boeenberg kt! de lereche kwetttie in bet lidht gegeven. bet debat over de Wet op de Middelen
goudVlndenJ h"t geroep ou.:. snelle pa88&gee 11 September. 4S, 108. . Hij beweert daarin onder 'anderen dat vooral "oortgezet. ue beer EacDlllbo toonde in
r.al doen to~n€men, waa.chlJnhJk ook gebe. !'Iet Heilsleger zal naar ik: verneem bionen 600 yarda.-Luit, B Harvey 60, £2; Lmt. de gematigdheid door den heer Pa;meIJ aan wn uihOttrj~e rode AlLn dat het ...aarscbijn.
<lgd zal worden om de paaaages nog zeer te kort ook ons diEa een beroek geven (beleee- J. L. Web.ter 48, £1 lOs.; H. A, JackIOn H. dbraendag sel;aad bem. tobt hetrulbea:u:! had Lge- ltJl<6 inkomeo .oor hilt t'oll(ende Jaar te miD

k te 12 6d AWL <7 12 lid H. Tberon gt van Dca· voor • ome e ... ver"la- __ ...... 'J H_ • 'tver or n,. , re" n, De We . beer DesvRgee, ons geacht, ~8. .; • • ou"':,. a.," ren, 111 dat de... er ook &ou lijo.dnorgegaau, WIIII "'''Ia:.mJ! .eu 1lU\lU11(~e. e uegertng al
VB C, F JlI.ITl.xL' "'"f'rl'1ld, ""C"/'''''''I<l'jparIOllDsnUlid IIl'rak 11. z.turd&gujnki4l&enl'*I, 128. 6d.; H. E. Pnpp 47, 12s. lid. ware bet Diet dai II'deV.......,..,f;n- •• tmeci. OUl _Il polItiek, ~an 't.qIll.Ja~le It> ~

HoUand«).4 m llaJt.lCA. ,lledll"l,,,eJl
, W"'lIt b~1 alhil11' toe. Éo votum Villi vertrouweu _d De l>rij&en voor het tot..! werdAlu toer- -._ I KQl __ t d........ ID

~ ~~~D!'~il .. ~!a..n~b_n at te .ch.p.Jl ~ -. _ ~ ~ 101ft!'": . ~ ~ ~ rua.1 ,&NIl III "! .' ,0 ': " :' c?"

==de poliliek: yao 'OOl'IlUpDg. U. PI'OOIU'e1lI'
Gene~ &eide iu lijD antwOord dai de
tleg.triug tJlfen de eer beboorde te hebbe1l
om v..rI."I(eDd naar beenoeijiog te beeMD,
en riep de te(>.'ODlt&nden Y1Ul Verantwoorde-
lijk BHtaur op om de beetuodll o_)1IeAtIl~'
io llltan,i te· hoa leo door aan d.. voor.tellea
der Regtarin.: bijllanrl te verleeoeo. H.
debal werd lli~teld your eeu week. De
beer Eeo»mbe gal k,,,mil VUl een t'OOf'IIW
W"'I in wordt alUlledroogeu op be& NtP om
met andere Za id Alrikaanaehil Regeriupa.
regtetree'" eD niet, SOG als tb&cI. door dBll
HOOIteD Comru_ria in ",_hap te m..
gun tl'tldeu. ]d""nJa.g koml dit 1"OOtlltel voor.
.ubet al "a&nobijolijll: .oden aaogellOlDeU.
Een blliteoge ...oue Wut'loed van gou,illOeUn
hBf'ft ..iob our een pi .. ., getreild eenige
mijleo van Piet. rmarit bn rIC. ...ur tw e,
mijl ..o ver dclfplt·klceu aijll af~emerkL. ne
peoeveu die meo er gellOlDen h ... ft PObijneD
te too ~ell Jilt het all811 foppllgie ia.

NIEUWE IN80LVENTIE.

Sept. 16.-Hendrik W_ Ballot, te Olldt.-
hoorn; bateu, £368; schaldeo, £423; te-
kort, £M.

16.-Joharrof'S moete Kruger, (overledene)
eo overlevend .. echtgenoote Martba Elisabeth
Kruger, op Kled@rfolltfoio. di.trikt C&nl&l"von;
baten, £2.679 lu.; IOhuldeu, £3,1850.. Ojd. ;
tekort, £525 &. Old.

SOHEDULEN INOELKVHRD.

Sept. 17 -(kort J ohaonee du Toit, op x-
dekraal, aldeehng Pruerburg. boer,

17.-Daniel JacobIlI OberUleyer, op print
Alfred'l Hamlet, dittrikt Tolba,rh, tui«maker,

17 -Ebener.er Morril, te AIiwai Noord, al.
gemeene ag.>nt.

17.-Micbiel Heodrik Oorneli8 van Niekerk.
op Klein Dra!renstein, afdeeling P&&rl, boer.

1i.-Emil Martio Lodewic Wilhelm Wilma,
'ITOOIgP.r te Middelburg, generale handelaar.

I i ,-Chri,t ilLAn J ohanoM Petrua Strydom.
C,zoon, op Kl'U18rivier, aango, aldeeling Oudt.-
hoorn.

17.-AndT1a.n Jaoobus Johaonee Louw, ti
Kaapstad, klerk.

VEROADERINOEN.

(Voor de.. Ideuier, dm "~tIf"J. H. HutfrN)r,)

GISTEREN.

JOIL"i 10UNBOX
Eerate eo eenige; niet. gepasseerd.

J. A.. C. snYN.

AMELIA F. LOWRfJ:
Tweede. Schulden bewezeo aao Alg. Boedel.

en WPAskawer, (Terb ..n,i) £1 200; boedel van
J..... Murisoll (do.) £-lOO; A. R. McKeuzie,
(buur) £45 101. 2J. W. A. Cllrn'y ourator.

J T. LACEY.
Do. Schul,ien bewezeo aan in80lveoten

boedel VIUl J. D. Mull"r (huur) £64 u.9d.;
C. O. H. Bank (prome_) £500; B. O.
Lenoon (do. eo rekeDlng) £i58 6s. Cw-ator
II. voren.

MOCHAlI:ATG!..YIEF.
Do. Sohulden bewezen aall J, F. Wicht

(verballd) £500; R. J. Lonw (do,) £160; W.
de Smidt jr. en T. T. Watson Ido.) .tw; en
T. Hopkins (o~n rek.ming) £li6 141. J. J.
D. BDylkes eo W, A CulTt'y curatoNn.

WM. S. TREVITHICK.
Buitengewon", waar meu besloot eoo aao.

bod van den houder vaU een varbaod op het
vaste goed aan te oemen om dit o'er te
nemeo voor £SOO.R£UT_ER'STELEGRAMMEN.

AB.RAH.Ul VIJVER.
Do, Men moe8t oordeeleD over de ~

of meo zekere erfpaobtplaata Zon prijlge ..en.
waar men kwam tot geen be.IUlt.IEREN.

OntfJangen en gepubhceerd 16 Sept. 1 " m.
L. BOCHFlU.DKN,

Do. Schulden bewezen aan M. Lew (oab'
hUllr) £4~ 6sh 6J.; Eliz. Boltman (huor)
£13 IOah., QIl W. Power (open rekening)
£29 10sh, S, M Lewi8 corator.

LONOEN, ]6 SKPT. - Iersehe leden ver·
lettell zich t.egeLl bet doorga.an der Wet op
de Toeeigeninll, eu het ge ..olg is dat er heel
wat lRuge zittiDR"en, met vrij hllfti>!e toe-
~praken van beide liJden. g"honden ZiJD.
Te G..lwl\y beeft het g<epeupel d" Poiltie
aauKerand die een aantal peraonen wegens
"eerstand tegen veTJaging van bnn plek ken
beg,·l,'i l.ie. Aan vallen met do baJouet bet
I.(e\olil'. waarbij eeu vrou ... gedood en heel
wat llllJJeB R"owood wordon, De Moor is
lJillgsJag te 3 n.m. nit Madeira vertrokken,
eo de Pretuna Diog8dag te 8 n,m, te PIT
month aangekomen,

F W. B. WILLMOT,

Do. Men besloot een erfpachtplaat. &&II de
Reg~ring te laten vervallen.

FRED. C. DE WIT (TWUDE OVB&O.LU'.)
Derde. Scbulden bewezen aan J. W. Jag.

ger (promesse) £ti4 5ab. !lJ; 8mith en Bean.
land (do,) £64 lI.h. Jl; G. S, Wolveardt
(do.) £17 ,'j.h; MIlia en Onll (do.) £112
Iish 4J; WoroeBter Handelabank (do. eo
kosteIl) £53 10sb. Id., J. D. Cartwrill'ht en
Co. (open rekPUlng) £1:3 lish. 5d. ; B J. Jou-
bArt (do) ilJ, en J. L, Jordaan (huishuur}
£30, Curatoren EU1'Tard en Merrington ga"en
in hun rapport te ken neo hoe groot bet te.
kort WILl, en dat insolvent het toeschree f
&&Il het stellen "an borgtogt voor zijn achoon-
zoon Stemmet, sedert insol vent; maar dit
verhes had slecht. £231 bedragen, terwijl
het tekort volgens Djll eigen berekeuiog

LONl)}t;N, 17 SiP1-De beer Gl"datooe £~92 bedroeg. De belangrijkste baten, die
komt terug lJ&ar Londen om deel te ne· trouwens minder dan de raming waard waren.
men aan bet debat over de Wet van den had hij Mn OIn Bank verpand Eenige en-eu,
hl'(lr ParneIl. Een "a!weepetakes" van waar insolvent geen overdragt van had. moe.!;
£1000 voor eeo afstand van Jl mijl is ill men, volgens curatoren, laten varen. Volgen.
oreie R'ebrag t Inssoben Ormond:. Melton insolvent, die een 8lagte~j, winkel en kantien
en .. The Bard" r.ulIende de worlloop on Ihad, behoorde der.e!",n zIJn VrollW, maar daar-
, '. Y van WILlgeen beWllS, eo curatoren geloofden
2~ Oetobt r te Newmarket plaats hebbeu. dat zijo bewpr~n v..l.ch Wall. Van de uit-

staande schulden W&8 oaau ...ehjks £100 te
I "II~CIH~ TELMHLUfilH I~N'T· innen. Curatoren wildeu het v.. tgoed ... rkoo.

pen of verbur!'n, eo hadden vernom ..n van 8MI
&&Dbod door iosolvent &&II zijn achuldeiacben
sedaan OIO huuj6sh. per pond te betalen. Het
rapport werd aangenomen, maar een v~
vao insolvent om verlof tot handelen bleef
tot later.

ONBEDUIOEND.

Orttvat.gen en gBpubhceerd 17 S.'pt , 11.45 v.m.

KAAPKOLONIE.

PROlJUKTEN.

P. ELIZABF:TH, 16 SEn-Op de wol·
markt werden he leo vali 130 te koop ge.
boden balen 72 verkocbt. Levendige mede-
diuging, en eeo strekking tot hooger pri zen.
Van sugorahur werden 4~ balen geboden,
WIIIlTVlOn 27 tegeo Vll8te prij~eD '!'erkoobt
werden. G~n verbetering in den priJ8 der
wo~elstrni8veeren, en er wordt bier,an
II~ohtll weiuig ter markt gebragt.

CJlARLOITJ: WILIIO N.

Do. Schulden bewezeo aan Gebroeders RUI-
sau (£25 lis); Wentzel en 8chl"l1vig (£:Jl
la 4d.); B O. LenDon & Co. (£14 1&. Sd .•
allen voor open rekenmgeo, Curator D. Mcno-
na.ld rapporteerde voor zich 8ll zilo mede.C'U-
rator Honeyborne dat de boedel, eeo van een
hotel eo magazijn te Prins Albert, door iolO}.
vente's mao bestuurd, onder ged ...ongen cura-
tele WILl gesteld, en zij had toen een .taat der
zaken oppmaakt., di.. echter geheel verkeerd
was. zilnde er beel wat schulden weggelaten,
uitstaande schulden vu £460 aan den heer

SWELLENIJAM, ]6 Sur.-Zware re· Pritchard, van Beaufort We.t, "oor £100 ver-
gellB 1.11" in deo nacht gevallen, eo vallen pand, eo&. De vule goederen wareo te bool{
tJog steodl!. Do bergtoppen zien wit van jl geschat, en de bel:W&arde koodeo naaowe.
8neeu w. Iijks meer dan deo gegeven borgtogt opbren-

geo. De voorraad wa. voor £2115 verkocht.
MALME':)UURY 17 81M' - Fraaije iInlOlveote behoorde in het verhoor te worden

.. ! I b genomen, zoodra zij herat<old wea van de ziekter~geD8 OIJII sedert gistereo geval eo. en et die haar thans bUlten het Hof hield; maar
weJer dreIgt DOg Bteede, Alle veldgewu haar man scheen gedrost te zijn, Er waren
&Iet cr mooi Iln veelbelovend nit. heel wat posteo waar onwettIge voorkeur

w&&rlCbijnhjk wa8. Rapport aangenomen,

R~GENS.

WATER.
RAJ.il' JACOU.

Do. Curatoren Bllyskea en BIOdon deden eeo
opgaaf 'V&Qde baten, dIe niet zoo erg bezwaard
wareo of men kon op ou mtdeeling hopen.
eo uiden dat inaolt'ent zijn oD~uk .... de
pokken toeachreef. HIJ wilden .-ubelen
terug, ml&(" dIt werd aan curatoren gelaten,
die &all het eind der maand bet vutcoed in den
boedel zullen verkoopen,

KIMBI<;R.LEY. 16 SErr.-Het Comité
wan don B, llocJuafi1lldachell GemeenLeraad
heef\ besloten de voor8tellen "lU den heer
LTLlCh omtrent het ,oorzien. der stad va.J
water aau te nemen, en hem ee>n con-
o~88ie te ""Jen.

NATAL. J. F. xmnucx.
Do. Ourator@n Stamper en Lang8l1D8ll no..

gen magtigiog tot den verkoop van het TUle
goed. en bek"'lUIlen deze in rwmate mate.

WETGEVING EN GOu DZOEKERIJ,

i, I
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BIJVORGDL TO'!' DI "ZUJO.AJPBI1CAAN Jl VA.~'ZATUBDAG, 18 BIPl'IJIBBB 1886.
w. WÏIII .11 lack to Sl"lI.o" aH "pe BOLLAND80H ONUI,(WU8' TB 8011BB-

&It., .... 11 tb..,. .......t eh. 0.,. &II'!III Ibq,.ear BET OCIR' •.
pl-,: aIId Mceire ja'l lb. .. ... tr .. t ... n, u-II".· s...".t OoM, 7 Sep&. .. _~ ..
... blllI did frolD tb. .. jaat cualDi".. ol &b. ..._... 1Ut/MUw.
Rapl Uaion." ApolotrwD' lor tU1ag up 10 ltJjD ... ,-1e a. 1IIa4 tU 18 AaPMI D.
mach ol. rou ,lIaabl • .,.oe. fta&iIt rtJ.'" -W4iDIr ...... .-...A""....

P.Y.lJf BuD.. d. b.. A.. J. ~" da&aIHe .....
--....;_----- ,oorlrolUa4e, iD d. na...... 'T Ba ......

BUODLER Hr'IUI KNIPE. d. ...jeeIa, ,... 11," ~ op Ri......jb~ ~ .
L mljj eli I.. , du eJtiIl~~;",;C:
)f0ll"'a, 8 Sept. 1886. "ia' ,d. iD,1oeIl a.·iNt 01Ml.,.l' ........

..til" dm ~, oenro ....... Kirk ~.. .wr"r BoI~ tail· SlU .¥" ,., _l_
Mijllb .. , .-la ... koloauaea ODder bet bocH de, ICbrIj' 4at Ill_1MB It _

"Oo~Ddude", lie Ik _ IIbrij ........ D &eD ... " ftII d pliraik. .B'" P au
beer lUiip., ,.utelil "AfIcIU1Ilog". Er djll Die' gecIIu, ik lOa IIlj wen 11 aI)\
nl'lDbe1d_ ~edeata.d1e 1rIumea ....... ui4 wureu ik Ej iD d.. 1aatI_ ....
..ordeD. ale d. drijf ... kK di' aija IIIbrtj"D. 0111 DelhUjk lae, door di -rp
la d. ..... PlUU. mijDbeer .. 1Wdactear, ...... eu .. dh aiDeoIldDf " die
•• DlCb la 11 ni8DII.lljk 40ab _ ... drillf8DeI" b.t ,mieli, 'D lleeIa«a h. " pu,.
"tlO.lreo •• ij ND pl•• jeI8 •• «tëerd ali"''' &eIf'DO'. Kerk ot ,ollr mij talIrIll~. Nil
gel.nD blad &e "".DDeD, iD belua' YaII an.. dwiart aij aij eola&er daarop &e ocdee. AI8
w.t laUI dltB8D tot opbelcJeriDIf ftII dit bela~' .... ·heeeh.l~ __ .. Cloor a ,....
,,,,Iulr ...... 100 nelo", g"wiJt wordt eD dikaa&eD op lft8II betereD rrO-CW., ru" .'1IMt
d.t 100 " .. I .trijd .. roor_kt; U iD bela. "D tljleD mij II eliea brie' 1ADI"oerde, ... JaebbeD
.lIes •• t kan diu'D tot UDllloediriaa ,all blo, dj Jicb Jeker geeaada. u.ro,er " YeroD~"'O,
dje licb lIIet 100 ... 1 .. 1".rloocbeDiD, 8D liefd. Ik al UDtOOIIIII de, ,....1.. brieI~m ~
ttell.lI. tot reddill' 'all 100 "I. iD ODd• .,. n,- ..cbt aOlr,lijk " ap"Ir.D-t8Il. -"~r,q
lookeD aleleD. Mijne ned.rig. becI. ia du eist il 'liD ODjuie" ,00n&eUiDr-, nlICbe al·
Illj lIIij "De r.,.' .... eli,. bo. wilt If".n, 0. cllfiop., .D .. ,klaring.1I eli. door ,ei_ ....
eI.n "rijd &e aaD,aardea 'D te~.O .prokeD .ordeD.
deo laMr KDipe. Terwijl dj ellt ,001'l'lllf1un 1. Oojaiate yoontelliDlfeD.-Tota el. b .. r D. la
beID (Knipe) al. "leg.lI.leDder" gelChoalreD lijDeD brief YaII 19 Jaltj, ill UW 1IW ... cl8D
hebt, Ilelool {ï clat bit Diet Illeer elu regt ia 2&teII dier aU9cl fVIOIIeau, loDder .....
bd .. lId •. Uil lIIij t. dO.II, di. lIIij UDder eI.. e DAd_ olUChriJflolr. cl. akdrUIriar ....... :
omltancligbed.D "II ",oo"taDeler" 11_. ter· "PreelibDteD der' ~...... NeL 0...,.
.Ijl nielDÁocldit waagt. Kerk". .chtte ik bet .IJDIII JIlir& iD In& p1Málo

Ik lOU ".1 epijt bebbeD nil mijD koetbarea lijk. blael deI_.D op " .. til. dur Ik Har
lijd iDdieD mij Di.t bel legt g"'''11 _rd aljD all p.oe openhjk. milllCb&tIlW '" "'leecIIriDJ eier
g.lIIoed eeD' •• \'ea II. el. b ... r Kllipe, Ifoed lucht N. G. Ker. brlChoa.ele. Vu clat "kan _rij.
&e Ife'.n o,.r dit ODder"erp. ,eli ia el. ~"(woord .. , .. el8Dkeer ~.)

Kn io d. tweed. P'UtI wealCh ik bet geëdrde deed ik "D uatal •. Ilipe" afdnalrkel. elie Ik
pIlbliek il. t. lichten o~treot .• be~"D mij tol ni.t in lIIijoe If._en" .. npreid .... r ,oor "D
ecbrii,en ooopte. Er liJD drl. zedenen wurolD ander doel bettead beb, clat bier Di,t ~
ik dit dot'. De •• role i,: omd.t ik ,oei dat bekelld g.maaIu te .ord.... Dh iIDlIf;It nil __ t
wanD.er ielDand sicb in IIIlke .t.rke b•• oor- door d.n laeer D. ,oor1tetteld tJe ,00,t: II De
dinllea aitlut teg.n eea ligcba&m, ciat tot doel Obriatelijk. leeraar ,all 5;oa,'" ~I rillt( _.
beeft d. reddinlf 'aa mM&lCbappelijke IChip' ter DOf!'iel. "rcler .D het. toeD ki~Iicb~·
br.ukeliogen. bet iedereen diep. .lIIaneD to.. bereidde OlDdeD aealtijd der "Ui )IDIDI iD liJD'
br.nlft. die lII..t luik •• n do.1 .. nilfunl .ympe· gelIIeent. te YI.reD, Itfooiblljelta elnakk.D
tbileert, eo mij dDI ."en goed l'1Iakt al. ..n 0111d. boerea ~eD aij op te .. _. aIaoIlIr d.
" Goeden Tempeli.r." I[.rk el., nom ... deleD IOlIcl. bel ...... .latb"'"."

D. tw.eele iJ : Ik acb rijf ter wille "aD dil kl.. iD AI. dit zoo il, cia, .. I bij .el ..Dip YaII di•
de loge, die niel loo,er geforderd In ontwikkeld ... trooibiljetIeD" 1I:1IDDIIIprodac.reo. H'j eloe
lijn, 0111de gnoelen. na iem.od al. eie he,r dit ol DOellI' d. 111111011nD peno_ UIl wil Jk
Knipe te ooderecbeideD .n cl&ardoor de prooi le ;"'I\"D beb, eo bewij .. all'lO ~t djoe "oor·
worden no ooy.ntendige apotloetig.II, eo dj. stelling .... r Ï8, Na d.I. beWenDfl ,""It ODI
tocb deani.UelDio deD nrreweg gentandi".·.. de acbrijnr: " Ik aat.oordde .chtel bieroll Diet ;"
read UIIgeDOID.D bebben. OlD lich nn &lIft geeat- ,oort. dat JtUt'" toen ee_ brief ICb'"'oI • .....,.
rijk yocbt al. pleilierdr.nk te oothoudeo, 4.t op ik i..retoDcl breeclfoen, .otwoorddej 4..., ..
toeb ,oor 1D.0ig.. n Dietl &Ilde,. geworden ja dat E. P. '''''°111'111 ol de p&rtit ,oor cleDprediier
dali .. n ,allllik d.. dui,,", tot "rwoeatiq yll'l opnalll;" eD .iodelljk: lO ToeD Ik ook Merop "D
lillcbaam .11 ai.l; dat de oorl&O\lI: trU clal ek lI.paat ant.oord 1lfI'. kwam d. beer HoIaeyr
teleoteD 'aD lOO "le lDaan.o eD "ou.ell. d" 'Dderm...u breeehwrlg ., op neel., dal 1Ir ..,..
baddoD kaoD.n 8.AngeweDd wordeD tot IIDt en nnnmd4 ill pl"l1 nil 6DOI-ntd howl,_1t,.. eIl. •
1"If8DYoord.mutaoblppij, g ... ord.a lijn tot eN lieD belfriJPt bier nie' boe ik __ 1Il __
ptll. T.r .ille "a luikt! maDDen eD nOli.... kwam op bet oode_heid tllllCb.D b~,~.
di. b8t ,ooraigliger plao Ililllekoleo bebbeo oa .oord.o ..0 l.idt Dit ~" uk.r Die$ fil, ut
licb li."er fan luike dreoken te ODtholld'D, daD d@1bee"';D 1l.'''Dt.OOrel UIl E. P.'D mijo Deêl.
0111lich door h.t matige g.bruik iD de ODlDicl,. komen op aoog"lUJmd4 iD hek.ltde oomm. ,aD
dellijke nabijheid 9&0 d. kl .. u.eo nD d", de lUnbOtU 'e yiodeD sijD. Wat ÏI DU el. were
liatil(en 'l'erleider t. blg".o. (Acb, boe ia tocl! toecl...,t P Z'JOeil boY'D ~&l'lfd. ballclel .. IIIlÏja
die ,.rf,).ij~lo jk.. ba.rtetogt, die g.nelgdbeid 0111 e.ralf briel o,er d. beleecl .ag Il.r N. O. lterk
de .. 1.1llf"0 " bofeD d. waarbeid te 11',,100"", UOjfeclaaD eloor eie lI.b.. ï.c ui&drukkiD(" Pre;
die bet karekt.r ,&II Efa kelllllirkte, .teed. be' dikallteo eI.r IIOOjI'eD.... d. Ned. Gerei. Kerk.
kenlllerk "an 'a' me~lCIaea kareklfr Ifeblne" 1') .aaroJlllObrijfer •• gt-Di.t lfeaDt.oord t. b.b.
Voor luike m"anell en nOllw.n, olie edelmoe, ""D. la .Irijd.el d... "rklariD" .toDCi i~ d.
diller lijn d&ll ik eo d. h•• r Knip., die halIDIt lUftbotk ".a 21 JIlhj. ond ..r de -teekeaiai:
philaDtbropie dllffell io praktijk brengeD, door A. J. DxllPuJl(I, bet ,olgeael.: "wu_r ik
licb de opolf.rillg ,.n eea w~ioig .m.. k die trocb lijoe kerk .. De SOOfIIIUJII'ItUk Neel. O''''',lIotm.
1D000r"oor .. niIl. oollenblikken daurt, dDrfeIl .11 .eet bij leer Ilood dat ik dearm.d. Dl" .,._
lletroo.l.o; die 0:11 iD b.IID,f na beo. doeld b.b eeul 1D06~' G".,,_" ...,
z.he" .0 krOOIt .0 uit li.t4. tol aIId.r811~ea goed •• ae fIOO9"ItJ/Jmd4NeiUrduftM3Ju.." Near 1&lI!.i- .
yoor""eld le .&elleD. lieh Yan eeD .Id.ia If..oot diolf "D dit .oord IChr.. I ik miJD t ..... D brief, ..
ontboadell dat 'Dd.n beo lot ....11aoodlottilf -iode iDb.t ,0Ig@lIele DOllllller "D clat blad, 0. ti don
1"11 kann.a lI....ngeD. "( Witlwut fig"', witltout Ii.n d.t ik ,egt bed tot belwur! ID dat bij, Itet
dtmgw" .1011 d. Bog.ltebm&ll 1"''''811). V'lOr oodeneh-id tll_h ••• oog ... lIIIIIUU ea soopa.afll<i
luike maan.o eD trouweD, elie IIII_bi.o door _'0 bij,oegelijk Daam.oorcl eli "D bij_rd-
deo bAlt KDlpe aaD lM& twijl.leD g.lIra4't wor· niet keDDeDlle, li.b .. lnD met djae uinlqt II'''D
den, iadi.o lij Da IDlk .... "erkeerden IDylO8d lloeelR'ed..a bad. Oord .. 1 DU•• ijDheer, o! . d.
nrwell'Dd I.&ak. ,Ojfe!,rij OD_II.PPOII. Voor ,00JtlelliDg ... lI... D oort'rllJlOadeat _ JIIII"
luike .eerloo.., penoD'1l acbt ilr bet lIIiJoen ge••• t il.
daurso cbri.telijkeo pligt iD d. br.. le &redell 2. Val.he '*cII.leliringea.-AIa d. h .. r
indien Ifeeo DOder bet waagt, ()iep .riok sijae peil ia gal eD "m.j. eloopt ~aa-

Ue d.rd. red.a it : ter wille nD CIat ged ... lte a•• r hij o,er penoD.n ol PIaa&Ie n ."...t .. eli8D-
nn b..t Iflencl publiek, 'clat oiet ,eor Jicb~he t'lIlfnollf' el. achting YaII alle ... 1II.a .... ea
d••,kt 8D oord .. fl,..., lieh III_tel door cl. g.. "rli .. t, ciao Ji.t bij deariD lIi.t eie ~ nueb •
,oeleo. ..1 ·.nderen Jue leidea j op h.t· &ea lijDer eiPDe clad&l!, _r _ "rpidar .aII
.elk de b.. r Kbipt 1DiucbieD 88D grooteo helll omclat bij d, ka"p'lIIbter "0111. IIIboon.
iD,loed teo k".de uiCK_'eod b .....ft. Er il moed.rtIDl" le. En cIearo,er WrUIr ""-i.,
Diet. , .. I toe ooodig OlDMDe ... k iD Illlk .. n bekOllla.rt bij _ Diet ~"er.~ midde! .... ..,_
dagbcbt le .tllI.D, d.t b.t pabli.k lOO mot ,~r·Yla bij aich bedi.D&' al Iljll il) oolr " .. ~ d.
oordeel opgepropt .. orelt, clat .':II"n "'De ua.lr Diet lucht llegr'p.1I ala di,Iraaijt ",tori." e.. Jl."..
eeDI eeD oDdersoek .a o'p&rlljdig oord .. 1 .. ar- j.miJt. di. N.B. deo 8e&eD Ju_rij _ ... CIOeb-
dig acht. &er... komtD B8SlIOO o.-r lObol.. di., 4e _.

.Mijll bOOP'D doel m.t dit IChrij"D ie, ioeliell op 18 :JDO..nj ID cl•• Ddere op 1 Flbrudj, ~
niet. ftle tegenltanelen ia ,00nleDd.,. &enr.o· .erkall&lllh.d.o her,at"D 10Uto 1 P,. beer U.
d.~eD, li.~ toch hen 100 •• klrer te lIObuddeD ciat aebrijlt: "M", 1IIOIf. mij ia .. ~ o.eier
I1J 'oor Ileh .. l"eD IDUeD begi.llea te d.nk'lI'o all"l'" pee_doDi.meD aitlCh.ldea, nffoW~ ,'11
oord .. I.D. . unYalI'D;~ '11 ,,,koDdigt du un cl, .... r4 dat

NU1II to t~f'O'nt, I00I1. de EngellClIlII&D I.,t. lDijD DUIII all_ .chter di. pe.adooie.8D &e .,..
Voor'" •• nacb ik ecbter goed te IateD ,e"taan. keil i.. IlDlllen ia " Ju",blijkb .. ,~4eaeltd.
dat lDijn. hedoeliDjr eigeDlijk aiet it OlD leg.." b'Dd "-JI "t" "D cler cJ.iakeOta (fila.r el.
den heer Kllipe te .. Icia ti trekk.a, lII.. r .Ifcb", iOlli~.D E. P. cle pemj roor deu pndlte, op"
de nH di. bij 'CIOhtaal. Maar dur bij sich (ill de &Moth Uil 28 JIllIj .taai ~'D 4iielfd.
"rij"UIIr &il d. kalllp,eeb&er \'ID de opp,lÏti.. balld' p.tert.lllm .. " eellreet "ea.la OOCIét aljD
perlij b.. lt MDg.bodeD. beD ~k Ye~I':igt bec. ~ DI.ID· ala E. P."; 'D E. P. lijD el, l.ilWeu
beID op te DelD.n. ED mogt Ik IIIllDe p~D IItW.t ,an eI.D becloeldllD diabD) _D "oDaerleo,DleID
ICherp pllDteII. is het oiet olD: btlll leed .lI&a &ot 'nUl I eea "t'Dd nD reg" k... er DU"~
le doeII, IlIaar om de .urheld aa. bet bebt te i._ iD d. RftbotM &egeD lIIiL bllji)Jur ~~Iollld
brergeD, eD aal h.l aij, hoop ik, ook oiet teo uit d.a i litkolr.r 'ID d.D VóordlWr dar 8ehD"I.
kw&<l. gedoid .0rd.D. COIIIDIÏJIÏ@." Nu uil' iJr det er ,oor dlt iDee
Euft? I ~Il hij sicb laa~ lfebrGik!~ om de bo.g.n .. md If.. a grond htl"'" eD Yer~ dat

kU"nJt' lilt b.t fUlir te ba!eD, mOlt bIJ ma.r cl. ik met bet IIIbrij"D eier Woeld. M.t8D ui.tI
gefolgn er Y~D·'~"~eD. III beD.!fOeclb~enel te doeD b.b Il"bad. Ik "anreé\~ ,ea CIeD beer
met d. ICbrll'!l', Ik ,erapr .. k lOl), IOhriJ",r, II. h.t bewijl 'POOr d. wurlaeid YIIII wat hlj
NOIC~IU' 1OC8I. Ie.'DeI ala cle beer Kllipe, bier be ... rt. Le,ert bij di' niel." bl... ftIl
dio aai lijo. ,oe&eD oDder cl',.lOboolhaaill!,b'l!'&' mij 'aIeoh.lijk belChaleligcl t. bebben raá ua
komt IIU ... r toe foor d. Wll~ ... rop biJ liJD. op h.m.
IrgDlDeateD gele,erd bellft, die b.m all bergeD 8 Verldariog.. cli. eloor '''lea .. ...,...,k.D
,cbeoeD, ma," die b!j het, ol li... r io b.l I~bt .o;d.n.-Ik OIIt1r.lI teD M1I.DIDIIl.U, ia d.
.. a w.. rheld eo leitaD ala d. rook ,@rel.iJo.n g.IDt.DtI oDeler IDIjD. 1O'If te Eap1labe necl.. 11
lull.D. (V corw • ., makkelijker lleMlfd claD be· g8lOnpil .. ord ... • bewj hij "lrillcldi_tfon"
W.I~1l I Een _iDIr gedIlId). Voor ik ,cbt.r hetalj io d. ZoDdapmool. Ik oo&lr8D .......
onr". tot b..t .• ed.Heggen "0 de arglllD'lIteD ZJaclagacbool ged .. l~lijlr in bet Bnlfelella wOfdc
raa IIlijD ~.•etrij4er. _Dacb Ik ietl te nrklar.o g.boDden." Uit is het getál niet IDee ...... b."
umtreD~ mIJlel,eD. .., kiAII~. Ik ODtba dat iD 0:ilI ~ "lil

Het IS ... r wuncbiJolijk d.t lIIen aij &egeo BeU.ne BemiDari ... 1IoI.Iaa4eabe &eat Hili_ti
b..1 hoold lal .I!'JI'D, W~,III ik.DU pablitk op- drie Iud" 1Il.11 per _k" .<lrdt onder--. lIe
&reed .1. ,.rdedl!!," f cl&ar Ik 8r tocb lOO hettig .aarh.id il, clat i. b.t OoIi". 'nU'ea " Itee
op tegen .U. BeD ill .. D inlIgteu ,erao· Be.ia&rl. ZinK VUR per .... k MIl Itet óMer-
d.rd' 10 hee gtb .. 1 Diet j - •• oDcI!,-~ .. ijl in de BoIlaa4ecll. &ea! .. wijd .oN" Ik
bIb 1Ir eie orde der "Goede T.mpehel'1l1l ootlt.1I d.t It.t Seminarie "Ilrobtl Yler ol. ,ijl
geheel 'Dd.... be,oodn dan ik IIIlj Yerbeeld board",," "'d. toea 'I h .. reD 0.'. briel geeaIa .. _
bad .n el&ll mij g•• egel w.d. MMr fill w.rd' er .U80 &oea .aORT. Ea ill ODlb.
d. jfI'OOtII" red.n it o.. clat .. br ni'Dd" d&& Ia,t ~ eier ~oli_ ap btiM"__D
IIIlj o~trou~ behandeld Ia~Ir. Hettre•D ik b... nr beDeelea bet ".,ord.rde ... tal YOOl''' Gua.
ala mlJoe pntate ".'O"-D ID het ,ertroll •• D ID yera.m'DtetoelageD 101id. sija, iDdielt • alet
bee OO~ Iftliui.terd ~eb, ~"'t hij op d. dakta nl .. Ifrau. werdeu OJIII'IIlOIIl8D," .Het ~
g.predlkt. .l!.n daar Ilr Die_Dei ~. op lIIijD be." 611derUIIIfI". "an •• 111.13, 8D _ se~i-
, ... len w'DJ® te b.bbeu. w.oach Ik het k.1Ia4 Dlri. 67 YaII .. lIr. 10 Il'reQ' oDelerwija oat.
daardoor ~,iD bee pabli.k te "rgoedeo. "alfID. '
Eo ik rilld geb.!I, ,0~ai~iI.? ID bet yierd. .tuk Zi .... r, mijDh .. r ete ~ktJar, ".t....
nil dea b.. r KD1P", dl. Ik ID d.t g.eprek gelie- riog.D op 'dteD gtIIfroDd. Wlarl!l"r ODiler.
ligd bIb Ilr wil er echter Dieta meer o .. r Mg- soek bit ..ord.D ,ecIeaa _ lel. di.
geD; er aljD .. I. diDg.o IDd••• reld d.ie op .lku- III'" deo ~6Q nD u•• I.... " ftG ",but.
cl..r lijkeD .a 109 ni.t d.. elfd. lilD. Ik wil d. beodeD lullell doeD "1D.uleu bij bit '~rle-
echter bOJ"D d., b.e .ijll eigau w~k ia, .D .. n ,all .al door D.ell correeplDdeac ... rt 'p-
Ylrtrou •• o dat Dlelll.~ "'D cle nleD~1I Y~O .hrenD. Acbt gij bet Dil nog II eteUiIf .. a'"
KDipe lIDO dOllllDlleo alJD, 0111h.t boekje ge&l- TaD belan( d.t .. m,eooemcll 'rijalt &eD ,. ...
teld .. d. Vrae., clee WijDe&oka· ia bootclttullkeD der HoU.adiche laal.n eier ÁftlbMr _k
achtereea,olgeDl iD d, zuid .d~ te Ia&eD darft .phbll" ea .ilt lIij IlW, JroIoID" •• C
berdr~.D, o~ h.t pabli.~ Diet st. hoe" .. 1 bri"'D ,all lulk pba'" ,mier .1lIIee. CIU it
4.. rlllt oDUeeDdl8. G'D~tj( .~"a. Ng..1 b., h.t lIIij w.I. Oij belaOeft Di., _ ~ da,
,oorgaaade .l@t!bt~ l.I. IDleidi~ tot due _Ir ïk u w.fr laetig ",U", aal ·a.i "11 WaM ftQ

"-hoD.eod., bet!11l Ik d8D .mjel. lelt'erd.dillin, telllnoT"r d.D b", ~,
I.ID.Dd die bekeo J il met d. ol Orel. "r Goed. Met bee OOI up bofen.lMó4é lIJ tik ....Mutd

Te~peliereD" u_1 cIad!'lij. bemerken dat :. b....~ I8In f"oel'lI dat .. 1'1'eIpee$ IDIj ,,*biIIlc ~
KDlp!! If"D d. 1Dl0lte id.. ,heOIft .. , d. Orde 1I0tid. &eD.m'D "" 1'11 dat bij "doI'tIM ....
eigealijk il. Het il g.heel en ~ "D alleo groDeI gaao". lIIij ol cia .ijDe6 aal "_teil "lib!lD.
oDtilloot .anlleer d. be.er KD'pe Hf& CIat de al .ordt .r ook ICbijJIbur gelooi .... ,.tGl.
Goed. Telllpeli.r.D op IfI'ODd "an God. Woord
ook b,t pblaik "rIlied.". De Orde ..... er g"D IIr beD, l1li.,
.oord "all. E .. ik sie er ... le Iullre boileD, Maar J. H, Huh:lYa.
hi.ro"r la mijD ,0iJ8Dd !&uk. ....r op IffOIId [Wij !runDeD ui.t oonlM1ea oYer ...... 0 "
bi""aII proUoIt- MI el teil .ur,"" t.,.., - tU 8"1D.,."t ooet Yoolfalc, ID sija la" YefI&e""n.,
BIIGTBAIIJt fAlillaT .I'VBLIU G.•w~llJI'" 0IIta.. oi~t ,eo plaa 0IÏl lIeutj l1llll:lll! Da. Rol.
iJl Mm ALLK r.egto~ 18 hoe pllbliell 1.811 &II "roar· a'" ea ilr. Dilperiak te ootcl....,. bd,ij
deeltD, .at bl) DOOIt oDd.rWeht bed,. De Il_t Ijell ta I41f1W'Dwat Ita DlMIeet. 'u ""'r"~I.
,&II li;~ ~brijnD .. rrudt det bij i.tI b~d .. lt d'D, op bet pnt eier 801Jo.1..m. teal. etr.k.w.~biJ Dlet oacler~oc!Jt bed!. ....D dlildelIJk~... k.D kAD. Dat .ij reh_ .. wa "bei" tpr.lr""
wijl 6.t liet belli Dl.8tte doeo II OlD de .udaeld, toeJi wij &4 kea"" peel1 U. d. iDfJo.ld faD
IlIaar _cbte 010 teteeD de Goed. T .... pêU.ten &ot! at l.. rarea der Ned. u..,..ton.ooercI. Ket k taa, "f",
,~Id. ce tr.kllen en nrd.cblle m.keo .11 ,Illlei· 0.. ra1 licb teD CliO'" d ..r Hol1ao4leebe taal laat
dere. WlI&J'OmP Ja, ne ... t n'u .Urolll' OIll4a&jlll'oeIeD cl.., lIlij"8D wij bij. Iaoe ..... wij ooit
bat niel mei aipb .. r lijn p'OeltilllUool" iD etuc· ll liilt om &e _~'''' wiJ ~

~. hCJUr", l~ , ~ ~~ ~ ~J

, .

Wilman ldMrde .. a MD "'"I &taiga '_illIII uil .LIeh&eól1ta1J ,""D regeeenige ._'n, en clat h ... lI11lkl -~, .. lj .n ~:abeer ,er te h bbeu dat al qt nntooffedell. Zij baiden geholOrd dl&" dlamu.
sou zijn. I bnd wiJ oopernruoQltlll orct! dat _ wae ten .a.r 100 kUDd.a op,,,tild wordeD, IOnd.r

Ds. Vlok vroeg wat '~. h~~en ~, wurl er jPdaaD beIa~~ ~rkeliL dMd I ']IoeI&ej ..n liet! all drie IDlUUld.oh.dd8D lij nog
opinie w.. over het Vnjwillig Beginllel op I ~t men iD bi' deu wiill" of nl.tl. ol Jij IIU Ileob_ •• t Mt e«J tn
&holm. I bij bet per8ea _tel 'j) bierbi' lijdtlll !lOG dat Di.. aet·· d. An""" daarbij srubU.1I dia .... D.

De h .. r De Waal :-All dit doorgaat, nll8ll de lIDMlr ftIl d~n ~I 0__......t!-unroord.· De _II ill _ ..... eD, IJ mijODIIeIr.DcI. Bom,:c:
(Van WI Corrupondent.) de meeate A.frikaaDaeb. hoocere lOhollll, ala ... em na&&' die luet....... "n~ dat,'IUae YiirteWea ~lj "ftD drie e&eia&jee iD dril

Piqaetberg, 12 Sept. 1886.. z,.... College BteU.obouch. CoDes' till an· h... Pieter :Marail .. f ~ ~.-.t.i.io.D. )WB 90DCI er &wee etleDtjee .. , d.
Wij hadden h ..t geooegen ona Parlementlhd, <iere) ten ,ro~de pan; maar de DiooeMll t. iDsienJ. hei ComU' voor. eie wijaben- ... -:-;. ~b" (-bl na djD .... a d.,.

den heer De Waal, "oor Ilf'nige dagen in QOI Band.boeoh en Bt. Andr4fW'" Grahe.melad Y8ra~. had ... haodeld ~. Diet Ir • De lee .. Mt........ lIit t dlltrilr& Buo .. 1I'Mbe
midden te hebben. Zaturdag hadden 'lVijmet zullen door BpiJoopalen hl Bngelaud. til de delMn lU d. ~ der wijaeD te$~ ut CIee .........." _,...,. (I>-D ""00" bi... Itij
hem een vergadering die t.lrijk wArd bij,.. Roomacbe hoopre lOholeo: dD<!r hUDJI. ,_t. teutoonratelde ::1: WY ~heer Le Bolla *fIG.,.' "",te le.,.. ZiJDeyroa .... _&er 1t.. 1
.oond, en ";j "sen ooder. de &lnw_""n verwa.ten in Burop& wordtlll IQ lItaDd phou· WY een heele Toor ter'eIrt te ~_ bl ...., _ill m.' deo loop eier ,*,-Iel. "'1 IJ
ettt-lijke leden van den Aldeehngsraad, al, ook den. Doch h.t, kan niet dD?tgaao. al.temmeá ~ om h:.J.DO(lsoo:ee1 TDIlde biihaadeliq DI tlII'oeiJ' oaderYineli.- ui lij. I~ jODplinf
onsen raahteo Predikant en M..gistraat. On~ ook al de A.frilraanllChe leden er TOOr. Wat gen, maar " men em MD 4aa 1011 ,aD Ool.elberr ,ertel4e .ij, cia' bij Uad'D
~acbte vriend Doctor Smuts ... rd eenparl8 zal, vrDf'g Ipreker. he~J gevolg ujn Indiell ~ bap~ WlJDlrooJ*l =~hemMker laq, op ,efechill .. eI. pleaCMD , beId bacI,
al. ,oorzitter gekozen. die den hee~ D~ W... l ona patriotten sich .. n d. door den bij ~"r lI)n,.~ _"':-'1. wijahaa b<Imo.aijlWa4ea uitallr ftII "', OIl.
welltOIII in OUI midden heette en sich 10 zeer Staat cadersteunde 'achplen onttrekkea' dat m Hogeland de ""Y~ll IOUdea '..té trfg«roltMrt!!! •
aangenam. bewoordingen jegen.a o.~zen ver- Dit, dat de 8chooloommiuie geheel in d.l..", het deW.et van KuJ: 811dDll heer x.. .Eta ouarliag .. a Jacebldel 'WIJ b.. I•..u
ternwoordiger uitdrukte wegens ZlJO~ de handen .al vallen Inn neemden 811 ~npan. [Ud een b~ ~rdat sijD oon_ at nil arbeid lOuer opllreDpc. EeD ood.rliaa
in 't Parlement. De heer De Waal, zetde bi) ongoded.ienltigen, en dat ~.lICho,len oog meer raJI onteaogen deeltIIl WI) ~ dat de oudele YIn 0etb06rt w.. t ,ond eeo kleio ''''lItjt jultt
verder, w38 gereed om reken'ICbap vao zijne Inti·A.frilraaollCb en onsodedie~1Ug tntllea wc;»r. P'!!l~L~~~ tt:hrennlr1aard haddell clat &ij. tOeD wij elur .. areD. OUdIIIID, Vu d.r Mer.r.
daden te geveu en om zoo veel al. men v~r- den dan thans. On.d~ d. Qlmw. regulatif!' Wl)WWO&de~ heDl "'A ltraliJOhe wil'llellaan ook 'an Oa&bear&,bad b.cpl.k eeD lraaijeD .t .. D
koos ondervraagd te worden. Daarna nond kan elke SchooloonltDll8lll IlOO 'I'1I8l eo &DO .81· n. al -~ e eo u h bbe dueo t. "IOdeD ..... 'oor hij £126 oat,IDg.
de he<>rDe W..al op en zeide: oig godadie1l.lt·ondenrijl lJ6"eo all sij "er· de Tentooustelllog geproefd te e daD. ZOO jl~t b.t op d. lO Kopi8ll" &ADd" Vui i.

Mijnheer de Voorzitter en mijne heenn: Ik ~t. Er ziju geen Gouyemementaeoholen ~~IID. d. KUp80h.e. terkoldiee!'. lII~rmo~.illjkC ,Jer. Bi;n/J alUm ,Iaden Ut', 'O"""ig.,. kOllleo
veneker u Mt h~t mij aangen_m 1.8 tban. de m""r' zij sijn verv&llta en afgeschaft door de WIJn In de Kolomen wu me me(ledl . ~ k" .u.u "umllJld lD.. kt
gelegenbell en de eer t.l b~Lbeo ,vellerom met 5de ~hourule van Acte No. 13 Yan 186~ Het lIIet die van bet vasteland ~on. t d nit'.:: :r:r~uiJI Die "~~:: "ooraÏgtig la, III £20
u alhIer te vergsdereB. BIJua drIe jaren l<ljn Vlij.illig Begiaael op .Sch~len beetaat 10 geen e~, da~ de ~",p'al·oolani dl h~:i:d IDJ aljD lIit' ••U.n. "oor bij lD.t aljD lamille bi",..
verloopun aedert ik I... tet met u verlfadilrd~. lIIuJ ter wereld. &II~&niet l.n Traolvaal, ..... r WIJn be&0]rnma benl"Lblm'D "all udete tlUU'kt b.ea ,ertrekt. Di. lijD WIjf.D ,ol "blltoDgei{
doch aan wij heeft bet Illet gemankeerd dat Ik D8. S. J. dll TOit Bllpenntendent Gen.ntaI kon .. omen. IJ" &aT Dear "!1 moete~ 'D boeren'beacbuit~ .kt -il b., ook ..,'D.
olet VToejter overgt!komen ben, want ik heb van O~der~j. ia. Elke ~ bn nu eeu echool voor IlJn overeohot "an vn:,duo';.t<'door deo D. n"taadl,et. it ~eb:.r bij, eli. no •• 'D
hier naar eenige h<l<lren geachrlOveo of ik ,oor op ZlJn BlguD

H
PUlaatd.kri

h
Jgen, ,,~~ e~1I IC~I hee"oeaen,,_~~ ~egrmEeïd~I::';ln der EDjplaehe 'IriDcI &ebaiJ laat, 0111met eigeD' OOgeD.. ret el,

dat het P ..rlement verg..derde, zou overkom8D, i.n DU een 0 an IC en oO~WlJser ,&cIJ· .. r _.... • d h B W dialleD te kOllleD belieD.
doch lij dachwn uat het uiet noodig zou zijn R'en en Holland,ac~ all m~um gebruiken. WIJnkoopu!", w.rd doo~ en .. rd :...""'~ Bet .. ag8li,t flD "D lie'" .tI"'~nlliOl OD.
en dat men de zaken in mlJDe bandeu !ron El~e ~ooloomlIlUlldeie hAeft. bl)na IInbe~~le Jrlurraa J~~.~ ~ ~t d~~geleohe~. UDtr.lrlrelijke jong. clame uiL 8.ao"r .. I ik lIiel
IlIten. Nu, mIjnheer de V~orzitter .~n mijne VTlJbelJ vao han en, uitgenomen e....." e men, a,um er d.- ..-oon. li..t , ..-.teD Zllar ea _t .. reD in bur gelaat
heeren, i!r zal maar kort Zlln en IDI) .Iecbu bepalingen. Werken enkel. boeren met handelaanJ ~ke °dntzet~.. ~- ..I J<. t.!:.elijkte ~D ODtlned.DIt.id met b.t Di.llweb d voorn-·~8te zaken Iwp..JSll dIg voor het li d dan '-nn_ ';J' _n derde ,,-- wiJ·n bad ....n oor ........... r ....."eD _u.. -... h
IJ 8 ~ e lOO et zamen,. &U__ w -, - UIfU • d ~1. ka •..na .. kalllpln'D", .D .ea balnD I.cb oYer ur

Parlement geweest Zljo. VOOrtoent Pruttetit, Ir:l_ school opngteo. en. voor 10 kinderen f.30 dat men lo hg.1an 6;;r-oopeO o'lii~ .weD I nrleireDbeid Ipeeldeo beDrteliDgl op bare

~~~:d~:.~e :~rh~r~, :~, ~:~n~~, ~I:J~~. g~~ bjJ:U Ê~ ;:r d:O~~.!n!~t~: {",:' ::: d:ct:!~o z~ftete ~ 1::'"::;' dIlren Ikippeo. Zij I\jj' er :il
k

all()f}\ elk I:~en~~~
op 25. d~ 100 lb. too bela8wu en m.,..IIl •. de lOU. lagelI ';ord8D n.... r de verhoudiog voor blanlren Kupeohen wiJ'o; m ... r dat d. Kaap nil de bondweeDID"' 'b. ItOC °fn

t
"l 11'~dl'~ d"me op

d 1 h t t op papIer d TT_.tr • d W t lil I h . b Jel ......n ....---->....:ag ou ea. le DI. omg.e 011111'8 J" g ftTuen il< ez" w .... tr.ge """ra e J.... r allengs meer pn voor e AaIIerB mm er. .. ng. IC e trIjn an aars .. _ II'JTU.-..-. d ~6 el " r d L d n toe.
ltelde heeft lD"wgeen er over gel ..!;cheu eD ge- Ita.u DIen zeide hij mellr 1:erwacht~n, en hoo barer _k kon "erwaohten, daar bl.. k men lDeet aD nail'," jl" Inll'er . II wor li .•

dscht dat het nooIt zon doorgaan, maar bet kaB men het beter h'~Lbeo P Wij hebbeu .. Il .. het eenlover te zijn, De .h~ HofDl.p, di. acb.Ddrl~ R'!I trd~n ! b,~oeft Oliet banK te llhiJ?J'
d d I f dit t I d bl)'V·_I d _11 ,. h t I H II d be' '_.l h-" merkte op dat yoor. lnr· 1J!':ilnl!'l, ,oora waDo... rDtlr e lLlet ang 0 voors ~ von "", in onze eigene hall en, en ~',.L"m WIJ nog e on angs ° an retlOU "', £16 t £20 d . .. be k t 11 a
eo WIlS bet nIet dat onze g."chte Speaker in de weinige dat wij voor al on&ll belastingen y&ll ...e.lljgt d~ eeu ~tere markt "oor ~paoheD ° poo '11 ID liJD ars.n Pil.
I....t.te Zlttffig geoord.,.,l<l heeft Mt lIIiJn voor hilt Gouvernement ontvaDgen afgeveo om het WlJO kon ZIJn dan 10 BDrland, want IB Hol- Ix HIB OI!UGn.
Ilel om een extr .. belasting op mgevoerd graan dan voor ieu lOden te laten uitgenn ? N eeo, l&lld werd in de "oom ... mate h?tell m.t I7phef
te leggen ',let voor het HUlS kon kowen, I\8i[]ge- "'Ij moeten het bebouden ; woont oietl, ja niete 98rtondigd dat Elf .Kaapeche .. IOJO WIll! te be· DE AFSOHAFFING,
ZIeD bbt GuuVerI!~WeLt Ulet (·m een belaIJtlug ID de wereld is voor een IIIn.\ beter ow het voor· komen. [N.B Kaapaohe WIJn heeft. IQ Hol· .dan ~ .Bedakkur.
"evr ....gd haa, d..u w ... het .e.ker dourgeg ....u, w....r1s te brengen dan eduoatie. land een goeden, naam. ma.ar ~eo drinlrt bem
• ant vele Ov8tehj ke leden, die VTooger tegen Met deze explicatie w..a Ds. VlOk zeer vol. aldaar BIecht I I morgeol bl) het P. eo
mijn voorstel w&reu, zijn nu er voor, en oDder daan, 'lVlWlI'medede vergadering ook volkomen niet, ZOo als F'ranacbeo. ...n tafel 811
andert-n heb il< uu ook den beer Rhodes aan in.temde. 'I avood. bij bottels). Het bleek echter dat
onzen kanl, dIe ....u ze~r lDvloednjk man 11! De Voorzitter vroeg &oen of er nog iem.nd de aan .....sigl!ll het ~ .. m achtten om ~eD
Wil hadden tchtar er op gereKend ct...1 het wu die ieu te zeggeu of te vrageo had. Kaapecb'lll wijn onder het BngellC~8 publiek
Gou,ernemellt een bela~t1lJgsmaatregel zoude waarna de beer De Waal opetoDd eD zeide dat &&n deo man te brengen, en hoe dit te doen
voorbrer,gen en er hno ZvU w~zen om dan hij er eenige &gelache heeren tegenwoordig ronder lrnlp' der Enreleche wijnkoopenP Door
mIjn voorstel op nieuw voor te brengen, docb ZKgen ~ereed WI\II eenige vraag te beantwoorden kapitaal bIjeen te bren~ .en een .Kaapac~n
tot "cze. !eh UJ .t~llIng' werd Viln Gvuverne- ~n feLlge oph"ldering te geveu. doch niemand wijnhandel met handelllrelZlgere eo allee, ID
mem,we!;" geen eukele b, la.llLg.lll .... tr~g"1 bad leUt weer te vragen. De Voorzitter b..danlr· Bngeland • te vestigen, m~~ d~ heer
voor bet Hw. gebragt, en vaucIar.r dat ik ook te toen den heer Ve W....I voor !rijn gedrag in't Maraia Bell wiiDm ... techaJlPIJ. die ~
gedurend .. de I,.,.r.te zItting Uleta daarsan doen Parlement en verzekerde hem d..t zijn reun· "oor Kaapachen wijn noodia', &DOdra bij
Iron. Tht 18 (ch!er ,,,Irer, dat dit voor. tel met scbap aan de vergsdilring heden gege~,eo de door iDvoering van de mediod. ~n ~
de volgende l' l.meut.z.rttmg wederom 'oor goo>dkeuring van alleo wegdroeg.. HIJ ver- I:!aron werkelijk Toor het groote p~bliek bruij·
bet Parlement 1 gebragt wurden, want be- trouwde dat de heer De Ww op dien .eg .ou baar zou zijn geworden. D&&l'was tedereen het
laatingeu woeten geheveu wordeu, dsar er lLlet voortgaaD, 010 te dooa wat hij, kan yoor dit di.· me~ eenl, en in d. hoop ean. ig d~ til'den van
mln:!er met het "mae del jaarl daa £'>00,000 á triet en voor het vaderlIInd m bet algemeen. goudYinderij oolr de Doodi ... ~~ en Toor
£600,OOU zal te kort ZI)D, en ik ooJoof de vnen- Hij ltelde een motie yoor ""n vol~olLen ~er- h,.t op tou. &lItten vao bet groote WlJnplau .te
den met te ru.ten voo"l ..t Jlt WIJU voorot~1 trou ....'" in den heer De W.. I, die Iln!loOlem Eulleo viodeo bedankte men deu heer Wil-
door beb gelrr"g~n. Ii: tWljfd ulet d...araan doorging. Daarna bed.nkte de heer De Waal man "oor &ii~ vaderlandalievm4.t daad, .n
dat dit voor.wl ....n.taande J.... r Wet z,l wor den Voorzitter v,~r zij.ne be_kwaam voo~tter. ging men uiteen. De ~.. r Wil~4 heeft, n~
den, mogehjlr wordt h"t uoch een Gou~erue- schap en voor ZlJU Vriendelijke ~tdrukklngen hij zeide, DO~ A.Ultral~hen Wljo over di.n
lUelth voorstel Ik beb meel dubb"l bela.<t j ..gens hem en ct...nkte de vergsdenng voor hare hij geoeigd I. aan WlJn~ren ~ doen ~~
omd ..t li: wetU dat waDn.,.,r er hlur deo IDI. b"lan~telling, haar beloyende ala klod del "en. zijode ..r van d_n blJ~a ruemlmd bij de
oog.t wogt £l)n ioorD ka.u IngevoorJ word.n lands voor haar en Yoor het 1II0d te doen trat ID bijeenkom!~ aantresig; till di~ onser boerenI ..
en alhier tot weel Iran &emaiAn worden, wodat zijn z.akke magt U. zers die er mf'er van weten WlHen. kenn.n dUI
men weteu kau ct...t m~n meel koopt waar g""n V"D hier ging dg beer De Ww tezamen met de maoier om achter de .... te komen.
ander gebrouw. De heer De Ww vroeg d. Vloi door de zaodvelden een tOflrtje malren
toeu of l.malld ltta hiertegen te zeggen had en wIj ver ...emen dat op de kerlr:plutaeD te Produktenmarkt te Kaapstad.
of MUIl" 8uggestie ",,"och!e te mu~o, WitWnft, Rletfvolein eu St. Hdlenabaai de

De heer Uvel beek dacht ala men meer do beer De Waal Da den keritijd iu"loedrijke ve... D. heeren B..ll & Co. rapporteren dato 16
ha1J(len w! de wouwen WIllen 8wk~n en Dleer gaderingen met ZlJoe kWZ8M1had en daar m.t September als "olgt:- UNF A IRL Y WO~.
den grOl d OIOLralrtm.o Z&81)en, men dlOll~""O de me68te voldoe ...ing onhangen werd en dat STaU18VEDElLElf.-De markt .pende met
pruWclle zoude uuorll!; hebbun, Dit bragt een motie van unaniem vertroll.eo Ol' hem nit- een betereo toon, maar er il geen Terandering M"lm .. bllry, 14 S.ptember 1886.
de heaTen Ek.teen, llaraia en andereu op de jtebragt is. Te Portenille li...! hij ook een in prijll6n te 1lU!1,len. De Yerkoopingen duren To eM Editur.
been, om Zlcb .terk t~n gunste van protectle goede ~n IOvloedrijke vergad,ring, trur allel nog voort. Gedurende verleden week werden Sir,-I CAOoot refrain frolll paaeiOQ " lew re.
wt te drukllen, en lien heer Overbeelr er vato u....r harlewenlCb toeging. Wij vel'1lemen oolr er 1,322 lb. verkocht die £1,612 opbragteo; Illarke 00 tbe lut FOJtball M.teh pl.y_d bere,
langs le iev,," over ZIjne &anwerklllg. De beer verd ..r dat de heer De Waal zeer inlf"DOmen it ee uitvoer gedurende de .. week Will 753Ib .• bet_o Malm •• bury aod St,lIenboeeb. for tbe
Liebenberg dacht dat het goed wu ZlJU om met aijn toer door de Zandveldeo en ziob aan· gewllArdeerd o{' £1,052. Wij noteren de "ol· OOGotry CDp &lid ia wblch lIIatcb M.'lDes"llry
al. koorn hooger ...ordt dan 2.> •• de bel..atlllg gen aam geamueeerd heeft. Hij ja aeer verpligt gende marktprIjzeD, maar vlerlrvedereo Tan .118 ( ... "'r 000 Ilobia_d lDoet .tat ... Illd witb
af te nemen. De h""r De Waal zelde, mogehjk ~an Ds. Vlok, die hem met zicb mee nam en extra kwaliteit zoudeo lOa. en korte vederen all dae r"peet to the Rugby Uuion) aDfairly
!taD er loqdaDlge clllusule bIJ de Wet gevuegd hem alzoo de bns gaf om met zijne kiezer. 2.. 6d. per lb. bo,en d. hoogate Doterin,en elefeated.
worden,-waarna de vergadering Zich "enparli bekend. te worden en hem in ltut stelde de opbrengen:- Tbe foct. ol Ihe lu' ad the ftr.t dra.D lIIatcb
er voor nrlr:l.aarde. &cboone landatreken met hare valleijen en riri... Prima Witte. late, Dr. .eelll to bafe b•• o Pllblitbed to luit tbe conn·

Nu iwsmen ::;,!I',,,!.,,, van CiVlele Ambte- ren met w..tenogels, zoutpannen, yee en prach· dioaUe ... ~ 0 0 tot £6 10 0 nienca ol IUllle. bot,witb rOIll permillioo I oow
naren ter sprake. De heer De W.... I zelde dat lige landerijen te zien. &rgri vier .ou men tot Do., ttreede 2 0 0" 3 0 0 witb to "otiI". lOlDe poiat. wbicb 1 tblnk tb.
hij Yoor d.. pur""nl vermmderrng gestemd bad, 11&0het dorp bevurbur kunnen maken. en Do., derde 1 10 0" 2 0 0 publie, u.ryfoothall player, 'Dd "p"ci.lIy club.
doch d.t men even good belnoeljen lion door dao zou het voor een zoo Ynlcbtbaar district Do., inferieure .fiUI.leel lo eb. UnioD will ",.ntDAlly be tbaoi-
de beambten te nrnuud"ren en de awbknaren met moeiJelijk zijn om de geheelg Kolonie VAD echachtig... 0 0" 1 10 0 lul f<lr. Tbe 28th Dltlmo WIIIIthe date lIud lor
meer te I..teu werken en dat het weri 10 deo koorn te voorZIen. WijfjetI, witte en lichte tb. ID.tOb bet ... 11MallD.. bury and St.neabolllb.
CtVlelen Dlenlt zoowel al8 het Spoorweg De. (supurieure) 3 0 0" 4 0 0 to be p"red off ac SteU.nboeeb. lt 10 b.ppened
parteroent meI Teel IlJmder hanoeD kan ver· ,_ h D tweed 1 16 0" 2 10 0 th.t OD' ol tbe plar"ra b.d to be iD TO.D OD
ngt'IVorden. Au.tl'aU.Cae ell K.aap.c e o"derd e 160" 1160 ZliDlt.andtberelorelt •• s"CtIOrdinll'lyarraDg.d

De heer De Wa.al gaf "erder te kennen all W lj Dell. ~:: infeJeure en that be ,boald m.. t tb. Malm .. bury te.m at Uar.
volgt. - eehachtig... 0 16 0" 1 6 0 beo StatiOD. So far 10 good.

iJ< l'ulY"/Jm.-Hil beeft tegen het voorstel BELANGRIJK VOOR WIJNl30EREN: Do•• denkere 2 10 0" 3 0 0 Duriog the jourDey to StelleDboscb be bappen.
\'&n den het-r De otnldt gestemd om de tolgel. Gisteren werd door deo heer Wilman, die F.ncy... 3 10 0 II 4 0 0 eel to m.. t" geDtl.m.n iD tbe Bailw,y Oanlag.,
den VAnde toll~u op d~ grt'nlllCheidingen van zoo als meo weet oulang~ uit Europa ÏII te- Staart, witte ... 2 2 6,. 2 6 0 ud con,.ratioD turned upoo Foolbali. Tbe
Piqoetb.;rg &an aDdere di.trikten geliJ!r te ver· ruggekomoo en de Londenache TentoooltelliDg Do., lichte... 1 2 6 ol "1 I) 0 ~aiOD bee.... 10 'Dimated tbRt e'ootu~lly
d.,.,Jen waut, zelde bIJ, Plquetberg heeft min drulr bezocbt eo in het belang der Kolonie Do .• donkere 0 10 0 II 0 16 0 tbi. g'Dt.lem&JI off.treel lo lay odd •• (Jaiolt Mal.
....noeg arw "e"'eB o'n Zl)D producteD naar de bestudeerd beeft, in de Ciry Oluh aan een ... ntal Z rte '-l 2 16 0 " 3 10 0 llleaba1'YwinDiDg.
.. - '" L d w.. , ...n e ... ., .. Ed' b . f ImarkIen en .tau". te brtlDgen en het ..an UI b.;langhebbenden-Ministers, parlementaleden, Do••mid elmatige . 1 7 6" 1 17 6 Ju dil" JUr. ltor, t • eurprl" 0 our p .y.r.
Ulet bet welUlge dat bet heeft ..tgnen. wijnhaodela&rs, journalisten enz.-rlegenheid Do,. middelm. korte .bap b. bad donD.d Football uuil )(ID. to fiod

BTaAdZttkte II"Ft.-lli) beeft er tegen gestemd gegeven om te zien wat de Kaapkolonie en wat uitg.zocbte... 0 15 0" 1 0 0 tbe b.Uialf gl'loU._a D.ither more lIor 1_ tbaa
010 de Wet over het gt heele land toe te paeeenj Aastralie in het wijllTak bij de Tentoonatelling Do., do., gemeen. Ib. lUjWtM of t~ GIJ"... I now .. k, Sir, can
'lVIOt, zelde hIj, het zou dan .eer een tweede beeft uitgerigt. De Australiache wijnen die tot tamelijk... 0 7 6.. 0 12 6 • prejiidioeel mAD ,"Ye aD Ilobi_d decnsion
Accijnswet gew_t Zijn, wel al de inepecteurl hIj in Engeland bad aangetroffeo hadden hem Do., flol 0 10 0" 1 0 0 wh'lI lt materially .ffoete hi. pock.t P
om de boeren te orderen en te dwingen zooaIl in den regel niet IlOO heel goed bevallen, en Vale, Ian~... ... 1 10 0" 1 17 6 A. lack .ould han it, il wu DOtfOIlDd De.
ZIJ het veriiezen. en dat nIemand beter weet vooral wat zware wijnen, all sberry en port. Do., mtddelmatige • 0 17 6.. 1 2 6 ceaal1 to appeal to tbe Refer .. upoo aDy "ital
dan de bo..r zelf wat voor hem en Yoor zijn betreft stonden Dj bij rie Kaapache achter; Do., middelm. en korte poiot during tbla pm_.
vee, en Yooral wat voor ZIJn Z&.II goed IS ; doch maar hij WY getroffeo ... w_t door de lnva· aitjfMochte... 0 10 0.. 0 12 6 Tb. <J.ptaiD ol ollr team .U duly i~Iorllled
bIj het-ft or voor ge.temd Om de Wet in werltiog I htelt der Wijnen van den St. Hubert'. Wijn· Do., do., gemeen. ol tb... J'roceedilljls and be made il • poiat
te bren ....n IQ de K.iesafdeelmgen .aar men er I ........ rd, van de firma Cutallo & BawaD, welker t t ta l"lr 0 I) 0 0 7 6 lG ... tbll 111rt., aDd told bim the objectioo..- P "'- 0 meiij... II ,.-' " d' I ...om gevraagd h.eft, WWltlliJk Uitenhage, ~~. Wijnen vroeger een medaille van deu Duitech.n D., do., korte flOll. 0 10 0 II 1 0 0 .e bad &gIID8t bil actill", ACtIOr ~ y ,ooou

f
er

Elizab.;th, Someraet 008t, VICtori .. Oost, p.,... KblZ8r op een telltoonatellin, te Kelbourne 8padonas, witte en ,.Ie~ .... took bi, plllC•• wbo mOlt .Ither un or.
me, Que"nltown, King WillIAm I Town .n hadden bekomen, eo hij had van deze wijnen Iidlte... 1 I) 0" 1 10 0 tUDat.l, ha .. lorgott.n his .pecteel .. or e ....
Oo,t Londen, en dat ieder dislrict dhat haar eenige bottels naar hier geb~ om " laten Do., grijze... 0 10 0" 1 0 0 wnlr oot ~d tbat atteotioo to tbe ga~e .biC\
verder wen&cht toegepast te krijgeo, et ver· zien en proeven wat zij waard waren. De Do., donkere ... ij 1 0" 0 3 0 ...... joetfy 'dae &0the playdra. A. an Inlt"nce
krijgen klOU. wijnen waren zes in getal. De roode wareo WOL.-:Daar f!fr geen aankOllleten warenlmll' qaote, .ad IlItn witn_el .itboat IIDmber to

i:>~tH~ WUIT CU lf okrW"J"eTI.-lliJ IS er \oor I Bourgogne, Hermitage (beide 25,. het dozijn neo wij niet. nolleren. z.e baleD gvbrelllrig. plO'" tb.e the hall Irolll wbieb St.yo _de
om 88D t..lrhJn naar de CIJfergaI Kolenmij· groote bottel8) en Saorignon (351.); de witte Calrillia gereinigde bragteD 11. 3fd. per lb. op. the Iry w.. deciclely "A dead Bali", oar Fall
nen te maken, ten eiode OlUe eigeoe kolen eb_lu (258.), Hermitage en Riesling (beide V:ILL1lN.-Colllpetitie lenndig ~geo hootrere BAck banlit!' I.II.D aD Lhe ball .bile the Bt.l.
"oor de UooehJke lijoen lA gebruiken, hetgeen :lOs) Ter vergelijking werden eenige Kaap· prijlftl. Wij Doteren: Boh-ellen. l()td.; ke. leoboaeb IIIID rlllbecl th. ea_ from him .hil.
OilS c!wzendtlIl en benduuend8u ponden Jur· ache WIjnen van de Tentoondelling-Pearlache rino (lan(!) ~d. tot 61. ; (aorte) 41d. tot"cl. b ..... ttelllptinif to n.e. Tb. cry WI' at ooce:
lijka zal beepanm, en h ..t geld in het land groendruif, ean den heer p, C. le Roux. mus· per lb.; .KaapIcbe velfeo 21. en Basterd! la. bell beck, Ind 10 Der&eiow.,. lbe pl.y.re &bilt'
lalen bhJven. kadel van deu heer Keet nit Montagu, ~teen· 7d. per etnlr. tbe ball ... udairly obtAin..d lh.t botb .ctllllly

.dCC1JII.!.-llij heeft voor de berroeping der wijn ean deo heer Van der Merwe, nit Gou· BIU.lfDB"II'UN, Dop.-De markt is zeer ltil •• tood .url 8DeI .lIow.d Mr. Steyo to taie
AcclJDswet gestemd, omdat d.,.., allentlil!nd~t dini.. hock en roode hermitage van den Vettoupen Yr&g8n £14 tot £16 per 117 gallODI, Do(biDR' Illore DOr 1_ tban " quiet w.lk.
~w~r!rt ~n veel ergenua "eroona&lrt heeft, en heer Faure, ean Eenterlvier, enz.-ter nieuw hout; JtontaDt. min 5 perostt.30 dapa. lIaither '!1-&t.mptiog to ""ll.r or lollow up.
ook een totale .tr~mwing in den brandewijo· proeYing geboden. De rood. AnstralillCbe 01LUN, nz.-Weinig of niets panda. 11:0' Oar Dmr,re OD ""in" .pp@aled lo d~finit..Jy
ha.udel wu. Het 81oo18le voordeel hebben de Hermitage heriruIerde zeer ... n dien Y&Il ren 17.. 6d. tot 18.. per 200 lb.; Oant en Ha- .tated: I Ueael Ball;~ tbe oth.r .. Fair Tri'
accIJnlbeambten gebad, die van bet zweet der de thanloverleden Wijn"ereenigiog; de Sau· ver 3,. tot 6s. per 100 lb.; Keel 12s. 3d. tot Tb. iel.,.., 011 b.inlf appealed to aDd wb() I
boenn leefden. Zij wss een Ir:l...wetgsving, vilfrlOn smaakte .Is goede Bordeaux en bleek 13•. per 100 lb.; Grof Keel 19a. 6d. tot 21.. regret to etat. WBI 10111. dit"nc. of!L.cnLllrllled
drukkende Ileehu op de Wijnboeren, dIe de leer op prijs te worden geeteld. ZOO ook per 200 lb. j AardavPeIa. yoorrud goed. 't'lIag' tb. Btdl~b1ICh ampire'. decilioo. We abtonce
eigenlIJke laltdra~erl! van die Wet waren. de Cb_lu en voeral de Bi ..eling. die veel vermiDdert. rood.. ' i3s. 6d, tot 13.. 6d.; witte, prolelltad 00 tbie point. StcoDdly on I • try

Jagtw,t -Bij b....!t voor de Jagtwet ge· '1"0 Rijn.ijo had; maar de Paarlsche groen· 10..6d. tot 12s. 6d. lor ,oal bei. kici:ed (.Itboullb II particalarly
demd lOOal. Zll nu ia, lotende den boer vnj druif en de wijnen nn den heer Paure werdeo MI1 kick) t.b•. ball w.ot I~rlli.bt o""~ tbe
ODJ.al. de Jagt open I., op Zl)n plaats zen· door de aanwezigen ten deeie .,erkoBllll, schOOIl OOR LJ L1QpO NJJL'N'!'{ I'f'~. P"'t. elig1ul.r IDcll ed . to tb. "lIbt or oateide o!
der licentIe te jagten, en ~n ZiVare boete~· IDj jonger warer.. eo miuder ,koatteo (de prij. l\.rAJ ~ fJ CJ t.h. poet, .blCb •• IIIfIlO proteeted w .. "ilo pl.
t8llde betaleo door l"'l'!IOn"n, die ronder licenlle &IIn zijn deela 18s" deele 21s. het dozijn), ter· Ho. tli. "'er.. in bil d.ciaion could ."ta it
het wild op de bo4IrenplaatlM!D uitrOt'ijen. wijl de muabdel te _r .f_1r van d. Au· ... goalie. maUer lor bil owo eoDICÏ'lIce .nd

Strnmgt,-Hij ia ar voor ulo het stemreg! van .tralilche wijn"o om er m~ eergeleken " ,o~~~~=::r..~-::,=::rr:; 110doubt bwiag lo tbe "Dt of .~ctllcl • ., U b.
£'J.i!J tot £IOU te verhoogen. bet regt geyende worden. Nog werd een bo~tel Tintara ver· lt &be tUIte tb. goal WOl kiellad WtI.a takiDK
om ét'n stem uit te brengen, aan hen ale 'an schonken, een Auatraliacbe wijn. die in ED.... notel aDa: talkiDg to a M.IIII.bury geatlelll&lI on
LI00 tot £500 be~ltten, en van .L'>~ en dur· land door een wijuftrma &DO! wordt in den VE II RIVER DIGGINOS." tbe field. ud lIDoet d.fioit.lr .Iate tbat .. tb~
boven \w ... Itemmen. In de WeeteliJke Pro· bandel gedaan dat men ove~ aan de Spoor· ,~f8ree Iit"r IIIW the goal ,kicked."
vineie, zegt bij, heeft m811 oiet zoo erg te kla 1rI'gstatiOllll met groote letterI er gewag nu .. De Pastorie. Warr.otoD, Now I returll 10 tbe protelt.. .otered. Alter dlle
gen, w.nt 011&"ge.ldeurden .eten toch wat zij rindt gem ... kt; maar de b~r Wilman aeide 7 September 1886. Dotice belng jfinll to the Unioo .. ',eceifed a
doen, maar ID us OOdteliJke Pro.incle gaat het te weten dat de wijn onderl dien naam ver· .dan,un &dakkur. coa.uok!illiOIl,etating tbe appeal woald be heard
op IOW.DJI&eplaataen illendig loe, vooral op de Irocht thaoa Kaapache nn Van Rijn .... zijnde MijDbeer.-TJ8n ilr ,oorled811 w•• k el. "Rif er· OD9th io.i. Our capc.io, umpire (ucreU7) and
greDzen, waar de .Kaffer·, of liever dg !rom· de voorraad AoetraliIChe op. i DA prij. WY digJl'iDIII," iD dit dietrii" ~bt. k_1D b.t 'Dll beck bly _. up to &be IIII'IICk 1111 .ere
baanatem, de magt UItmaakt. Hiervoor Dloet :!•. 6d. per bottel. ' plaa iD IIlij np om ', ....a .0 lUIder d o.treDt preeeat .i UIl m"CiDg. IOI"'ad of baYiDg 'D
gezorgd worden. anden krijgen de vertegen. Toen men m.t proeeen .Ir:l$r wal noodigd. lWl lIIijo laod1(8000&8Ddi. 'er af .OD bekend illlpartial h.. ring, our lrieDd, tb. refe,.. ol
WOOrtilgen der barbaren de owerband m de den heer J. H, Hofmeyr die der aanwezigen I. Itellen. D • .,lIIo.d. drijfe ,eleD _ lfOad. 8&ell.nbolCb.got up &lid propoeed lb.1ppeal be
hinnllD!&nden, en dan &al de toekomst. ellendig die \'&Il wijn bearip haddeo Int om het eeD en .D dia.'D\,e1ddD. Ik n_ .cbter clat ",leo d. eliam"'4. Upoo tbe m.tter b.iag pat to tbe
woaen.-Ilienaede vereemgden IOderen. en IOder in het midden te bretlgen. Het bleek .. kea ganlCh aad.ra UII&reff.D bij di. "Iciaa d.D 'ale, it ... loanel Alflinlt D' 'by OD' ,ate (all
vooral D•. Vloi. Zloh ten volle, terwiJllaallft· toell dat de AnriralUche wijn' ten dll8le aleehtl lij licb .,-xne'elden. the OomDlitte Dot how.nr ""iolf preMnt). H.nlle
gem ..lde heer e""Ige lltaaltJe8 verhaalde _t 18 graden Itark 'IV"'. ieu "at maakte dat lndien jlij b.t dill "Ill -iv bela"ll' acltt d.t tbe deciliiÓD wu jfir.D iD '''''<llr ol the dilmle.
luJ r~ d_gaautie oooenonden beeft. meD er ,.e1 meer nn kan opdrinken dan \'In ik eeDYo.~g bekeod maalt .. w., Ik gesieo .0 aal. Tb .. tb. upeo ... CODtractecl by oar III'D

BeIO.tll'!J,-lJe b~r De Waal &elde toen dat, KaaplKlh8ll. w.nt de miDst zware Kaapeehe reh'lOrd b.b," wil dan 100 niead.lijk sijD OlD .ere umeccary ar d tbe UUiOD OolDlDlttee of
&00 all hl) reeds gezegd had, er bij de aan· was toch altijd H graden, eli bet bleek te- deuo bri.f t. pablicllNll. Appál • ~impl. larce. Now lir, ÏI thit '~Ir "'r P
etaaode PariementSZlttlni een groot tekort io vene uit h.t "pport fan den Kolonialen Ik bep".1 mij MeebIl bij éh UD d. I" ~w·1 Arai". the gedl.Dboeeb IIIIn ~te1D leiated hllr.
'I land ..... zou wezen, en bet zou heID aange- W'jnknudigt! clat die sterkte, W9geoS de groot. eea .... r ... n DUbesi. ie te gfIIf8D-JIIkob'. fbefore witn_" that be did DOt k.o. bilillel.t
naam 'lVe&t'1l8elJtge luggeeties hieromtrent t. hoeveelheid ruiker in de drui"en, niet Teel min· KoppW-;n "aD A.,.lo'.lAagw. 0... il Da de ~.b.tIler tb. bali _ cleed or not, aDel&phi .h.n
nrnemen, die bem welllgt tot nut koud.n sijn. der kon worden. Wuruo ~ dit P noeg d. heer ,00m&alDete eo "".&e pluta op d. oeven der the ref.ree decidecl tbat it _. I.ir ,aal dl.re
Men v"rkilloardo &lcb ..lI~n kn gunete Y.u een Hofmpyr Bill'onVon Babo, die untresig was. en V... lri,ier (d ••• I ... , diamaDteD betrelt). Er .u Ilo OD' 1D0re utoDilh...d tbu tbe S&ell8D.
hOtJtdbd ... tlOg, eu toeu de beet De Waal aaid. er op aandroog dat..,n "oord .. l VlD d.o Auatra· aiJn loowat 300 blalli_ID&I1D.D, "OU •• D en IbOICh _D \Il.... I'"""" t.h.i; aetiooe ~ .. cI.
d.t hi) er OtJk voor zou "ea~n 010 een kl8Ule l.Uehen wijn daarin gelegen '"' dat men hpm ki.,cl.... a-daar "rpd.rd. Liu&eUu,., Bloem. I Iha.ld DOtha .. raeIaed IDto print if .e coslel
be!aatlng op w!gevoerde diamanten en !ropur op EuropéllOhe wiju, dat ia so~der d. sten· buf. VriJbarJ. Boabof. F.. r.a.itlt, Hano,., h.,. lIad,air pia" bat u Deed. IIIU\".t.c. 1-0 co~.
te lawn, owdat de Koloma niet gen~g voor· ,eien mee te pen!8Il. vena&rdigd had. _d. Ooleeb.J'!I', ja l.iI. G,...j£·Reinet ea Willo"_ cl_aa ad iD the n._ ol Mal.Mbury 1heartily
<1",,1 van de:oe mijD~n had. waren allen er _r dit niet te kunnen beantwoordeo sooder een b, bheo , ..rioog.Dwoorditlen aldaar. COlIïratlll." IkelleDbo.i!h OD the llraad del .. t
.01<1aan mtde en dachten d.t het een kostelij!r onderzoek naar hel .n de andere 0 .. keaDiI te aaba eo te luijjrID. giog ik iD .lIIt&ined "r MalID.. ba..,.. ,ia. ol all uelair
ILl." w... omstandigheden v..n Hij YDeKde er ui. ,&II d. &elite. D. ,0lJl.od .. bij_4ertaede. pa.! to • try ".od 8ir. I _ CODllclnt &bat it it

De 1;""r De Waal verzocht tOt'n II&!I de "er· eohter bij - i"t.. _t ver.orKlerïnc heb ik tDed. 18clee1ea :- oot iD lh •.)o- of .., ot the 8&eII... boeob team
"a,ltrllii om beID eenige vraag die aij \'8rkooa blRde,-<tat .1. men afllQMrl eer I ~a faailie ait VrijlMlqr ,ond de ..... veel to .... neil. "J DI tIIa& olKaiaecl ~ Kal ....
1"'.' ~Ilen, en baar pie'fll bloot te '-neo ala er lIii '- YOUerijp ~ .. ~ iD, ~r 0' l~ •... " VriiM'f. "'7'

DE HEER D. DE WAAL EN ZIJN KlE-
ZERS.

"..,

.MijIlheer .-Het doel tele eroitillll Chri"e~ea
m~l mij Ifroot Ifeooegen te lioo, d"t er tocb eeDlge
beecbrlJ,inliePtinten lijn "oor de Mnlt. SyDodAle
IlttiDg. bettelddnjf b.bbelld. op de ootbouding ••
b.weriDi!' in 00'1 Kerlr.

Wij Y8TtroD"eD dal dot de lIIak na degeliji
uit.gepluiad .D 'oor goed tJlf ..baodeld .. 1 word.n,
Mogt de Synode de .... k Iel" botband.IIID. eo
ni.t t. ,eel op dea jl&aCbt.n HOOf!'I•• raar Deer
komen, .0 b.m. iodieD aebuldig be,oDden aan
dwaHni. bro .... rlijk tere"t wij18l1. Zij il eeue
tee" I.ak liD nreieebL eea. Obriltelijke bebao·
deliag.
N~ lII.. r genoeg.D lOU bet OOI f8nebaff.n

indi.a el. HoogE.rw. SYDode d. 08men d.r AI·
1ICb"f'~~L·llrareo .a 'tb.ol. Studenten koo te
WeleD kOlDe", .0 ia onllen Kerk-AIID.nalr. achter
dllD nil. lo yan deD pe'IOJn, IUlDdaideo m,t .en
u Af •. ," of ietl delifeliJka, opd.t d. Kerk.radeo
w~t.lD- .ien sij 1II0g_a beroepeo. Dit lal .. el
ooaangeoumbeld. io lateren lij~, tllllC~eo
I.eraar eo g.meent., "oorkomon, Wftt In .01D1ll11le
g@m88llteDr.. d. i. "oor,.renllen. II ...ea lid fan bet
ootbuadiDgjlenuotecb"p, .... rom dllt iD 't dui ..
&erehondeD POL" ,r.dikanteD mo.ten belfin.. l.
, .. t lijD, 811ltuD 0 ",II.D bij baa ""Ilio .. l.

V.1e jODlfepredikaotea en Th .~1. S u1.ot ..o,
die ongMrD •• facb.ff.r. load.n Ill", wordeD .r
,oor "rdubt If8b'Juel.a, en lullen wellig!, op d.
eene of lader. wijsa er bij aebad.lijder.
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