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STELLENBOSCH. District
;1 SL; Ll\ EVE R KOOPING
, c

EEN BAZAARDE DARLING BAZAARCalvinia.
ZAL gehouden worden in het N.

G. Schoolgebouw, Hanoverstraat,
op MORGEN (VRIJDAG) 1 OC-
TOBER, beginnende te 10.30 v.m,
Belangstellenden worden vriendelijk
uitgenoodigd en bijdragen eullen met
dank ontvangen worden.

ZAL GEHOUDEN WORDEN OP

Donderdag, den 14den October
In zake tusschen den Assistent The-

saurier der Kolonie, Eiseher. en
ELLI.8 LO'(TRE~tl K...u!:YER; Ver-
weerder.

.
aanst.

ZEER KOSTBARE
Vaste t n LosseGoederen,

I. , I I v.i n wijlr-u den heer
\ I': 1I:l' .::I.\llJE, Sr.

ZAL GEHOUDEN WORDEN OP

Woensdag, den 13den October· aanst. Personen,.die Produkten. Levende Have, enz., op gezegde Fair wen-
sehen te laten verkoopen, worden verzocht kennis hiervan te geven v66r 1

.Alle Giften Zullen in dank worden ontvangen door den Ondergeteekende. October aan den Ondergeteekende .

Het Kasteel.
IN Executie van Gewijsde van het

Hoog Geregtehof in UI' bovenge-
melde Zaak, zal verkooping worden
gehouden te

C.B.KE~~.
J. J. KOTZE.

Darling, 23 September 1886.
Darling, 23 September 1886.

VERKRIJGBAAR bij de ODderge-
toekenden a 3 Pence; Ll'l'OGlU.-

PHISCHK AFBEELDINGEN' VAN
B:ETJ(~8rEEL DE GOEDE HOOP.

liOFMEYR & REGTER.

D' " -I' AA Il L~UJII R
B'r&Dd~sura,nti 9 en Trustma.a,tsch&ppij .

PUBLIEKE VERKOOPmG

Zuid A frik&&nsehe Auociatie 'foor het Beredderen en Vereffenen
van',Boedels.

BELAN'GRIJKE VERKOOElNG
VAN VAN EENE UITMUNTENDE.:' .v ' "II \,\_:\H ERF, gelogen VL'"

I . _', 'I;, III strekkeude naar 99 Schapen,
1 , \ ;,tundc een aange- Kar.

. . ::,ik \\-'J"nl:llIi~ voorzien
_' l,,',kkt u. onlangs met
, .: ~,rigt tot eon Board-

_, :1,' ut , III superbe orde.en
'-C' L:' ,ilo"lk onder Gal-

· I , "Il LLlk; hooft ruimt'
,. ..__ '\ \ :1 L:l'Ult uis, alsmede een

., "I. t lr.uis iogl'rif,>1alseC'n
:', hc-l'laot met eenige
\\'ljngaanbtukkL·n. en

, IJ u: "" .rtcu. liet Eigen-
· , ;', ,It" \\"clt"rlPidin~ en is

:l "Il -t.rk« standhou-
.n lI,d Pom pvn cum pleet.

II,
. L" I I.:\I:EDlIC"U ERF,

, ;, 'LldJj,_lt. -rrekkende van
.', ,tt nu.u' dl' Rivier, beplant
.: ,I I'i ...angbllS{.'h, oenige
\\ liLL::tanbtukken, en eene

, , \L, i.l Yrllchtboomen in
i '.' Lt t i...wegens deszelfs
,,:c:,ll~ bij!.uo(lel' ge"ehikt

· ,..:lilrL: vuI; ('l'Ile wiustgc-
li ,l,':' I,j,,'!.ighl'id, alsmede

:,[1 \ :!l,- n,~i,-lcntie, heeft
\\ ,', 1'1, i.ling, benevens een
'l.,l, Fv.nu-in.

Geschiedenis van het ont-
staan der Ned. Geref•
Gemeente. van Kruis·
vallei,

Vaatwerk,
ENZ., J. C. JUTA & CO.,

KAAPSTAD.

Wagen en Wijnpla,ats,,
_ .. 0.

EN~TE
AKKERENDAM,

IN HET GEZEGDE DISTRICT,

OP DONDJ1JRDAG, _l:'rijs 4s. oer enkel Exem.
plaar. per p08t 4s. 2<1•

BIJ D. HIBBDIVEE,IN OE STAD

WORCESTER. TE

GROOT DRAKENSTEIN, AFD. PAARL,
7 OCTOBER 1886,

Da Ondergeteekenden, lI'ezamenlijke Curatoren van den Ineolrenten Boedel van ------
CORNELISJOHANNESMARTHnros DE WIT, van Worcester, sullen publiek doen In den Insolventen Boedel van Johannes Cornelis Daniel Retief.

verkoopen, --,----Op Dingsdag, 5 October
I. VASTGO.ED:

Koloniale Weeskamer en Trust-
ma tschappij.

PUBLIEKE tERKOOPING

TEN 11 URE,
VAN BIT VOLGENDE, NAM.: 1886.

2,700 Schapen, Bokken en Lam-
meren •

JOHN J. ORARAN,
Opperbaljuw.

Kantoor van den Opperbaljuw,
:Z4 Sept. 1886.

OP ZATURDAG, DEN 2DEN OOT. 1886,
Levens polissenMORGENS,'SUUR DE KOitbare Plaats ~ELGEGOND!.galegen als boven, groot circa 87 morg~n,

beplant met een nitgesocbteu WIJngaard van om~rent 60,000 Stokken, praoh.
tigen Vruchtenboord en Groenten- en BloemetJ~nin. De Gehouwen bevatten Woo.n-
huis, Wijnkelder en de noodige Bedienden Vertrekken, enz. Verder t Aandeel In
de Veeweide rondom de plaats" La Paris" groot 174 morgen.

Op Zaturdag, 2 October,
TE 12 URE 's MIDDAG8,

Vullen worden vel'kocht al" boven :
Polis No. 6,398 op bet leven van

IsAAC STEPHA.NUS CR.ONJE, aange-
gaan met de Ouderlinge Maat-
schappij van Levensverzekering (Mu ..
tu al) voor £1,000, Jaarlijksche Pre-
mie £2') 15s., betaald tot 13 Octo-
ber 1886. Opgeloopen winsten,
£144 168. ; Ovet;gaaf Waarde, £100.

Polis No. 34,156 op het leven van
HENDRIK ()OSTENWA.L KKsTKBN,
aangegaan met de Koloniale Mutual
voor £500. Jaarlijkscbe Premie
£ 13 158. 10d. betaald tot 21 Maart
1887. Orergaaf waarde, £ L 1.
• Polis No. 34,15;:', Gp het leven
vanTHoMAB JOBN CHISN.li.L, aange-
gaan met de Koloniale Mutual voor
,.£200. Jaarlijksche Premie £7 lOs.
Sd, betaald tot 21 Maart 1887. Over ..
gaaf Waarde £7.

Poli'! No. g6,01U op het leven
van L.ufllERITS PETRl:8 J OB.UI~
B.ilRnlL~ met de Eagle Assurantie
Maatschappij, voor £1,000. Jaar-
lijkecho Premie, £28 101'1. 10d, be-
taald tot 10 October 1880. Over-
gaaf waarde £100.

G. W. STEIJTLER,
Secretaris,

TE 10

.;

HETYERK IESLIJK EIGENDOM, bekend als het lf OOMMERCIAL BOARD.
ING HOUSE," gelegen in de Stad Worcester, vlak over de Bpoorwegstatif', Hoek
vaD de Baring- en Tulbaghstraten, gedeelte van Er£,No. 3, Blok Q.

De GEBOUW EN bestaan, neV008 Buitenvert;ekken, uit een onlangs op ge·
IÏgt Dubbel- Verdieping Huis, bevattende een menigte Kamers, jnist goeschikt voor

Aan Paardenkoo
- een Logieshnis, en om reden van de onmiddellijke nabijheid van de Spoorweg.

statie altijd een groote opkomst van Reizigers verzekerende.
J' pers en anderen. VERDER LOSSE GOEDERI'1N, bestaande uit een groot I8lortiment Huis-

___ raad, zooals Bedden, Tafels, Stoelen, Kleederkaaten, ook Kenkengereedschap,

D
E Ondergeteekende biedt te koop! Glas- en ,..ardewerk, en laatstelijk een hoeveelheid Wirike Igoedert'n, te verscheiden

1 li I om te melden.
aan let opregt getee ue en! 0 USY/ BONUS 1

ingevoerde (imported) HENGST·! BN! !
P.AA..RD, TRAMP genaamd, zeven-] W. F. STAMPElI,,} Gezamenlijke
tien handen hoog; heeft eenprachtigj F. LINUENBJ<;RU Ouratoren.

voorkomen, tusschen tIc acht en ne-i LI~ DENBERG, & C~ Afslagers
~:~j~::~r~d~.~~~~~~i1;;'oe~~;~~.: S U T' HE· '.RL·' A; N"D' !.
van Eerste Rivier, en heeft een, ,,\ .., .
~oede PeUigree. P:ij heeft m~~ , . - ' .• , •
succes voor de tweeJunge beurs ID,
de Derby Stakes van Engeland gelOOi
pen. Hij kan gewaarborgd '.':ord~q
als een goede Hengst, daar hij Vlet
jaren onder op de opregte en ingaT
voerde Menies van den heer P. D~

KOCK gebruikt is, en zijne V euleus
kunnen ten toon gesteld wo~eQ.
Voor verdere informatie doe aanzoelt
bij den Ondergeteekende.

D. M. L. ROUX,
Nieuwe Dorp, :

Groot Drakenstein,
P. o. Simondiu;.

Groot Drakenstein,
27 Sept. 1886.

DE HEEREN J. S. MARAIS & Co.,
ZULLEN VERKOOPEN

OP DE

Stoep t'an de Koopma1UJbeur8.

KENNIS8EVIN t. II. VAATWERK:
10 Frsaije Stnkv8ten, 8 do. Kuipen, 12 Leg~ers en ~.ijpen, Trap' en Onder.

balies. Druiven do., 1 \\ïjnpomp met leiders, 2 BrandefflJnketels, en het gewone
Keldergerepdscharr.

BOERD~~IUJGEREEOSCHAP, I Wagen, 1 Kapkar (bijne nieuw), t Open do,
I Schotsche do., Tuigen, Ploegen, 1 Cnltivator, 1 Paard, 2 Ezols, enz., enz.

JlONUS! BOKUS!
]:0'. J. BROERS, 1 Ge2.
J. J. nJi VILLIERS, A.P zn., 5 Curatoren.III.

_.,. I: II~IJLBU('''WD ERF,
,I, Hljl1\'wld.:'traat, in de

Ik, lla\_,ijh('i(l \'CJ,ndl' Stei-
l I ,ltl ',~\':

~' ,. J. S, Marais & Co ~Afslagers,
IV,

1,IIEUEREX, hostaande BELA_GRlntE
PUBLIEKE VER'KOOPING.

TE KLAPMUTS,
OP .DINGSDAG, 12 OCTOBER~

DE Ondergeteei~nde gelast zijnde door de Executrice Testamentaire 100 Vette Slagtossen
in den Boedel van wijlen den heer JAN ABRAHAM DU PLESSIS, zal U· ht T k 4 t t

publiek verkoopen op lÓ() " . 1~Oc e re ossen, 0

Woensdag en Donderdag; 60· ,,6 Ja3I~:oeijen
~O en 21 "OC'rOBER 1886, 700 "Namaqua Schapen en Bokken.

TEB PLAA.'l'SB ,,' .Bovengemeld Vee, nu drie maanden. op weg van" U IT KlJ K " Namaqualand, is in uitmuntende conditie.
1 . • • , THOS. D. JEARY.
, .' '.' . ,

DIST&ICTU SUTHERLAND; BEESTEN: Geboaw der Komer, 3, Kerkplein,
KUpilad, '17 B.pt.ember 1886.

L. P. CA UVIN & Co" Afslagers.

. _ \\, '11" :l~",)rtil11('Dt H uismeu-
1\ I,:,'n, LI"Likantl::'n, Tafels,

,. '['l'g.!", (;\u,,;- en Aarde-
.. r: i'; :k, Il!..\'1 'rt ,(,tbc hup, cnz., Vaat-
v.«. I .:!,I!pl111:l0,,-, Slllids- cu Boer-
:", " .l ~(·ltal"
Bonus zal gegeven worden
\, "",ping te beginnl'll te- 10 ure

l'

1'. .J. I1()S~U,S, P.W,Zll.,
Afslngcr.

'! ,:,nbosch, ~;j Sept. 1S6tj.

Paarl Berg, Wijn Brande-
wijn en Spiritus :Maat-
schappij (Beperkt.)

H!l.l:~tEDE gt'~('hi('(lt kennisge-
:I,:! aan Áaudeelhoudere, dat

1\ \_\{Ll.J KS('UE YERGADE-
L\I' v.m A.A.::IL>EELHOUDERS
. I , Il zal w'mlf'n op
Donderdag, 7 Oct. aanst.,

'.[ Il 1 {'l( " 1I0R(;E~S,

/ " ],"Il'n n ll,'r )[aat"chappij,
·k,,!.ill~ va n lJirekt('uren en
.' ,llt\lIng,n vun het Rapport.
r 1'. IlUFF)L\X,

Bestuurder.

KENNIWEVING VAN VERHUIZING

FRED. CHAS. PIEI:S,.
Procureur, Notaris en Tra.nsporlbezorger,

IS VERHUISD.

DE HEEREN J. S. MARAIS & Co.
. WIJLEN VERKOOPE"N, TE

KLAPMUTS,
OP VRIJDAG,' 8 OCTOBER 18s8.
100 VETTE SLAGTOSSEN
36 VET,TE SLAGTKOEIJEN
158 UITGEZOCHTE TREKOSSEN~

Deze Beesten zijn gebragt van Namaqualand door
den heer J. DE KOE, en zijn alle in Uitmuntende
conditie. MULLER, SKIDT & Co.

en

Een Kapittel van Ongelulrken_~

BEGINNENDE 'EN 9 URE 's IORGENS PR~OIES,
I. LEVENDE HAVif.

1,000 Afrikaner Hamels, bekwaam 4 Jonge Ezels
voor den Slager lOpregte Ezelbengst

2,000 Afrikaner Aanh:elschapen 12 Groote Ossen
;jO Geleerde Paarden 12 JOlige do.
20 Jonge do. waaronder 50 Aunteelbeesten

ee;ale paren zijn 4 Paar Broei StruÏivogels
.0 Merries en Veulens 25 Audere do.
1 Extra Hengst .< Hermot " 7 Varkens.

(gekost £100)

II. BOBRDBRlJGERIID8CHAP:

DeNormaalschool

D
E volgende Ongelukken toonen het gevaar waaraan alle,klal8e1l sijl1 blootge-
steld, en op de behoefte die er bestaat om zich tegen ongelukken tea~~ureereo

DE HEER K A. JO~ES.-De KM w&ario bij lAt .loeg OlD~e !luiMr,. Kloof" eo bIJ be_rl
lijD heeD. Bij '11'1' geelllllrlltlrd in de Co3lmercial, eD or t,.log .125 "Ja nrgoechDII" ..

DE REER WHITE.-Sn.ed licb iD deD .rm door bet berat.D un. Mn 83daw.kr BoUel. HIJ w..
I'.jf._llfNlfd iD de <l6lDm.rcial en o~t,inll' £13 1~ ,,,I•. ~'l'IfoedIDIi'.

-bE BEER W. S. BMITP .-Slootle silD 1!Cbeeo terwl)1 biJ eeD trap opillom. Rij Will Il_areerd
iD d. Commercial eo onniog £:J7 10. ... la tfljloecholl'.

DE REER OAMPION ..-Bu,,~rde lijD ~n terwijl hij ait .. ren "III. Hij w.. g_rnrd iD de
Commercial en onn'iDII' £10 .1, ,.ertroechng.. .".

DE HEER M. 8MOTS.-Rad sijo fCh~GdM ootwncbt ~rwlJI bIJ ,.oethal IpM!lde. Uij WIll re-
auureerd in dl! Commercial eD onU'1D1!£3 ala ,.e~o.dloll'. . .

DE BEER MUOlE.-Brak silO enkel dD?r het om.laAn tao eeD Kar. \\ III lI__ reerd ID de
:" ComIDerciai en ont,inll' £óf1 al. "raoelllng. .' . .DE HEER O. REX, eeD &er.-Eell beet no eeD pa.rd. HIJ WIlS gee.aremlln d. ComID.rcial ..

ool,.ioll .£6 ala ,e~oecIiDIi'.DE HEER LANCR ......a..••erde lijn ,.~t ooder bet wiel ,.all "'0 kar. Hij w•• 1I'... lI8ur~.rd in de
Comlllercial .n ont ,iDIl £4 fie; "I ""Il'OodlDll. " .

DE HEER U, MARAIS ...:.B.o rde lI!in "oet oDder Ma kar. HIJ Wil. g_areerd ID de CoIDIDer-
ei,,1 ..0 oot,ioll £2 21. Al ,g .....dlnll. 1 "

D'E nEER FRANK WEBBER.-:-Be."e,de .ijn, ,.oet met. oeD 1p"0rw"IrDDge,ok ubiJ de Oraaj.
Ui.ier.-Hij w•• g_aaeoreerd ID d. CollImerClal en oot1'lDll £io al•• @r,oedl~.

. '9'001'olllelukk.1l ill het daleUJkach le ...ell 'Yel'.... ueert 48
COMMERCIAL ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ (BEPERKT),

TE KAA.P~TAD.

HET zal den ondergeteekende a&Og&-
naam zijn informatie te erlangea.

omtrent he~ tegenwoordig verblijf vaD
zekeren SILV~'!'i1JSPHILLIPi, V&D wieG
het. l.. ta~ vernomen is iD KaapstAd, ill
1881, en die verondersteld wordt geëm-
plOJeerd te zijn aan de Gouver.Lemente
voorwegeo. Hij zal iets tot &IJI1voor
deel Yernemen wanneer bij sich vervoe~
bij

!.CilR

SEL\VYN CHAMBERS,
ST. GEORGESTRAAT,

HAASTDE HEIRE.

SAUL SOLOMON & CO.,
KAAPSTAD.

'MODELSCHOOL zal heropend
wa worden op Maandag, 4 October,
en op denzclfden dag het lagere, Kin-
dergarten, Departement.

J. R. WHITTOX.--~_.- -

UNIMlINIE
....ONINKLIJK'E 14AlLDlU'8

No, 16 VAN 1886,- ~
KAAPSOH

GOUVERNEIENTS SPOORWEGEN.-
WESTELIJK STELSEL

LEVERANTIE

I '1")' Bnl~,
_ -I :--. I,t. 1 :-,,~Ij.------ -UNION STOOllBOOTlUATSCHAPPr'

(BEmIT>.

Dl<: ltlailbooteDder :Y.aatachappij ve~
ken van Kaapetad nUl' 5DgelaDd.

Via. Illadeir&. om den ande.ren W MD .... ,
te 4, uur n.m., te S\· !IeleDft eo .AJceDtdoa
..1. onder aanJeneode.

VOOR _GELAND.
I TARTAR," Kapt. TUTUS, 6 Oci., rill

Madeira Alleeb.
" MOOR," Ka"'. OJllrrnl, 20 Oct '. via S'.

Helena, ~u'lrioD eo Madeira..
II TI:lOJAN," Kapt. !.iBKIa, 3 Nov. rill

Madeira. &Ileen.
" PRETOHIA," Kapt. OWEN. 17 No, .. _.

"ia St. Helena en Madeira..
,I SPARTAN," Kap'- W~, 1 Deoember.

...ia Madeira alleeu.

3 Span Zwingels
1 Span J ukken, Riemen

Stroppen
25 Cederhouten Planken
1 Blaasbalg en Aambeeld
1 Kruiwagen

30 V el K~apzakken
4 Koevoeten
2 Geweren.

VERLOREN 1 Bokwagen (nieuw)
1 Paarden do.
1 Kapkar op Veeren
lOpen. do.

60 Mudden Koom
3 Ploegen
1 Howard Egge
1 Span Nieuwe Tuigen
2 VO. Halfslijt do.

Hmsraad, Keukengereedschap, enz ..,

O i .,.:: :':7-t-:n ,1pz!'r,. tUS8Che~
.\1 ,:,l,rgat .-n Klapmuts, een

1.',\.\ !:I1-: 1'( )RT)lA.::ITEAU, gc·
:(, "I. !\:H!I,E. Vie hem terug

r,. ..' I.:" L"I,,,,nd worden.
IL LUGW, !I.zn.

" \ :' ,1]." T, ,)'t'Il,
, " ,t I)rakeIl~t('in.

VAN

DROGERIJEN ENZ.

DE Algemoone Bestierder is bereid
om tot 1~ uur 's middags op

Zaturdag, Ili proximo, verzegelde
I Tende~ te ont\'ang.~n voor d~. ~cve-
rantie van Dro~enJen, MediCIJnen,
en Medicinale Dl versen aan het Wes-
telijk Stdsel voor het tijdperk van
een jaar, een aanvang nemende van
1 Noyember aanstaande.

Volle bijzonderheucn van de k?~·
ditiëtr' voor T!'nderaars en een' hJst
der Drogerijep, eru., kunnen .worden
verkregen op aanzoek aan dIt Kan·

toor. d ' . t
De laagste of eenige ten er, rue

noodzakelijk aangenomen.
A. DIFFORD;

Secret¥Ïs

DlRE<rrEUREN
WK. BOG, Voorsitter. I L. WI ..IfI:a, L.W.V. Vir .. Voorlitter.
J. W. ATTw~LL I II. P. KIilUIfAUY

, H C UR BaJft)A P. MAIUII
• • E. J. E.uiP.

Voor Pro'l*tlllltlD fD AaDloekeD ,oor AInI·,n.tie 'ftr"Deft men tich bij d, Aflaten ia al d. AUp ae Goede I~oop Bank,
,oona .. '" Bled... of bij .t \\1. IROOaE sibTii, St..... I f9r\ EIi",~t~

~\~\'111. 1\1.1) E \VI 1'1',
AECHIT£CT, ENZ.

r, CRKf'f6'S' GEBOUWEN,
,/

KAAPSTAD

BE8'I'UlIO. UI'!

T&fell, 8welen. Katell, Potten, PaDDen, ens, ens.
Ook zal worden verkocht de te Veld IwncJe Oogst, b8lta.and, uit 8 Mud

den GraaD iD prachtige conditie. . .
De bovengemelde Levende Have is in eeil extra. conditl~,. en zal

zeker (lP den dag der verkooJ>ing bevonden worden spek vet te ZIJn, daar
Uitkijk. alias Bovenplaats, Jaarlijks in de Maanden van Augustus tot
Oecember overdekt is met Gras en Bloemen. < .. '

Koopers, daar hebt gij een kani! , want waarliJk zulk .~erste Kla.sse
Vee en Goederen komen niet alle dagen in de Markt. WIJlen den heer
J Ju'" DU PLEssIS Bwnd bekend als een EerRte Klas Nette Boer en heeft
vooral geen kosten gespaard om een goeden Stoet welgeteeldt Paarden te
hebben, en dus beboeft men niet bang te zijn dat er anders dan Eerste
Klas Vee en Goederen ten', Verkoop zullen worden aangeboden.

IL_ Ore&t··eIl' V,",ncW-gea Volop.
Vendu Kantoor, Sutherland, 4. Augustus 1886.

WM, F. MAJltlTZ, .Afslager.

.'(:, !, lï-:'OUWD mrt S~C-I&I;-Liceutie,
1 ,'ur d,'n WelEerw. lieer W. F.

r
.:i, Gp dl Il 2E'sten Septem ber, de
,:, II. lI:\HIG, md mejufvr. J,

IIA',i "'):';[JIJ 1-:, belde van de Paarl.

j,)' ;l"i~u;u'~::-i,op l8 Sept.f>mber
/ \ l-~li, mijne tt-edergeliefJe Dochter,
! ~l \ !; 1.\ ELIZA. HETH, na een smarte'
I ; , , .. .lcn van 12 dagen.

Wed. J. A, TEUBES.
\I""~and, 29 &;pt. 1886.
ti, t L1JI.: l.al op Heden (Donderdag)

":>11. ,dJa!(, te n -i nre worden opgenomen
, Il. \" t ~tel fhuis te MaitlaDd, van waar het Kantoor van den Algemeenen
'. , (1\: 'i'ervuHd worden naar de Nieuwe' Bestierder van Spoorw:egen',
I" I~[orlUeerdtl Begraafplaats t; Mow' Kaapstad, 27 Sept. 1886.,:
bruy. 'v

J. R. PHILLiPS.

.'" :
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eo, ,ree t;-;"";-;~riu,.;;;-~ij de -·;il... • deel, du hl bdk~ad-.-Ala ecbt« ibau. Ben opm~;ki-;,;--i;-.. tt J.ri;i- Ya'! den ~ft ~~I.aDh~ ••~uFF Rmn:-

/ .. ' b PEl' .._ h I I' ..I. Aaw bee Do ...· S· H Bobi ... " .......n • ....,&~ , mas;uileier, kWIllll""rnlb Nen 'Iaaarom men hen besta Jee: t ort ua..... p otse lOg "oor _0 --el ragIaM, JU L. A., a ,a Ir. n- te Graaft' Reinet Toor den MaglSl""'l
VaD 28 tot 29 Sept 1886. Daarom .mart het ODI d.t men hiN' tbanE kom~ met voorsltllldll om door mi.idel no 100 over de Stelilllandacbe I.weetie dankt ongeputheden o~ ~~, ...ergadmlJg lp,

'

I., ILllAj"r J SPILH lUS i'r (' I I. d. £ I. d geen middelen "ijden kan aan Jê oort&l:ttinl!' eeD rabat op inT06rregteu eu vu nijen 0 I daarom van gt'O'~ belang om ia~ &ij op IIOldatal}80al!~, ~I~~ de red. ZOu Zit
I" ~ ,0. \,r,a~I!IM.j)8rmlld .... 012 0 - 017 0 t b t '._1 Ik k di dit' T I h d L .·L-k " B h ge ... eo. _.IIfIOa&..,_.,,,.,,,e KllpIt.l!1 dl. I

[H_et, per bn. ,.. 0 0 1 _ 0 0 H aD e .... ell '0 eu uo 19 ou ertoe Invoer nn rllOlYaa 110 Il pro UateD, - he' groote kwaaa W~j8t Waal m<la JU eo ua- %tjo I&Illltelling van OOllen he ven Il
8, St. Georgpstraa t, IB~ltonjl', p~r .tuk ••. ... 0 0 6 - () 0 11 waar wijlelI IJr. tJl..ek sijn Daam aan te er bij, voor de Kolonie eeu ,kei van der nIllaad aan lijdt. Z. Ex!). lull Le konnen Ilel(e- ben, en ~n s..~ge&Dt lhjoor en &>~:.~.

Het r olgcude Gutuljo;sclir'ft UI UIt Louder 111itterl,lmoenen, ... 0 3 I - 0 3 II lailken had j waar WIJ gc!ooven daarom handel met de Z. A. Repobliek te ~iu, reu dllt de bewijleD ...an ei,,<ell lOID op p'UU!eD het lelf!" getuigden dat Zegels gespru"o
den auder e uItgellucht _ KAAPSTAD, Kq '.n, " ..r 10"... 0 4 6 - 0 (I 6 to hilt h f b d Id . . " " zonder wederpborea IIIJn. 1.18 Wit t

K W 1t H t
Eenden, -I Bluk •.. 0 2 7 - 0 2 8 Ct d '". lDen Ire, "'J8 6<' t gu an e Den, dan hJI,t ons dit eeu Uien" be'IFIJS lO St.ell,l&od de eigeo-IU'I verphillleu om ZIch waren, :n de 1W18i.tent·Y ....., ...._-t W., I]

i:iten8burll, 2.'5 J'an. 186Il. oopen r- .,. ••...,... .~\\ RRrd" H.~r,-".go~ maandon ~d~d"n heb Ik 0 e~en oogs e Hoender .. per lt uk 0 I 0 - 0 :I 3 me e uitgaaf diu Wlh' een tlld lanl{ or voor VlU die malle cnbesuiadheid die men zoo Le ouderwerpen un later wctllj( Itemaakte Ieel dst dit waar was, en ...eroorlleulle Z
per bri-f van de go_de ul1werklGg JaO "Hh,uwa. Marktprljzen, Honig, per Ib 0 0 ti - 0 0 06 deed to staken, toeo het bleek dat alhier dik"ills ou~waart ,,18 het pabliek In de bepalingen. .. Wat daarmede be oeU 'lFordt," tot £1 01 ...eertien dagen, M ... r hot
Lie JrU" !lelUlgd. Ik ben 6() Joar en heb Jj Jur G&nI8n. 'Per stuk 0 2 0 - 0 3 F 'h r- beer R. S, K) d-zoo heet de
lang ~.I.d ..n aROCutor iscue A8lhma en Rbeums- Groen Voer pr. 100 Ib U I 0 - 0 1 3 arao a vett& k oeijeu voor de magere ad- steden ...an het 006teu ZijD Item verbeft liegt de beer Douglus, .. dat erjn ,le Wetten iraat ID kwestie.-weten of lem 'nc die
LI.k, er h b bulp " rocht hi] ,.1. G.ne •• hesren en Zv¥AVEL' Groene Erwteo, per bh 0 2 0 - 0 3 3 den plll.llt. gemaakt. Dat er intuB80hen oe Regering heeft. een tabak.k andige gemaakt door don Stollulaudecbeu Volks- vergadering van het Hml.leger b~t wovrd
Illle. I inder OOhtbppru.fJ, en had .11. '.rtrou".o • KI"ppere, per Ituk 0 0 :! - 0 0 ; tlikken VHn 91eten80happelijk oudersoek laten uitkomeu ten einde den tllb.ksbou. raad." Van de Kolonistee ...an Z Afri'''- III dan DIet belteerd la P
..erloren I b I I. b I I Kalkeen8D, p8l' lt uk 0 3 I - 0 6 . .... B T 0 Lo

0. nieuse "IJ.. U P lO mlJo !leva, tot Kool per Itult 0 0 0.- lJ 0 I j bestaan welker stadie praktisobe Toordeelen in OadLehoern en andere diatrioten te van Hollandsohe soowel &18 EOIPelsche taal ADrdElI'- e OIIbet nden schijnt
Ik eindelijk Hheumallcuro probeerde, eo nu II In Z'¥AVEL' L 100 0 4. OOg ó het bl' I. f t d bek d D .. te wo en over zwaar om In d.mijn ZllJkwg., r heu mauek, en PIJO In Loofd eo , ImoeDen, por .. - ,oor pa le" a "erp, at IS en. en ,er beteren, en er IOhlJnt thena werkelijk en bloede, kil.O men verwachte II dat sij sieb baden, en hieromtrent zegt een
&IInll~llgt g.h.,1 ver lwonH, eo wordt het nl.u.... • .1~I~e ..rta...rr rm

1UOO
Q'•••• 00 gO tJ'2 = 00 gO 66 WIJDkaadlge en deo Tabak8kundige, den Dibigt to IIJ'O op de nrnJaotie van bete- onderwerpen sullee 81ln de Wet, als die door .... n een der bladen dat all Je

algemeen rerspreid a.t .. Ou meester \ A~ Rooy r- V r'- ei klaagt ( f bamper heel t~ maal K."Jnd was VSDdl. ",oDder- "artj88, per 100... 0 4 !; - U 6 6 eeart8 en lel!i deo Houtvester dill tLaDs ren tabak daD hier vroeger in de Kolonie han eigen "ertegenwoordigers gemaakt led ehr !'d...
er

ZlJn 0 aar I ge.""",
I

Patllttu d C 7 3 0 7 4 di t d K I I Re' b f ze 19 el zoo ver te boven komt OlD ~
IJke medici]: , W"I Lok het ~.,aj 18. Ieder die LJE Oudereet. "kenden hebben ont- Uijen, "':r ~:.: '.mu lJ' ti = U 6 0 In lens er 0 oma e germg nju, ee t gewonnen werJ. Moet men nu, om eenige wordt; waar te g ..hoor-samou &Iln een des· plek in de nner te bezoekeo, bIJ [of "'"
hoar prubee rd h.dt b-ve-It haar an". .... r- _u .. men tit tb I hi z di t li leef d hschel pt RIiANDl(.l?r{'S B B Wild. I '" r, dr ,',,< (I I 7 _ (l I H me ou or on 0 en om Ier 'u " Port Elisab.thlOhe kooplieden te pleisie- poot, daar willen rij niet aan, al is le lfU en .... n e eo .,."tlJ zrc In een

JJ. heer JH I \ A~ ZIJl, fRn \'laktolltelO, I. . • Z I I Af'lka to tt' h dL •• h . H ~l' bgate badplaat~n der wereld z.J mu
genezen v au "Rl .ell blJn. (Jnrener8.IIJk ~... j uur Im..enen per 00... 0 2 Ó - 0 3 U 0 0 passou wa ZIJ In OD eillen ren, e ......e ermIDg 1100 maar WO wl'g' detlpoot ook a.rer JJ aJ,sleJts vertegen' k ~-- '-.... t 0 Loud h

Jl ' J BI Z I --- ------ I I I d h JJ eu. -.....ruauen e ost nuen 'J'eL
lan .r.-um« 1-. en ICbl sch ee n, ~()"'l. Z"jll ZIJO oem vaD wave, VE H K lj U l' I N lJ EN, au: eu gc eer Il' en, ma-r ook om de nemra waar deze vel'betering mogeiIJ" WJOr liger. Zo, als iut0880hen de ... kell ondllr elkander? Ons dunkt dit ht li tt
mOt"dl'lr mIl, 'I t!!' t:lt"D er~d jle\al j;!8"e-eat I tt' .~. b .1 d' d" hh~ j ll!{enaal ul,l( 6uon ua te gaan le door IS ueworden P WIJ kuuDoen OUIIzeer thaDs staau zoa het, met al het Naln ra lJ8&C g.
e~', • "v.,, -.J de, IJd,nden JO'g.n mlln rustig "
.IRp.', m.t do m-d,c'Jn werd ."ortg gRAD,~n Vie Zij te Koop a.anbieden tegen Sept 30 -u root ~I1aDd, GuUdInI, V.st. en weu, In de beoefeniug van Lna goed voorat",llen da~ een Kaapsolle He· reIlengespDIS dst meu IU Brltscb IJechnana' DB HUB G. VICKEB.S, V&D de '4U,,,,,,h~
I'Cb""o ZlI'" bu,en ec, "1'LJ~n miJ •• rz.kerden L t 11.1 k .. Los8e Oo.der I, IlUI••~".I,ena, In dell respectl"V" kl d KI' d h d kid f' I k h f scbe Representat,ve, wordt gezeg.i Uil Uf
dot IIIJ niel ,erWUCllt "'rd to bllJ,.n le'oD, hult a41gs e l' ar tpnJzen. lUlol,eot"n Loe<J.1 vlln li. r. S,monlp, ya .ea, 1>1 e 0 O,lIe gering le e' voor en te'fen er ... eo all de ,aalste woonp e ken et- t gegeven' ...aal een aanbod gvkregen te beLbt-n OlD

h,) 'lO') ,,,I,tu (nw.m b"ocbt eo 1l.lull/d .on <I. -LIDdeoberIl & Co, Af.llIjlen, Bantref" eo mell behoelc slechts h~ rllp' af"eegt, t.e' de overtul)!'injO{ komt dat bei UIot eeumaal gem~lekeh)k jlallo om er een belan~Jken post te bekleeden, m.....r het
Ilo.do UrlWe,hlO!( '.D de HIIKUIHJCLRO eo VAlir n·q BYL & CO. 30.-hl,prnulI<,0 .. ea, Koewn, Seh.p"o en port van den Vuesr's te lezen om te zien ,oor de Kolooie raa:l/umi. ominnadel. behoorhJke Vol ka verteg"n woordlgi 19 in het te he ben van de hand gewelen
PILLK~ .11 I" Hukken, fan Poppe. R(S90U" & (J.,.,- 't h t dik Ih trouwen dat de post hem DIet ....n!'. ,ud. L,er \,~ DKR \\ ALT, van R~ders' J IS MRrals & U I,. At.la,f.rp. .. e. grooter ee rao Z~ln wllr a Ier gemeen80hap met andere Znid Afrikaan. le'en te roepen. wl!Jre 111 aangeboden. Zoo Ills d.
bur. Id "end"n met ré, bolttl Oct. !.-lJarllnll, LHende H8f~, T.ot"Rgen, enl" In stadie beetaat WSSI van hiJ ue resaltateD lObe 8tateo te treden al lijden hierdoor to"nleten en hun dagbladpeTi ID rirn
Li. lI"r.\ (uf rYfE HrRndVR,I." \Jdd.lhurll', J. S. HOOGENDOORN, van, G.b. I\luten,-J. W. Moorrets, Jr. aau het boerenpubliek meêjeolL. In Dr. belangen als die de~ Koloniale tabak&l Ons is een brief nit WellIDgton "an tiJd IIIch getoond hebben, I! er .. lie Telen

.K K, !;ree,: '''mlldeIIJ!;Hrll.lIn;/ \IIJD "0"0 1 &KCIRo)pm'uAtst.SI8t~·t'·0 K' P. U. Hahn betft menhiereen.cheikao. boeren tiJ'dehlk Dadeel' mllar laat haa. "een oul·Kerkeraadshd·' ter plaat'!1og~kde ~_1.Ah·eet1Wpub~~k eli III W8tliZ
utl

JA~ ., z n ,eh 1 • 'hJ.r, d. heer J ,\ ::'UIf, .AANSPREKER, ENZ. ".- n 1-, t!8en 8n Ot'IJon, van . , " • d " h aaDlOUU om ~ weinig moge Jl mei
"ced.r h m, Hur':_"rl 'p, liJD ook genezeu,- J VIte Ibuol(a,,'dt,-lJe Villi.,., Fallr. dlj(e van grootll bekwaamheil, IU Prof· dan met een wtite"erkt plan voor ~n e~, eu oll~e eeUige ,r"den om em st&dsb.volkic.g te doen te hebbeD
}Je u .. , J L VA~ J. \ ~EGRAFENISSr;N Banl{enomen Dood & Co, AfsIRi("18. MacOwan eeu kruid "oncJJge van Eoro- deD da'" komen en niet i h t r cet niet In onze oorrcfpondentlo-kolommen opl DE ZAAK VA.."iROIUIrY den "P"urd

\e,kIlJ,bRor lo'l lo I"a _II. \pvtbel;er. en \\10 I k t L kk li ' ,,2.-ilAndel.b_ur., KMpstlld lA,.n"",," , b . .., nee 'd h d hid h Ro "'L.C' £ .rkelI.ro In d. hw nl- f dl .k, l,.r P 8t flRLko' J ~ IS edn, k IJ oets en ou wkOt'taeD go- liMen -L l' C '& d At I -r- peac on n~; en terWijl belden hier be. eigenmagtig hllndelen om het Port Elisa te nemen IS at WIJ em ree a Uit et ,.... n en eer a. ow. ,l,()(),
'.".0. Il l)rLl'll' 'd 'I ree". 10 en ortstmogt'hJkentljJont<gelJ ", AUflD )., .~., •. kk' L'kl d d' • P I h Ad 'AI'·ld 'l'vraagt"t"DOrdesch&dedlehIJIUUl
.... e c • U , h" tRn! m.l vr .r, fao I " 2 - \\ ore_.t." \ RAtl/oed, I" dell, lVS J<, . 'r(1 lOgen ..... ee eu le huu een geslotea betb80he gesehreeuw tot .wiJgon te brengen. lIal sc e n ter""l leu a lO onlle DleUWI· h&d g ..leden, beeft ...olgen. eeD
den •• 1""'-' ! I"., ''''', J -\\j I::, JU;\ L.'I 41" LaD. den blllJ~ateu PriJs. ten b""d.1 un C, J. M de ....et,-LI • weTkkrlng in .bno ...a~ ,eraohRffen, &iet ' kolommen hsdden ofcrgelomen, W!lar men Cap .irglt~ heel W80t beJrwg>itelhcg
g'.l"el, K,RI'".d -1'llIJlK' 1" T L'IiOOT OP R.c.estl'aat. ::taa'p,lItad. 4 dG·,;~etrKJilI,C

k
" At.Jag.18

f
" I I' Imon ben tooh steeds bezig met o,derzoe Wd onrlgen8 die kweatle ......n ecu hem "'lUden I.al. Wij zIJn het gehetll eens l~y gewekt, wsa.r het ID het Hoog .. G

J.Á'iZ J{K _~~~ " .- 00 lf' dr-Item, li t tie lOg 'UH I - t.. >f- t h~~_ DA V III to on L M. Uo~d~ren, L.,el,d~ "wgeu tell gerle,e vsn het groote DnblieK Tolverbond betref, liJu er twee pnnteQ m,t den schrlJl'er dat de" vreemde loerlo, ~ dPpn~ ,;e gi~c en g'"
Va n Noord-en &- De VI·II,·er-sI e anstaand 1 Synode, H",e\.\,e .. , ;'in don In&ulvent...o b,,~d", waar suders bau ambteu hen .. iet mt:ê In Ba'J: die men Die~ u,t het oog mOet verlieten, gell" die men than8 ...erneemt tot BoheD. nng "':u ~':I pe:bh~oes Der~:!;"r:~:.t

, I -- V,'O ,1 du PI.elll-J. S. Mar.1! • De <I dek' , . b d kl rd
Ar,,1 AGE1\ -', COLLECTEtTRS, H H. Leer"ren cu O"derlln"en .ullen & C". Ars'"gera' raklog brengeo. Als voerbeel i noemen gon oot "klUgen In de Z. A. Re- tlng lDoe~en lelden. In een land vaD wIJn· tnlgen IJ le ...~r &80 en dIlt H lJ"Si)

.. ,..' 5 IJ k 'td I h t d k bl k Il b" r 1- • ,.. II d h dd' aan di"mllntbandel d.".rI eu een LUlo"rGene:r ale en Wet8-A.enten.: • gedurelld. de zItlIng dur ~J'nodo cell .- ra "n.tdD, R ee Ing PllArl, Vut.- WIJ e on enoe VSn Dr, HaLn naar deu pa le la eo W"IUIO IJD IJ" over BenlguQ ""uwers te "I Iln staan e 00 en at, 'lF1) t Ik b t H f -_:'t
I!t v _ I(ved \' 'At... rk L d H 0 ...an eo, m ..... e gew ..g "'n

\ END1] -KAMERS: [Icer aangenasm verblijf vlDden lu bet In d~n I~.ol,:nt~n i,:::;et .. :"'i: ên~;: aard dor gronden .aar men hlor In de tIJd ook. tot beter gebraik van den groud •• ggen niet het mlgbrnlk maar het gebrUik ,pog.ng tot omkooping dour ROJé.ky Ol'
bTl<Al\11.:-;'] HA,\ I', KAAPSTAD, Prrval!.I Logl~8htll8 vau den Heer en Mej H.tl.f,-J ~. MarBIl & Co., Atalft~et8. KoloDie WIJII boawt, Met al het vooroor. al<laar lelden, en op dien irond Illat aich .... o wijn door deo BiJb..1 ...eroor,I.,..ld 'gepleegd

__________ I AlIOS, lU de Strannstraat, No. 2u, dat In de "6.-L,,n~ •• I.I, dlsl. CIKDwllh.m, Valte el, deel tegen de toepsssiog van wetenschap. SUiker Ion troffil zellr goed bou "en, Da.ar 1rordt, is bet regte mddel om ta88chenl ~~gMENTAIRE BEWEGl!1G-Li, heH
Ol nllddel!Jke nabijheid \ au het Spoorwc;(. Lo_ U led.r"" IIDIsrR.rl ODZ In den ' I d I Z Af k ne gelJ wt Amenk.. OUl de Ier' br L
stall JU gllegljn IS, cu omtroDt twee minuten bood.l van .. IJI;n don h... : G. ;.n ZIII, pel!Jk onderZOEIk op landboa" en veeteelt nu, I~k Ha ~n kas be rl a, eebl~s~IJna leeraars en gemeenten kWBad te stichten, gtn~ ~ stand te honden, eo bet SdllJut lat ~
I loopt '8 \ an <le Groote Kerk. \ an Noorden en Li. \ 1111.n. A(SI.~.,. dat &lCh somltJd8 !elCs In de vergsdenal\lD op ID e pro u ten zwaar IJkt ID te en om dergeltJke resultaten te vor. riJgen Am~rikaanscbe Ier 81J O'Donovau l{u§., .,

Alle bo,selljke gemak ken worden "ewaar. ,,6,-Hlem.r.t,mt...ln, nRblJ We!IIngton, V•• lo der Volksvcrtel(oowoordiglng openbaart hebben, maJ men stelhg door _ Tolverbond als boen vroeger Hl TDlbs"h Uc..ft geLlen, b..d aaniedrongen Oill tocb geIl l"J....n
bo I .. en Le8S8 Goed.ren II ullrSRd eOI lp 'd . k met . d b 'kbel' W brengen ten "IDde een parlemenuure b

19d, ochtl"e Slaapvertrekken en Schoont' don !DSolveDtoI bo;d.1 .. n p,'1' J\';"g. ~elooven wij niet dat eelllg boer aan h~t e 10 0 en nit e ~er rUI utlOgen orden er ID de dorpen wasr de Stl iJd IU bet le ....n te roepen, Wat b.,Jo.'l Je 'u et
Bedden, eu eene goede Tafel mct goede be· l_r,-J. Fr~d. Pentl & Co., Afsl"ilen. IIUt 'Yan dit onderzoek IIaar de grou. lloer doo. afnemen. IJlt 18 een "waad, maar heel'llcht on lerhngen en diakeuen geleol n Iparlement.lolre bewegtng ~ vroeg ru"" h.Ul
d,enllll{ Men zal cr eene aangename ~It· " tl.- Wel'Il,gtOn, V.sto en 1..,... Goederen. den onEer wIJngaardeu tWIJf.)I en het i tooh een k"aad dat ..Ioh op den dnar die den Ijver der leeraren el'UlgszlUs knn.!bet gheen regtige parllement&lre ~weglll:
knmcr cn ook eene rookkamor vIDdoo Op In doo Ins )henlen boed.l fan J Il e , S \vas et Ilntwoord. a s wen bet I "rI. lie
vneudellJkbCld en attentlO. the niets !Ill nala. du T llt,-J. Fud Pontl & CJ., Ats'.~.r~ b~kend dat Ur. Hsho door !lIJn .. eten &&1 laten te bo~el) komdu, en dat, nQ nen breidelen, dan zal er ...oor eendra.;t It~ Loneien In de loobt het spnngpn 11"1
ten dllt tot ...erasDgeuamlDg der gaslen kali " 7.-I'.arl, V•• te er. L088e Goeder"o, HUI8- @chappehJke onderzoekln!{en over Wijnbouw Britaob Z. Afrika niet lauger de erni~f' en vooroltgang ...eel gewonnon J:IJn Iwoord bE'eft 10 alle ge .....1 die TerJle, stt lal
strekken, lean worden gefl'kend. Daarbij rAad, Aandeel.n, enl, ID deo boedel k h b d boe b plek 18 vanwaar Oleo h.ndel van belllnj.: .uIen tWijfel aau de bedowlingen v"u Oen

tan wlll~n den heer J I A RC'OfI en wI)nms erlJ liC IJ e reo ovolk1D8 REGISTRA afsnijdt die bet Uitte
komt nog dat de pril zon bIUI)" ZIJn, _~ J,~' M.rRls & Co., 'At~,I~ell·. ,- van het Westen gee. gerIDgo popnlsriteit met de blOoe.lsaden van Z. Afrika TIE VAN KIE-I EK.~ REOTSZAAK van een niet ze~r ~"~.

,,'AAR()Jl lu'-(evocrrle Zadels le koopen Veet vroegtiJdIg aan~oekblJ de el(!enBarS, -" b "Il ' d ft ._ d I I ZERS I C ~ ,

I
".,,-nIJ url[, ",to sland, •• st. Goederen, hedt verworveo. riJ , ~ee. !lOO groo .. ns ee en sa geven • karakter kwam DlfJg..-l-~ voor eieu ~Lgi"

, IC "Pt'n \0 0, ""'g' 1!8HIJ ou I-(l'enzlnB !lIll en HfJ AMOS, den boed tun "J I .... J d I ~~L. Dl 10.0 IJ en .tu.. e a De welnl e macnen I'utusach d al. vroeier, toen men hier het ni bigt hsd rt....,. eeu Deen, Noel George gell ....m I,
..oor de ,,"up-ehe ".ardun Kescblkt ZIJn, tur'l No. 20, StrsndBtr8st, KBdpstsd. Rey,-R. F. C. Maller. AfllRi(or Il en le aan t beb d E ~" WIJ hennnoren onze leilers er asn datlG Degenhllrdt werJ b~!lCbulilgl tw"" ,t
Will men hllIEI<'" beroemde Koloniaal ge· NB E ' ,,8-Uudt8hoorn. Grond, lO den ln8ol ..enlen oc~e ol Colleges" In de vskken onderrlgt om, e. oe,e er urorsoho volk d M t t t d d 'lUl b"Dl ge.tolen en Ilan den "lg DMr
maakte I N ~ , ;:-, ZA lJ I- riS kan L..komen .. - eoe badkamer en pstente Ill' I, d op b del VBOU M L'd d P NI' I t' ge- iD Z Afrika d N t II le er agls raa, Uie mlD Or an eer, t

_. 00 dIk oe . L meR eo, -. e 'geveu die met ht~ boeren btldrlJf het meest p aD ID u • -. e s are en dIk k d ICllmavou lIotel ...erkocbt te beboen HIJ
epe Ahl.ger , d h ..be ' ...an bet biononillnd hooge invoerre ten 0 msan na aanp a Ing vsn e nl€nw!:lvroelr"r VOOr kll\ger< gewerkt. en de

" 8.-Koeb.rjl, \ RIte en Leese Goed.r.n, ID te oen e 0, &IJII ecbter nlut IU staat g P liJst van stemgeregtigden eu de obJec· thRes m~êgenowpn onder voorweudsel ,"u

De Paarlscbe Bank.
den bo~d~1 ,,,n Wijlen de h.er A B. wam, oaa8t,' het drakke "erk dat IlIJ reeds Europésche w~n te lsteo ~talen. Hct ties tegen daarop voorkomende namen zullen rep"ror"n. Be.chuldlgle l.rl, 1.1
"Rn Nlekerk.-J J. Hofmeyr & Z~or, beuben, op elk iebied van hun vale de anrlere pnnt 18 dat, 100 als Iedereen weet IOgebragt een zitting moet houden Ir le 81Of!I"n Illet verkocbt m"",r voor lU,

~ ~~81:pll:r:t. 088en ~n K onderzoekingeu in te stelle u die voor de lohoon DI.t weinil!'en het ..ich ontyei zIJne Hof~asl of elders "ten einde sllellp,ua b:>ct. eD dat kl"ger hem 1: J 8cLu, 1
" o. , o.l]eo, 'aD , , ',he bem met waren afbct&&!J Dit ... ,.' .....·1_

Mall.r, Smldt loo. Oo,-J. S. M"rru. & Kolobie vereischt I.IJn. Als Dr. Hahc deo leD, Delagoa Baal ongetwIJfeld de groo aansprsken en objecties te hooren en klager voor "en leugen maar de stoel"
C?, AI(sbIH!(ers\' tiJd dil'u liJn oodtr"iJs hem laat un het hs ven van Z. Afrjka wordt, eo dat men daarover te beslissen." Dlo nu sekuur ID het Hof. en de M80g'IStr.... t zelJe dH!~,

" l1.-~tel .1' ,",eh, Rete en LoMe Goed.r~" I d t .. t b I - k be hul·' j
d bo d t I d hUP' ooderzoe. vsn den grond t-teed' WS'lr beter d08t met I!aJn maatregelen met het 111') zIJn a zIJn nssm nIe per a UIS,ze moe on nemen en sc .. lg e weg

10 en ~ .. Vlft "IJ.O en eer . . I "d tl" f" I gRlln
!'iaude,8r.-P J !losm"o. P. W. In .• mon hier WljU en labak kan bo~wen, d3n oog hierop te nemen dan ID nntteloos opg~gevehn IS ala

dk
00, 0 niet Isn To~ O!lZE GROOTE SlLART vernemen WIJ

AI.I."".. . I . k h gel In et 'Yl' ornetschHP WOl ende"-I) KI" 0 K S b heeft hiJ geen geJegeuhold om tevens de ~egell8parte en JIJn rac tea te rerspillen, f I" h d h bb ' Ds, Luckboff alhIer er zeer av. r denkt
.... ~.- "pmut., .sen, orlJen. c apen en . W d K I nod hf' Sos s opge on en e ende de be· Ihet beroep n&Rr Durban &8oDte Ilpmen

nukkov,-J I:l lIIRrslo & 00., Ahll\gere toepa88lDg der scheikunde op de vraag at e 0 ome • 19 ee c 18 een poor- voegdheld vnn St t cl te b d t I d lb I
11 C

bl td W V d K I u emgereg 19 IJ e Il we om rt' enpn "'''n gezonc el
" 3.- "rAt. e, •. orce8ter, &8te en stnkkeu ter band te nemen die de Zuid weg van e aapstad, as nsaste punt zitten II zal wel doen dlo ZlttlU b t, natuurlijk Dlem ..nd let. tegeu ~eggeu

LoSSeGu.doreo, I'itoomm8cblDep, ., Z, - b W I' kED I B' g IJ I Z III d K bF L, Llndenber & C", Af.l 'Afnkaansohe plartenwereld levert. Te IJ eete IJ urops, nlar e SIfOBo sal, et! wOnen, ten 61ndE' des noods zIJn aBn' I eer ve e e' en er erk zullen tt Ille!
g , Iljlers. d I tot K bik d' , betreuren "Is een rusn rtle zoo IJ.eng

" 15 _Palmldtulltdn, dl8lnkl Clao"'llham vooruwn In dit gebrek la bet doel waar. len sa Illeu, nn men Im er ey spraa om op e lIjst te stlisn te be' pligt -I I b t btd H . I .. !II aeraar l r&c I en Wlens
Le,e

bo
" ·d 1·'0, L, 18. Goede,.n, enz, I" mede asn deo beer Juntz het" fellow. klaar is, g&&uw geooeg knJgen ala maar wIJzen. genoote hem met zolk Ult.tekend gevolg

den e" 'au "Ijlen den be.r G. J. , PO' D W h f h t be rd dMouton -Cba •. M. Fryer Af.IAa. sblp' IS toegekend. HIJ zal, soo all in het eens de Spoor"eg retor18~ elsgos Baal e et e3 t nIet één en denzelfde'l e "'0 eren Qr belllngen mn ZIJnV 11 C , .." r, ffi I did dsg v t teld d h II d meente blJ8t.&80t "'Iln hier g&80t eu "lj IW.-Klelo • el, IanwIlham, LoeseGoed.- 0 CltlIle rapport van den Registrateur der wor t &au"" eg , , ss ges voor e velso I en e f"leo Dlet of Da en Mevr Luekbot! I
r.o. Levend. Hav., HUl8rud, er!, In Umrerelleit e d wordt, ehonJen II u. distrloten. Elk Mal{lstraat bepaslt ~Uen noode schmden .....n eeu
den In8oh.,nLen boedel fan J. R Fuster, I~' g h Il J Or, Berry, 10laeode dat de Grahamstad zelf zIJn dag. die zoo &an hen geh. cht 18.
C~ae M. Jo rye', Ahlager. om, 100 anll IJ et ondorloek IDStelt solae Politieke Vereeniging evenrr;eer een IS ongelukkig al.te dlkwfJls zoo

,"1Il'-ie~~~j~~ruU!~~:'I~~:ft08~:~:~~~!: .. sartoe hiJ, o~ de door hem geooten doodgeboreD kind ' alII menig\ander pro. STELLJmB080H-G ...er hetgeen tbans te Stal. Dwtacbe ...olksliedJe zegt ," Het IS
o M'J S W \\ Rit to J \\ M tot1lsge ...erphgt IS, geen ander werk op d kt d St d'fd H I I leDboacb 10 zllke de re"".trahe der kiezers 10 Godea l'&8oeidllt meO"'1lD theiste wat

fil .• • ,-. • oor· hd' u ,an e a er ellgen, WI een ..,- heeft mopt schelden"
reel, Jr. & Co, AtIIRI!.'~' IIC to nemen !lon er goedkturlDg van den ," , plaats heeft hebben wij n&dere mededeelingen '

" 20.- 21. - Utlkljk, dl.tllet Sutberlaod Raad dcr Univeraltel~, eo Proff. Hahn en VereeDigIDg die .lIlch 'Yoorlooplg op een be ID een bnef ontungen, die be11lDgriJk genoe~ d HET FILOZOF1~cn GBNooTSCHAP b~ett
Va8tjloed, Le.eRde Hue, BuerdenJge. M 0 II d Ra pasld doel ral ngten, en al. snik een doel ' ag eeu ...erga enng gehonden, ...... r

dscbap HUisraAd Ani I d bo d I ac wan ~n en, namens eo ad, met I h . ,waar .... n te peuooDhJken aard was om hem bekend gemaakt dat een komeet Zich
ree • " n on .. e h f h be ,ste, IJ Invoering ,an een belaatmg op te I W'I t d b- ~::vso Willen d.n beer J. A. du PI.81IS,- em DOn ereren over et paalde gebied , p aatsen, IJ wllen lUtu880hen onze lesers 000 ...... mrua.r niet genoeg biJ tij I.
Wm. F Mantl, Af.IRjler waar zijn ondenoek zioh toe zal beperkeo. brandewIJo voor. Nu kunnen WIJ ons hannnaren aan hetgeen In ons nommer van een ...oordragt o...er te houden De

" 28.-Cere8, Vutgoed. Le,ende Have, eDI., Dst "'ebled 18 vaD daad d t d ,ooratellen dat lemaud die baiten de Kaall' Zaturdag over de Il&&kgezegd I!, en terens &an IIP:~ey blbwld een ...oordragt over
In den boed.l 'fan WIJleo 0, p, van der" len r s e rea h k taa Ik d' het fe.t W l' y,w~<·ra 80 Ier, W8Ilr'''n hl) be ...ond"1
Merwe, D, P. uo der Merwe. Atall\Q'eu saltaten die mea er wioneu ksn voor de sc II sa ID P t In een oei IU allen Du OP OENSDAG, 6 OCTOBEa HET Idat ZIJ oomgu108 aI:<lers SICh ...oordee 1

::=======::::-::========== prakt k , d t d deele gepast !Ill aohten. Mun kent de HOF VOORDE REOISTRATIE OElIOUDEN wORDT,lm ADlerika en EUropIl, en met zoo
IJ an geet; mm er gewIg ZIJn &[1 ar nmenten ten onste vao beLrst en dat dWi de boereu van het d18tnct die op het scheen voort te telen. Na nll8nwkeunga3lt ~u;d~f;L WH die welke wen op pr~t'.!tatIon8 van Isud. g g lOg op hllndh& ...en VIlO hun poJtheke regten ateld .lerzoek h80d hl) bevonden d.t bet lIlSeKt~ ~.". t"• .a....... bouw aD veeteelt bekomt .. Wlj zullen OD8 brand&WIJII, eo men weet hoe er steeds Zljn. Dlet ...ergetell moeten om 0 alen d ge &8on-In den wwter met voortplant, en b'J

1 ABLitBAY.-A !lBrVAL. ten hoogste verblijdeu als de gonJzoekerlJ op gewez.n "ordt ,lat meu die belastIug wezig te zijn, p!lg tblln8 rUIm "'80[] de noodlge zwavelw
S 2 I C I >11 " letterhjill: oVtrral beft Wie echter de toe. voonuen, weldra ID de gele~eDbed te ZIJU
_pt 10- luart R8t., CI ...\!S (of London) DONDERDAG, 30 SEPTEMBER 1886, waar men bier thRns aan aoet voor Znld GoUD heet ontdekt te zijn ID den Vn)8taat, Ilult ~ roeijen. Een a"dcre v~rngt.

U':!5 COr8,CRpl \\ IIAY, from MRUrttlUI NRtal Afrika dergelijke resnltaten levflrt ala zij standeo hier kent sal In de zaak meer omltreeka dna millen van Ahw ..l Noord. den heer Howard, liep o...er het belliug
S.,I :!4. 1 RBt London :!5., A l'l' B BRy 26: Moseel • '-1 f, _ A I bezwaar Illen en r;ich DIet EOO seer er BILTONO W' I &d . KIlIlp Pnnt &1s een weQrknlldig .tIltlOu
BRy :.!~, to th II port C"!iQ, general. Cutle WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK aan vn lorme eli DBtrd le rerechaft heeft,' • ,- IJ e~n lU een ..enen tie In Gill W88 h t h h I
~Bll Pockets Co. ag"nll! ' en wordt Iloodoende :le K k I' over verwonderen d.t 8')U Nalurellenvriend een Engelsch blad alhier nn "Dam&r80 bil. £100 e~er ge ~ mee eeus, Dl aar

Zoo ale onze lellers UIt ons 'Vorig Dommer Id' k I aap 0 ome no!" en Kolonistenvijaod al8 Dr. Berry !Je ter tong." Is deze Uit het vi_ch ...su Damara s= schaattc
n
h ~ d...oork e 1nstrudllleuleu en

lIJ 81 VAN VERllANDEN--- eenmaa we er een rl) snd dsn vertrou. gesneden P . e J en on men le 80m er
• , weten IS aan den heer C. F. J nntz, M,A. der . d t ' k' I" haod neemt, dao dat hij 'oor zijn bejag DE TlUN8V liL8CIIE poeT . 1 d voor kriJgen •

K h IT b "eu WIJ a men er Die. arlg ..a liJn II erx nr ...€' en, TE W
aapsc e DiverSiteit In et nk der t h t d d steoD vlndt bij on&eu w",kkeren Barger. met 24 uren te laat te IIIJn net op een bjd datl ltLLIliOTON schijnt de splloDlng 10

scheikunde, door den Raad der UDirer' me e on ersteunen er :-etensohap om komxaa.ndant den heer .I!'l'OIIt. de schaar80hte van meuws iller een ongekende kerkelijke, door de 8ofscba.ffing.beweg-,ug
sJtel~ een "fl'll h" t k d Z Ik haar zel,e j maar loo als ZIJ thsns, ID hot' boogte heeft benlikt, staan, er niet op te verbeteren r.e .. t

ows lp ooge en. u I d hJ' be d rd AAN ZUPUNT' d h J zekere W&8J'8Chuwende ...erWlJZlng naar

K d
een" fellowshlp"-een Hollandschen Daam gevs van en eer nrlts, vor e Drill plHlten komeu hier in asnmerking. Wunder uI'tgenr BlJ.ngde eerenh untz leD4Kapt. TulbaghlChe scheuring, Z,.turdllg ID ou>

Rapst" dt k k" d t h t oodi om ElC , lU P &80.1VIln hMldd.lb "eten "IJ er Diet voor te vlOden,-verllchaft wor , 8n men le er r.lJO a e geen Vooreerat dab de gedrokte toestand van d8ll beer Hutchinson, kandidaten voor den Ge ..... rae .:men• en tentond d&&rop....olgt eell
Co d h

er voor wordt uitgegeven 10 tastbaar" . bo d'" . lDeenteraad te stell "'&n een oud Kerkeraad.h j &Rnden"
le8beT en ouder, gedurende drie Jaren, een lien WIJII aw, le ",oOr en tlldenl de en. lingtonschen Kerk d "L P

F Beaut k £20 ' ..oordeel VOQr de Kolonie zal vergoed P I _.. 1886 ,AAN DE KWELEOHA Oast Lood h •• n h h er&& . lev" T In omen VBn 0 e JIUlTS Dit de fondsen ar emea btmg vsn tot zoo lUlde ~ te h h' en, oe.... eet et Illdaar, "WIJ "Jn opgerO<']HC
""uee, 8 d UnJ worden d . n eersc 80, man het opperhoofd de" eerstkarn d M d leder versIteit, eo verphgt hem tot het . emonltrahel tegeo den aocljn8 aanleiding n alda&r gelooft er nillt aan 0 dat d K k_.~n en aan ag Dil uwe en voor
C I teil f

. , I" d . bel ,m e er .,........ tie ]tinen. Ik kwam In dp
o e.berll ID8 en van een ondcrzoek op I16n bepaald ga, aCli seo welDIg nrbeterd IS da' de IJ en DIet le ...en te lterren, genheld om ...an alle kanten te booren h Je

~~~d~f:1gebied der wetenschap, onder !leker toez'gt 'T EEN EN AN DEl-{. wijnboeren er meer aao dooken moeten DE ,PENNY POST t~schen Engelllnd en de de Gemeente de Memone ....n del')node
Rue1'1ld. van wege den Raad der U nlVtnltelt. De om llioh IJoven water te houden dao om Kolollle~ door den Britschen Poatm8l'8ler Ge rkent, u>gen de VN>emdli leenngen ZJ)
M 1 H be d t Dab I . "'- ' ner&&! voorgesteld, bhJkt 10 AWitrah~ of smoek Ik n, Jil, Ik bid u, Ziet mt naar ,,'" IIi
Rmp.b "a,kken waarlD dit onderzoek ,oor.'i hands ET ge ur e me u aOlanZI gee .. san Ilch - bet.ere toekomst te scheppen. althani ~ Vlctona geen bijval te "'lUde' ,he Taat staan Elch aan der' Bijbel h III I"U'"

Pllarl E I h bl! 'd K'" ,n.'Caledon ksu plaats hebbeo UJC tul. eu volkeu. nge 10 e a' en lO eze olome gepnbh. Word ... in de 'Oigende &I~ting weder DB" EQUITABLE" heeft Dingsdr&g besloten aan Jems' W,oord eo Jrzus' d..deu II h lou'
Ladlsmlt kuude VBn Z. Afrika, aardnJks. en weêr- oeerd, un de Humansdorpsobe Re-Echo tot aan de .. k gepeuterd, da[1 kso men ~.ar werk al. Aaaurantie- en Truatmaatachap. tegen I .ommlge broeden. m&&r tegen bun ""
P Albe h l£bakk K d h prJ gedurende 21 verdere JIlren te be ginse. Komt er scheunng, het zalm.t "', ~,

rt kunde, aard~ en delfstofKonde, kruid, un onzen a en aapsta IIC en tlJdge- ~eker IIJU YBn een nieuwe Itremmiog ran van 1 October 1886, ...oort te zette~ gtnpen Gemeente, m&ar biJ ons beglDnen li u'
dler- en scbelkunde alle8 met betrekkIDg genoot de Mercantdc Adverlt8~r, gelegenheid den braade"iJnhandel. Tea tweede herfl DE AOCI1NS-Ee . vrede en lIeMe, dlln bebbeu WIJ zege U tU u'

C I b ' h L'A d t .. n vereenJglng tot het op Heer WOODthiJ 0 ..

K
Oel er tot ons werelddeel. Het UI dU8 bevor- om ua llIUOottegen e A nksner boeren op een bew.glUg als die door Dr, Berry DIeuw IDvoeren van et'D belasting op brantie- NOOBD P ns. 0 d K k 1
8Apsted te t h t h' "'IJn is 0 ... ntoel D B EB .AABL,- peer m ...

PMrl derIDg van wetenschappelijk onderzoek uien" ooDen, maar e ieen er tans beoogd d. ber.waar dat zij, op bet t.egen- deerd d' P~h ;an r. erry, (;e8eCOD gadenng de ...onge week gehouden wer len
leta wat nog lang Dlot overal erlreud I~ In eeu telegram 'Yan verhld wordt ver~ woordige oogenblik, zioh voordoen moet touw :~t. eer roet, te Queensto"u op kozen tot ouderhngeu de beeren ~ I'
I Ib ste kt 0 s . de t " d t diE I berbe. Br.. en Gil. J Maral8 eu tot

Un ui 0 a 8 IUnen het gebled der Staatszorg hg. r 0 IU. . over ulglng a e a a eeu nu nge scben tegen Holland. IlA.A.IIEri KIJn weder ..eer gewoon lU de bonrt de heentn GiJ. Jonhert. W zn', J A Ber.,h
Mo!..1 B geade, wat door de toekenDIng vsn een Bntsche RegerlDg In de r.aak behoed- IIcbe AfrikaDers. Het oDtbreei(t Diet aan V80n Robbenetland, e~ eeu paar togten om ze di, Jaoob Minn&&r en Oi,], Joubert lJ

P Elul8h "fellowship" geschiedt. zaam handelen, me~ andere woorden het Afrikauer boereo Dit de Oostelijke di8- ~eeater te worden Zll,n daarmede geeindlgd Laatstleden Zaturdag werden de v
CM' te I d t d k' doof t men een stuk h&alJenvet aan deo harpoen Joogeheden tot hdmaten der gemeeutp
arnlln en zal welltgt vragen wasrom Jn'st zoo long n za a e r.aa IU en 0 pot tnoten dl. deo aooijns io beginsel niel vond, zijnde de oorspronkehJke 81genaar ge- genomen Jan S. H. de Vilhen, .Jm ,hn I,

nu, op oon tiJ.! dat bet geld In de Kolonie wordt gedaan. Is eohter het beugt In eeD afkeureo; maar io de afgeloop8n Parle drost '. V. Minuaar I zn., Gerh&rd.G B BreekbuIJIl!:
Humani merkwaardig schul'lloh UI en overal niet NatalIOh blad Jalst, dst de boeren 'YBn de mentsliUiDg wa reD .ij eenstommi kil! lUFl'ltR dIe, tijdens Zlln bt'«Dljdenis A.zn, Adrill&n P. C .... an NIekerk Jac zn JuOt

d ' Z I ' d h I ta be d g ...oor een beZ040k aan de Kwelegha bragt I! wegen. J Piton J.ZQ., Jozua J le R0ux P 1;1. Jan
WD er reden. om bcZnlDiglog wordt nos le op a u p aa en wooen ar I de ephtllng, omdat zij IJ deo trean,.eD een aa~rauding ...an een Juifronw H"8enJaeger C le ROILI Joz. zn ,Jac. M. ll{,.r~,', ~ur

Pondol gel()(pcn, een hgchlUlw dat ZIJU fondlHID elsabe u ~Is een 800rt van pacht. en dat de toestaad hanner WEStelijke vrlendeo ,er- tot drie. maanden veroordeeld. Er "&rUU l>aooata de VliJters J.zn, Abralam } Lr U~

deels fan den Stast deel8 vaa he~ pnbh k Zlllo's IIleh hiertegen ,eneUen, dao heeft betanng Wilden brengen en raj te ongelukkig geea termen om hem kata olie toe A. A zn • J80Jlles M Louw A A zo -Elrllu' ~
be ' e d d d I"k beeld h ,we n leer til dienen. W Reyneke A d .• Catbronn" 0 V~1l ~"rj,

Malmesb kODJt ZICh Ban r.nlk een bevordermg mell Bar een, nl e IJ er 'oor van et- wel dat er ID hPeI "at kringen nrblttennll WA.A.R LOKT DIT NAAR?-Te Tarkaltad I! h, d • Anna A, Ekat.eeo J d" Ann" l' IJ t"
der wetenschAp "aagt. Scboon wij het geen er geschieden moet om Natorellell8tam' heerlIcht over den iovloed dien de Af' iemand tot £2 boete v roord Id d h shn J d., P~troDellll J H.upltlel'c!I \. •

.. [ ~Iolteno It. L.~.L· te I 'd d .. ,~ •• _L_ h I' e., om at IJ Elizabeth M M D dDt !DU
CrRdock VOstrekt Diet 6901S wa.rea met deo heer meu o. ~aV1ng op el en an WIJ er kaner parhJ zloh ver"o"en heeft lood t een I-.c ~d door Ilaao en andere m .... t- h ed lDO&ar,. e V~" •

M
. b bbe 0 . , a :felen tot ZIJn pligt had ill b 'H geec ltD V op eersholgenJe Z) l.~ ,

enlDl&n toen bIJ, ali hd van het MI[1isterie ergens eeu ge&len e n, p liJD eigen SJJ niet lallen tWIJlelen dat men t t ,__ d wenrengen et Ootober Het Heilig A d aal r t ~
d bl

' ft. N I I . ogeo;j: DIe IAUI{ uren of men wordt wegens d' e von Dl '"
Molteno, 1:1 een pArlementaire dIaCn88le gron IJ een ature nl j op dien ,aD eeD dese te velde trekt als men tb be~ moord .... roordeeld al. men fA'>d dood egtmeente ge"t'1er<1 op Zond ..g 1U uctok. W ' sn8 op kt . een po ..... er - &aDat -P D Ad erte bl 1

Van 28 tot 29 Stpt 1886. over een ul'gaaf ten guoste der weten' ander leert hij .rbeiden. !lIeu sen11men' lsstiug .....u brandewija aaDdriDgt. B t waa , In plaats om ...oor hem Uit den weg te '.. " nl" w

schap, op eeDlgs!llns smaleDdeo toon klele Dlksnut8eo hierop IChelden, laat hen derde eD "eUig' het Ieelij' kste puct ~ ,aan. ",:;;"0 S.MdOUSdD.welkekDiet blJzonler eV

ZIJn BOAIWING riSrABLISH~IENT ARrdAppelen, p"rmad .. 0 12 6 - 017 6 . d d b I h' II VDDBOll'KEN-Eeogekleurderro Ft' • wer en ooreeu oopm""~Il.le,;:t
zal cpeLen, an alsdan bereid zal zIJn til In, per,I.~~er ... '" :! h 0 - 3 0 0 ultnep st de Kolonie riJk "SS eo dOB &n Un gang gaan, maar onze ezers enn. dat de beweging aioh nie' alleea al8 een genaamd en bekend 0.'. d I n1""d IJ 1e rraagd.Gedurende dl'n maaltijd wenlell ,., ""

m De'''' u 'i 0 I 0 I ,. d t d d k ' ..... 0 e 80I een le erliJk I' ILoge CT tt' ,,' ". "... - 0 I we eemge duÏleoden aau weteosohAp neren WIJ er aan s, wor en e ... eo In van EO<Mlacbe tegen Holl&nd8ch-sprukende le ...en leidende, is Haan.t_- net te L.'f tw •• 11 m_e ...e zl \Ieren epels eu vork~n g" 'w ••
er ",as ~n In (' !lemen tpgen een z~r I HoooeD. droof!e.l'er mud I .) 6 _ 1 10 A .- v -& ...... - A.br&h&m.... bt clJ I ~ 0 "00 verdoen, erkeoDen wij <>'aArne d t Zulalaod naar waarheid ...oorgeeteld, de strijd KoloDisten maar aid een sal k t. ran het Hiddenhoofd .... Tallen en, lIcboon een t k' en ....ous trac teu telkens ~H .Oe

ruatlF(e eta Ing en Uitstekende bebande'l I ter. per lb. .., .•. I) 1 0 - 0 I 3 ,"- a d kl' . . eomer .. e(l diender ha&r een reddfn- boei toe e nJgen om een "'1lD deze lept!! tl 'koer:
hng. lilt HUIS IS geJL...:en IU bet meest E'l"ren, per lOO • 0 " ri - 0 6 Il "ii onder de tlJd80mstaodighedeo het teu gnnste van e 0 on18&tle eD explOitatie wur de Natarellea eo de I18Ddelingeu die droDken Men "eet Dlet rr hier eenWl.:r':'::d rna&r, daar de gaatheer gedung ID g •• V·· ,""'
centrale en ll.lllS'0lla.~m~te gedeelte van I P.Ulken, droo~e, por lb 0 0 11- 0 0 lf onrMdzaam !lOuden l\chten om voor de fan Z. Afrlk& door bet Earopéeohe rss thans hen leidea eD de Afrikaner ""rtij' VI d' of een vogelok ID dronkenschap gedacht t ben was, waren ZIJ ...oor een laugr" Ui ".-
het ::)uand Ganlen, per stuk .. , ,., 0 2 0 - 0 2 6 beoe~ daa d Id d ".. ..- Jao 19 worden moe 10 staat de ge"eoacbte artlkelen~" . .l'E

Groene £rwt.n, per mad 0 t1 0 _ 0 7 0 leDiog vsn ...sk"en van welen80hap r, meer an e en, gestre eu wordt, eu !IJU, ID hetzelf ..e kamp aioh be,iuden. . kelen Ei dIk Ab 1._._
\erd'rC"c'f JOl t k d k I ' d ~~t. h . me. C'~B"I h t d laa . n tiJ zag ra....". .eb.

lol' e cc erge ce 'en e en. ei -n,ltoro, ""r "'Ua .. 0 () 10 _ U 1 Il bier geld te laten uitgeven van "elker voor- dat sr DB lualMoUlea un eigen belangen en die Eugelrohen Ihe, al ergeren !lij licb ook ha~rg ~ : lJn z: en taten tijd ID te nemen, en stak een van cfe lepel' rit
nIS dat \ lill af uovcllgemelden datnm hij 1\0)(11,JI~r .tui. 0 U U'- 0 0 1 aitgang geen praktisch resaltaat 'Yoor d dIe der Nieawa Repu.bhek een gemeenschap IOmt.ijds ove. den ..... g dien d k :u :Je t!..no:n J'uifr rudagp a"'kODdwerd ID Capste ...el. Moze8 zag hoe goed bet .\J,,,h,I!.
nn l'assllgler,kar zal laten loo n tus. I ~ alkoenen, per stok 0 " U - 0 i 0 KI' e t-t t d' .,. I . h .. - e ... sn . IlDnoc _t haar gelukt 11'808 en wachteDde tot de maalt! I.
8cbp n hd ::,]')< A l' 0 on EErsTERl. I ~~en, per matoo 0

0
1
0
133 - 0 16 3 0 oOie le wachten IS. De Itudie.",n aa le ,SJJ 10 pen gen Dit ei oog thsas oelllen, toob I88r goed met de Mri- :::18 en doCh~J:t w:::;t :ebnI pogmg door twee lCeloopeD w~s, stond hiJ op. en zede " .0

V lJ:': H '1 \ '11 '-'""jUl\rt8,per ". 0 3i de talen, Beden en begnppen der Natu. moet.n urhesen, kan8l'l êéne lijD kuaoea trekkeD T. ~_ t d' na&rde e teJn b ruaken. ge",aasd om WIJ hebben gegeten. vnj hebben go Ir "It""
:::,.... U~. Plllsagl!'r .. knnnen Lltlltlenen, per lOO 0 5 6 6 II lj Af ' " • 0 ~I europeu re en en dr.ani&- d en la

op aangl'nllsDl en gemakkelijk vervoer Patalla8, per mud... 0 4 ti Il re en van~. rlka la DIet alleea ,oor Da, "ij DietS hever lIien roudeo dan delen hebben WIJ ,~ea heer Fl'OIIt lteed8 het ...enater bmnen, til, komen. Toen jaC;: Wij::' ~ee~IJ:I/ h:t 0': ~~;f~'!: \,,:I'
rekenen. Pompoenen, per .tak 0 OOi ~e weteDlCh~p van het hoogste gewigt, -niJbeid TaO in' en uit,oer eusohen de gerekend, maar \IJdens de ,orige Pari ... I:;::aock ~ wa~.ill Wldlden zelden aj dat !lIl ,W&II.t'8te trnl...er ..n eetl~pell bier" HIJ 'I r , i"
L d kth RIOJ"", pe~ mnd ••• 0 8 9 0 maar sla liJ de ge'IFeoschte Ita me t.. Htia . be' al n 11'1 e, en ElJ zou en er ID geslaagd IIIj aJn mou." .. l' hen le el 'ome en ov T Olge ZIC zelve. Rap~D, per 1>08. 0 0 resu Leo Koloniea eo Staten vaD Zu.id Afrika, 811 a g la • maar te duideliJIi als de !IOOngeen nm>lTer had had " , en op &Jet, er 18 IPr g" Il

J. N, LI RO EX. I UI)'IO, per mild... .. 0 I) 0 I lal leveren moet Oleo niet talOleo met dat "ii daat'Olll In weerwil van alle m-:' gew.rde. dat aoden goedgesinde Engel- hij op hen eeboot. Een der 'kertl'f: riep ~~~ ~~g ...nU .z:.et. d!ren letpeI, I~ steek hew II ti ,~r.

J

'iV bo 6 9 le te ha d te ., -- zoodat b t heen ala uuu, -g. ...en. wee, uns, ""8"""r I ~
'0' ,I Hl. \\ ,st 8land, ortelt"', per ... , .. ,OU 0 1 , r a nemec, want hoe meer jeliJkhedeo die een Z. A. Tolnrilood in lObe parM1II.8DtaleQ80 deo Ye1'keardeo weg deu li e:: 'maar·are biJ gekwet~! I!ti bel' aUt hem In I.brab.m'. ka~el nDd-lO I"

lI) S,'pWtll~r lQ"6, Di"ged"t, 28 Sept, 3 Wagen.o Kanu, de lI!floed TaD ChrllteQdOIQ Oil ~ "'ea _ ~ .. or.~ DUr u.itaie a1a opgiagell. Was di' nift bet lIeval"'weeei bUQrt:Ch~t . t~n de Politie lU rff ongeJukklge AbralaJu was v..rph~' 'Hl J
l>l9 , Woec". ~ Sept, 2 !Y'~ ~ x.r-. ,m. lIICb .J_ V 14_." .I_..J. '1~ .. __, D ft W .. - 'Mhi~- liJn " ...ee niet ~odO)l), I!l'f'Atolen Jei>"1 u.t ZIJn .t.-Tel te h80lell ••:::;;;:~ . op !Hl oL"la.~tII QQft PYOt-!WY' eeD roo' 'IOGI\'1eel lOQI' oa. WCIld- .11. 1011. d. ft '9 de Verteaeawoardi' en lilt dUi_de k_~1U \f.aedaur te liJD 1IChelw.che .LJIeI bebieldi" '" .-1. --- '-" FIl ~ ';AIIIAi ~ ~ ~~. p", ~~ ~~IIII te lei.)'... - .d~~ ... BIJ ~ ~

BREU ~l..l\.rl.'l· UH. I
H.t;r" oor- 7,,,,,( A!rr.nn"ocl...M"lá~ ttgm Jicb!

RI",ww' eh Fn RIttf'U."';t.«1u JICht, dat n, uil
!(flit, e l (J(Jl~... I('r, zeker 9fflu.m,rltf,.J II t~tll

RI"um((Il-M;I" 1, 0 0 r t s, ',htu",at,«ht Hoof.i
I")", lhuJ' '" L",,,i'"J1cht "" Zill/';'":I',

n~

'f
... -
.I

,
~

r •
J

•

Onder ]]'''/1/7111/ ,'I 'l Ilap lalL Zipt Iluog.
1.1,1 '/'1 ."Iaulo·rresldlmt S. J
l' J\ I, L L,biL elL (Jtlu:raal N. J.
;,MIT.

Dele Za.!1 I 1" cluor de >:,heela Kolom" be·
k. lld, Llt It )!lw!ik~lIIJt.C zlttlUg',volle groote,
d'Mtewl'~IJ eu ",,,waarbO! gd volkomen te

NumilIaill KI/pllaal .
Oj'btt'lold }HJptla<!1
H'litTt efulUls

.HI,430
13,810
11,810

gaB!;CIJ

Probt:ert de Yeron ZittIng met Goulelas-
hek, Z""I liend:llJ k

~ '1.'. HUT T EH
42 D \RLINGSTRAAT KAAPSTAD.

PAARL.

OP GE RIG T, SEPTtMBER 1852

!'RANSVAAL.
GeschWlelllS van de E migraLten

Botl en en van den VnJ~
heids Oorlog

DIRECTH HEN:

,-' .,
C. ::.; . ] . o lJ PLESSIS,

Wel· Edele Heer J A. BEHIIIHARDI,V OOrzltt
" I" OtolION J()CBERT, w.zoo~.

:" bEn V. VAN NIEKERK.
JAC. J HLIGNAUT
A J. MAlUIS, J Zoon,
P. J. MAIJIIRBE, Gxo Zoon,
GIDEON J. MALHEERE.
F J HetiG, SR

" "M 0 MAiLI1ERBK,SR
, ne Bauk geeft Henteu op V aste De~osita.
bet tarief te worden veroomen ten hare~
kantore De DIrectenren ,ergaderen Maan
dags en Donderdags, 's morgen8 teu 10 are,
om over ApplicatIe8 voor Disconto le beshaa

"

r OOR

1\, mmandant WEILBACH

1 (.'fUIFFSTHOO.\I,

Jlt! I un l<!tll,l:Jelloemde

De PIl;' 'dO dit plpnll!lrl' we.k was
altlJu 12, ',J , tbM S I; het verminderd
tot

en
Agent Kaapstad Un,uII Bal/k.

..

:is pH (nk 1 cx mplaar

~s. p~l ~tuk \OJ' ~::, éXtJtnplareo.
35 lid pnr Jo lo ::'0 excmplarpn en
::s lod per do Jo luu ! xc-mplat eu,
Iu clue priJZen b h t 1'ostgeld DIet

mepgerc kt 0.1

Uil wel k gleft • en volmaakt Over.
Zlgt tct (n rr.el cl n l"llt~ten Oorlog

Elk Af'lkaau'cli lIn sgqln behoort
dit Boek tbans le btZlttcu.

:;jlli PING INTELLIGENCE.

HYPO~.

J. C, JUTA & Co

J

!l C ) m p t n n
(\\ cH-, E)

21 PreI Itlu., JL"
~l Glbb)n, U
~l nuL,o,nn, W ti
~1 ~Icl'pd lel, J
Jl n.Mbur!l, N A

J v Walt, HdA .. d
22 \ oUjlb.n, D \V Gordot, H
122 Cuet ... , J JAr qUltRble .
~:! Odendaal, C J StaDdard BaDk

D '(' I I 2:1 Keouedy, JC.. WAIters, J ..
, • <lJit e JIoc l'ac"tl~" Maalsrhar;) I :12Marai., J S P Brand_urtlll

1
1 j< "toomboote!l dezer LIDIe vflrtreklren 22 Fick, L H Mutual
J van t..:llapstad nssr Londen om dell 22 \\ oltaardt, G J WolfRardt, G

!Ionderon Weens IR~, vla MadelI'a. en Ply, lI2 Uoathullen, 0 I:I OoetbOIZdV,P ..
month, te :;Illt Helena on AscenClon Bbn I KUBTmOS
leggen de op oopaalde tnsBche[ltljden. 21 lIobkl1k, A Kock, F W
Cl<:1 LJ _Ol I, -\1:TlI C-\::,[LE, Kapt, l!l"CA~, ~~ SIaRI, J G Halm, J

VI' L""ob n 2~ lI&:al8, J S M.rru., D
(lct2i-'(,r.-\:snIL) CASTLI, K8p I OKNERALil.

\ u[ "" VIA"t 11.I.nR.n ~I~d.lra 21 Toyior, J JamHlOP, J l' &
r-;" JI'-":S(l!(H-\\! C>.tiTU, K~pt. A, Co

\\ INLH'ST'R, VI' LI.. abuo, :11 Hulm., J . ~beard, r
\ '"r vrAchl ,( p"'&Ii/e '.""'Ile m_n ZIch biJ 2'2 Bro ...nlojl, N G RI!ljl, C

de A~.nluur ,"n ct. CA::,TLL MAILLJUOT 22 f111go, \\ J JAcobs, Il
MA -\TtiLI:I APj'lJ (LJep.,kt). KONTRAKTKlf

21 M.ynl", HF W I
Snlllh, M S

Jl M~ggletoo, HJ}

I Stotlels. J
~I Kennedy, [JJ ... )
I Comhnnck, U j"

I~E On,de~getceke?de een G ROOT en~ 12 ln~ram: A (' .. I'"
, LLCUlIG lIU]S bekomen hob \\t180n, FE. ..

bend~, mallkt Mn het gel'erd Publiek be-I
kend, Jat h'J weder van "f den

A'AAPSTAD

~
AI:
.t>-

'l I~AI'K1KAANSCH F

KONINKLIJKE MAILDIENS'I

Kol \\ eeekBmer
I'leterset>, A .
81"od.rd Ban"
MutuRI "
CoonellaQ, J '.

Somerset VVest
Strand

;) OCTOBER AANST ..

,.



SI t H RoBlNSJN ALS VH.EDE
S11CHTEH

BULGAHIJJ:<; EN RUSL\ND

FRANKRIJK WIL (lEEN
MEER

Ontvangen en gfpubl cur I 29

W Ilut hinson -Alg var I
A Bass n -Re&d spell liet anll;l ets
Cor de" illie 8 Do

T e le Il. USB

E Rutch1080n -Alg vard
Ah du Ples •• -Re ..d spell and poetry

1 J ob Basson -Read spell und anth
4 Cl Raapt -Rpelling and poetry
o Hes Bassou -Read and aritb

Derde 11. as."
Bof Ta. x •• olvel1tle

Anna M..ral. -Read spell poet "nth
He.!!)' Reh~f Do

KAAPKOLONiE NIEUWE INSOLVENTlES

BISSCHOP RICARDS

\\ ELLINUIDN
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J) E Ond-rgcteekenden, begunstigd met orders Vbn de Exeoutenren in te~
Boedel van wijlen den Wel-Edelen heer GIDION TAN ZIJL, sullen, voor re e VAN DI

ning van voormelden Boedel, publiek verkoopen WES T li:L IJ KE' LOO IMA~ TSCH A.P PIJ.
OpWoensdag ..6 October aanst., 5 PLEINSTRAAT.

DE VOLOENDE .~.

VASTE EN LOSSE GOEDEREN,
TOT DEZELVE BEHOORENDE, NAM:

VASTE GOEDEREN:

ken uitgezochten Voorraad Manilla Cigáren.

Amerikaansche Orgels. J. G. STEIJTLKR & Co,
GU!!\1Qreerde Cat~!ogussen verkrijgbaar op aanzoek. ' _;_ _

POEDER.

VOORXA.MER SETS-Elegantie en Sterkte Ve:reeAlIr:~

D.. ISAACS & Co; i

I:ETltAME'R. SETS-Massief en Substantieel.

D. ISAACS & CO.
SLAAI'K.AMER SETS-Van verschillende Boutaoorten en C. H. BOSENBERG, Chemist en'Droogist, hoek van Bree- en Korte

I'atroneu, marktstrnten, Kaapstad

- ~ - --

LANGEVLEI Distrikt, .

Goud, Zil ver, Diamanten, Steenkolen.
en SchapeJlvleesc}L

Beesten

1

I. WELBEDACHT.
De Plants ""n·.LllEDACHT," gelegen in het District van Piketberg,

metende U % ~J 0' gf'tl ('Il .t·tO Qnadraat Hoeden. De Plaats is wel bebouwd, rIJ.
kelijk voorziec van water, Tuinen en Boomgaa-deu. Als V.ee. en Zaalpl~ats IS
dezelve onovertrefbaar. De omtrek waarin zij gvlegen IS, IS schilderaohtig, en
handelstaties zijn binnen onmiddellijk bereik.

II GOERGAPE.
Da Plants" (;OER(;APE" alias f( VALSCHKUIL," gelegen aan de Ver]o-

rcnvlei, IJ,,( fld PI k et ber e, is 1,( 119 Morgen 321 Quadraat Roeden in uitgestrekt·
beid Vi orz ie» VBIl 1 uune \Voongebouwen, Stallen, Kralen, Trapvloeren, ena., enz.,
rijk:iIjk VOuIZI"n YlW water en door bare centrale lig:ging uitmuntend voor ~0~1.
en Hundel,bt'?:Igheld ge~chikt, zijode er in vroegere Jaren ~It~untende B?zl~heJd
gedreven. ~Jen beweert ook dat er Goud gevonden wordt; m leder geval! t IS wel
bekend dat er l'('11 schat in den akker is, die slechts naar behooren ontgind moet
WOl den ou: dell IJ H'rigeu ondernemer te beleeeen.

III. OIJ."t~TSIU\'IEn PL.t,tTSEN, Il HET
'tJSTIlIK'1' ,I,t~·fJLA:\'" ILLI.t~l.

1- lj5G Aoul.'C'1 in Je eeuwigdurende Erfpachtplaate "AAN OLIFANTS·
RIV1EH" croot in haar geheel14,OII MOlgeu, 563 Quadraat Hoeden.

11 i/11:2 Aandeel in de Plaats " KAROO\~LAKTE," metende 8,531 Morgen,
lo (I"a<11/I"t Ru"r1en.

'Ill. 1/l1~ Aandeel in de Plaats" I\ONAGNASBERG," groot 3,000 Morgen
1\'. I/.jo Auu.iee l in de Piaats" h"LIPHEUVEL," groot 5,957 Morgen, 393

Quadra"t 1\,),,;],'0.

V. I i2 Aandeel ill de Plaata II KALIKA:\IMA," meten de 17,604 Morgen,
508 QUB,jraat Hueden. Voorneem,je Aandeeien vereisehen geene aanbeveling, ~aar
een iegthJk ruc t dezelve bekeod r an Jerzelver onuitsprekelijke waarde bewust ! •.

LOSSE GOEDEREN.
LEVENDE HAVE

:250 Bersten, waaronder dO Velae Slagtoasen
5(l(j ~ehapen en Bok ken
20 :\lerries in volle dragt.
10 Jonge Hengsten, waaronder egale paren
10 Eze!s
25 Struisvogels
I Opregte Bul, (( DE LEEUW van YLAANDEREN."

Et'll l('g~lijk met de Stoeteri] van den overledoue bekend
waardl' !etuigenis kunnen g-ven.

BOERDERIJ \VERKTUIGEN.
3 Wn:('r~, :2 Buk k arrun, 2 Ilogkllrreu op Veeren, 4 Dubbols-Voor Ploegen

" Ran,olns." :3 Enkele do., 2 Spaurieu Tuigeu, I lot Cederplanken, 3 Dubbelloop
Gewere'lI, -i Zadels, Zwingels, Ja!.:ken, Riemen, Stroppen, Trektou wen, GraTen,
Schoppc u, c nv., enz.

zal van der zeI ver

HUISRAAD:
9 Aanzett"f,I.,) II) C,derhouten Wasch- en Kleedtafel», 6 IJzeren Ledekan-

ten met \'"der.'n Bedden, .\Iahor.lé'houtl'n en nllJere Kleedel kasten, Stoelen, SofIlS
eo Hu,tbnok"ll. l'en pltlclltlge I'!!, 10, ;) lluisklokken, 5 Zilveren Horologes, Glas.
en :\Hrdt'lVl" k, l'en I:l'ht Chiueesch Uinner :-iervip8, een do. Ontbijt, een do. Thee,
ProvIsIl' Knslt'n, Bakkisten, .\Iessen, Vorken, LE'p,~lg, te ,eel om te melden.

lie \·,·rkooping zal op de welbekende en gastvrije Plaats" Lani{evlei" plaat.
.,indetJ Ul door dell heer E:\IILE II. VAN NOOHDEN persoonlijk gehouden worden.

AAN VERVEflSClilNGEN ZAL HET NIET ONTBREKEN, EVENMIN AAN
BO~mS.

Termen van betaling zullen zoer gerieflijk en ten genoege van Kooper!! "e.
maakt worden.

,'AN XOORDEN & DE l·I~LIERS.
Vendu Kamers, ~8 Stmndstraat, 16 Augustu! 1886.

------------------~---
BRANDRAM'S B.B. ZWAVEL.

H. E.I{UTIIERFOORD.& BROEDER.---------------------r----
Nu te zien een prachtige uitgezochte voorraad

H. E. RUTHERFOORD & BRO£DlR,
I~AAPsrr~~\D.

MEUBELEN
EUBELEN
EUBELEN

DE GHUO'fSTE rOnIUt.t.tD III
ZUID AFnIRA,

SUPERIEUR KOLONIAAL GEMAAKTEN
De be8~ waarde voor het geld in de

Kolonie.

D. ISAACS & CO.

D. ISAACS & CO.
LEDEltANTEN-Onnrgeliikelijk in quaUtelt en Prij ••

D. ISAACS & CO.
TAI'I.JTEN-Axminlter, Jbuallelsche, Tauljt~erk, ltlddu_

miDste)'! eIU!:.. de laaute .odes en JUeuren.

D. ISAACS & Co
OVERTREKSELS VOOll .EUBI:J..:t:X - Zijden, :a:'et

figuren, Tapijtwerk, Cretonne .. Bepps, Pluis, e••. ,
de Nieuwste PatroDen.

D. ISAACS & CO.
Goedkoopste H.Ddelshuis Toor MeubUalr, .,".enrerk,

Porcelein Goed, Aardewerk, Glaswerk, -euen-
waren, Pleetwaren en alle andere BulahoudeUtike
BeDood.igdhedeu. '

D. ISAACS & CO.
Alle .ll'tikelen zIJn in duidelijke fJijfers gemer~f

te~en l\etto Prijreu, ,'oor (jontant.
VERTOONKAMERS

8S, 88, 90 en 92 Langemarktstra.at, Ka.apstad.

Bet

Geil/u sl/eerde CnlaJogus en PnjsUj.)t worden
~eun<Un.

: 'f'JJrA~ .~ ,
::....:..-=-..:-=...-.__,_:;..:.,..;..-X..;.:.DO~B=B:-::':r.BT==-, -=.:-:-£.\& UUft.AD : 'j Jnlf~ S VI RZ,~~ I~i~I \ GA&._~_

-. dJnl~d: <MUTUAL.)
_jlo-fml=- TWAJ.1fD~ DlUEJllRLIJ~SCHE

, .. '. ~ 1.0 'enleeliq J"WIlSten.. I 4.461 1.16 _. _

"'1. 6.26: 2.0 LEDEN die hone Wius~n wenschen
... ' 6.1~ 2.60 veranderd !te hebben 10 KOIII'/1!le
.. [8.61, 3.36 B <-,. f l-'gd d

. 7 2()l 4 10 8~~lIg, ° ge"",:r.l voor epenna.
:.: ; 7:.71 .:.0 n~Dte Yenni~ van 'Perd61'8 Jaar.
". , 8.18: 6.16 l'JbcAe Premwm, door hen betaalba.arr
•. : 8.601 6.60 wordeD hierbij v81't1OCht schriftelijk Ran.
.. i :::8i ;:~g zoek te doen, vMr den Sden OCTOBER
.. 110.6 I 8.0 A.ANST. .
.. 110.381 8.60 I Alle Winsten niet ala boven geëiscbt,
.. /11.9 i 9.{() I.nllen DB 8 OCTQBER AANST worden
·"I11.66j18·40(gevoegd bij de Poliaaen ala Vaste Toe.
... :f2~~I1.20 ,,~gM, betaalbaar alleen na den

! ; '.m. dood.
:12.68;12.30 Polishoudera die Il Kontante BetRlin.

. : 1.2b; 1.10 gen" of permauente "Vermind, rIng
, 2.16; 2 30 Premiën " ' __L .J h... i 8.1 ' 3.36 van remren eiscaen, worpen ve' z.c t

:: : 3.40; 480 bet Nommer en :de Waa,de vnn hunso
.. ~ 4.26' 6.33 PoIiaaen te geveu, en zij moet.en duid»,
.. ' 6.1i ; 6.30 lijk melden II Kontante Betalmgen " of

I 1i.66, 7.60 "V . deri P' ":: , 6.26: 8.40 ermJ~ erlng van rem le.
7.15: 9.40 Ten einde de leden een denkbeeld le

Vertrok do ::. 7.251 9.1i6 geveu VIUl de Som onder de drie ver.
Letjel!boaeh, .. .. i 8.3911.10 schillende hoofden, op een Poll! van
Uilkijk " •• .~: ... , i" .t500, zonder tJorig!! W6v069ingen, veer.

•• II&*· .. ! ••• " 9.41i,:ln2~6 tig jsren oud op den volgenden•• i 12.:,10.1 <\aDil F&A8UBl7aG W.
., : .1.11,11.1i VHrtrek do ..... 9.48,12.35 dag, is het volgende voorbeeld
.. •. In.m. Plint Albert W..g , .• 11.6 i 1.li7 glevoegd:-

2·:H1 r.s '''1 ,._' Polis esoo, Wioat tf>gen 6 pr-reent. Voor
.. 3.46: 3. Bloed Ritit'rI .• ..! ., ; '.m. i •. 3 laren, indien betaalbaar na di-u
.. . . .. r:)()tfonteio v... ...1 12.32: 3.42 L

4.3.5; 4.4 B~ff.l.ri,i.r •. i 1.38 4.52 dood... ... ... 30 0 0
60,6.15 \I . _•• _. , 2.34',6.2.6. De .t30, indien geêJ.. 'schta~S}.• 6'10 7 1 ...8IJe...on.. ln r ... "'1 7 ()
. I 8'2 1)0, .tab.i.. .. .....,.. '2' I "0 i een "Kontante bets- £J 2 0

7 .'l L T R 4. ol' 8.4 i I' " I ..i60 9'2- "" OUW8 IVaa v "I 4.3010.25' !Dg za ZIJ". .
.. 8:36;10:3 V;i:~:~ .~o ::.i ... I •• 616.11.211 Of indien in "Vermmderlng

9.2U1.4 ".m. van Premie" ... 0 II 3
, :1' m. H,lt Ri,ior Oo.t .•. i 6.18 1.0 Het bedrag van" Kon tau te Betaling"

.. ,10.10i12 ..• H,x Riyirr .. 6.31, 1.20 ef" Vermindering" tal verschillen naar
.. 10.46; 1.31 Aank Wo.cBBn. v "'1.' -.m. 7.9· 2.5 deo ouderdom van den Verzekerd", en

11.36: 2.3,)V,Mrek do ... 10.20 7.14; 2.25 P
:nm·1 !Jolilini Weg ::':11 10.tO 7.~ 2.63 eveneens indien de olis vroeger Toevee-

.. 112.30i 3. Ilr8ed. Ri,i.. 11.18 7.68' 3.20 gingen heeft gehad.
.. I .. ;12'651 4.1 Gerei Wejl... 11.50 8.2213.61 • J. C. GIE, Jun.,

.. 1.45~ 6.15 ATtoi8 Meleo I .. n m .. ~... tiecretaris.
•• i .. I 2.5 i 3.5 rlllbagb Weg .. ''''. :.: 12.30 8.6 4.2;

.. , 3.10! 7.11i Piket~Ti!' Weg 12.~t 9.9 465 Kaapstad, 3 Aa~. 11'86.

..' :: liHi: i~:l~~E:f~d~LING;~~:'.; :::! Hi :g:!6~i:~G10UV£RNfMENTs--B-E-R-ls-r-,-
.. i .. . 6.20110. Lady Qrey Brag" "'I" I 26610.42 654 li'o. 624. 1886.

. li 30:10 4,) ~aarl :... .. ::. T.;: I 3.1110.50 7.8_
.. ' .. "'2 13- ,IRpm.tl .. 7.50; 3.30 .. I' 7.3,

6. 511 . o \luld"r, Vleij ,c'i r • " ",'"

7 i ~~. \ rAAifootein . • ... I ••
B.lmont.. .. i ... i •• , ~.6 il. du,bari Weg Ta~clie ~.32 6.1811.55' 8.35
Oraspan I.... .. 1.

24
11.6 Yaitilulll 956 5.41 .. 93 TtNDERS VOOH GOUVERNEMENTSHonijlDeltklovf , . 7.66 1.4 .... . D.m.1

Modderri,ier I .. I 8.371 2.45 . 'Jo FFI<;'KTEN UNDER DE VOOR
Spijtfonteie , :.: I' :: .. i 9.221 3.4(' Zoat Rivier Junetie . .. 1(l.2 5.47.12.231 9.12 SCHBH'TEN VAN "DE KAAP DE
B8aeoraf!.ld .. '10.1514.4 1V,)Qd8Ioek .. ... 110°.'610:::; 12.30 ~:20; GOEI JE HOor ALGEMEENE LEENIN.AAOk. KnIBB.Ln'·~ ::!:: .. '10.2614.5.) \ank !<AAP8TAD I

J:1" P..-gie'. 'oor Il.ti •• I_beo Kaapetad IIIWorcesrer lioelai.) word~n ..i.t .nrvo.rd !Dét 1 GEN WETTEN 1881 EN 1883."
d.o _Deltrein op VrijdaW. ..

• Zie onder 'oor de Bt.elleobo~heen de MAlII'Nb."y Tl\kh)n: ... .. dt De Regering van de Kolonie van de
Bij de plaateen wur de letter 18t&at boudt d., .trel' .1I~6n Itli al•• r puBA1f18rt1liJ'. ën aan Kaap dil! Good» Hoop zal Tenders in-

SI . b" d I tt r 8tllAt k_Jl men ger.erac,,·nge . h.lr(\m~n. . ' .
011008wur 11 e e e v wachtpn, met later dan 12 nur 's midJag!

KIMBERLEY lUU PORT ELIZ~~R ORT ELIZABETH NAAR EllIBERLEY op )lI~GSDAG. 12 OCTOBEH. 188ti

t .rl ii:jj~·ril ~__ ~... E_N K~~. --~---, voor Gonvernemeuts Effekten, te worden
STATIES. ,-I~!,'!Hjj~ jj. .ti ~iti· ~i. ~~i']1uitgereikt kraohtens de voor~c~riften vlln

-------~ .• -; i_·. STATIES. i'if!UiJ ~~aiJ!~,Wet.No. 25 van 18~. getltf'ld "Dd
,.m.r;: :_,:= _~ ~I: Pubheke Werken LeeDlngcn. Wet 1.8b6,

V.rtrek nA '.. 0 m. \' k nin m . nm n m voor het bedrag en de doelelDdt'n In de, 6 4 ~I ~rtre 'R I . .' . . . . h
KI14UIRL'Y .. ' 1.

20
1 .. : 7'/i PORT EI.IZABKTR .. 3.0.1 6.8 IO /.volgende se edale omsohreven:-

s...conefi~ld 1.40', . oi ~"rth End.. .. .. 3.7: 6.14 !.6, SCH'SoDULE
~ytfoot.61.n I .. 2.251 .. ~'~O: ZW"'lkope Junctie .. I 3.33. 6.20 1.32 OD.

ud~~rrlUer.. 3.16'.. 9'25 'Qe/[&.. ../4.20 ~.44i 8.12 Kimberley Spoorweg.. .. .. £22.000
Honlgnetltldoof I... 4.10i•• 10'5 i .nkatar& , .. .'l.IO ~.5 8.4~ 10000jerivierweg Bruggen, Koeten van
GrupBO I ". 4.50, .. 10'42 Addo 6.03

1
!.32 9 2~, I Arbitrage en Eisch 13.100

Be!mont .. 0.30; .. Ill'2i y m oerney v •• 6.36 "lJ7, 10" I Kei Brug ..n Koltetad Weg .5 000
Wlttepntl • 6.10' .. '," Yim".~, ;.9 i 8.1910.41 ISt J Hoofd 10'000
AankOBANJIlAIYIIll' 6.65' i-,12.12~ dfl .. -20 8.4311251 . anI . we~ .. .. .. .
Vertrek de 70 i ", 12.2 an dl.. . . ..!.;_, . i iPortAlfrede!_Kelmond Weg.. .. 6,000

. 7.511, 1.15lldl.'a..... ··1" ' 9.)~ 12.6. Oo.t Londen f'1:aven .. .. .. 3.500
Kprankapll , . 2 15 Aank. ALlC.DALI·JUICC. v .. I·9.4" 12.46, IKotten van ~t oplipn van de boot
IIUW an I ... ,8.50; . Vd. 100 15 ! uT' __ ' ", 1 '00P lf I' II. tO; 3.5 .rl. o. ...~ . i .ulUIle ,.. " .. .. ,ol

HO ~nK;:'1 .. 10 ~Ó 3.56 H)~cbmlln8ri,ier .. .. JO.2! L45! [TafelbaAi Ha*·n.. •. .. .. 60,000
A~~k DI!: AAa Ju~CTJ.:: ..11.2,)' .. 4 li5 ~~Itllir., . 10.41 2.1 ál IlCoo~ ~an pla .. Groote Con8tantill" 7,000

I .. , mmlLd.jll!'lI Il. 7 2.60i SubsidIe _ I'Cester en Roodewal
t.I-. 'beldon , •• .. ,11.36 3.40 ~poorweJt........ 7~.000VoorKnapltad::i~boVft. ~.•. i • I 1166 41ó' I T

V.rtrek IJ. AIr Junctie ; 2.20 5.3 'lidd .Iuo.. '~ . I' .
Rielfont.eio I ... 2.b31 6.15 ... i jl ; Totaal

Tuiboecbfooleiol 3.251 . ~:~ LoO'" Hope , ;2~2fJ b5 i .~ente t.dragen tegen .de koers van
RAooYer Weg .. 3.5ó, ~ 1 0 .5:501 V f P d (£5)
D'Yllalfoot.io I·... ..' 4.23: ' 2.21 Kookbuis .. . I IJ on an per cont. per snnum,
Viachjlllt, •• .' 4.43: ... '. 8.67 born~roye 1.32 ~·:gil ' betaalbaar \ halfjaarlijks op den l5den
Aan NAAuwpooaT J'ETNC.I0.9 .. ::. I 2.4 Wilmo811 ... 2.15 April en 15den Ootober in elk jaar, BRD

Vertrek do. •.. 1
6.1$ 10.0 Dren!an •. , 2.45 8.21/ i de Thesaurie te K~p8tad. De Hent

n
,

Boawonh .. ' 6.281 10.2 Murlim"r... .. a.6 8.50 'te d h ~rd d AI
CaritoD , .• , á.33 '10.2- R.I.eowen .. •• , 3.35 9.30] I wor en gee arge ,r aan e gemeene
Ludto" ... 6.46 10.35 Aar,komst CRADOCIJ:r 3.55 lO'Oi I' Inkomsten Van de Kolonil', zal oploopen
SberOOroe. . . 6.3 10.58 Vertrek do. 4.5 10.2CI op de bedragen der aRng"nomeu Tenders
BaOgoH .. .. .. ! 6.18 .. 11.18 i::rl~w, 4.2210.46, II van af de datums of datums waarop lij ter
Middelburg Weg 6.40, .. 111.f> TQ II' 4.44 ~~~~I .Thesaurie of ten Kantore van eln Civlelen

b i.171 I' •. li.li1 12.81 i Commisaaria jnbet&ald worden.T.f.1 erg... .. .. I 5.3712.421 I G T d .. . d d
Coow8y' .. 7..11 I , een en er te zIJn Voor mID (.r an
Cypreea Oro'el .. 7.58 6. .56 1.81 '£104 Voor ellce £100 Effekten.
Viacb Ri9ier. 8.21~ 6.25 1.661 lTd •....: . h T d

8.48' i.O 3.5 I en eraars moe ... ti ID un en er op'
Baroda .. 9.11 , 7.19 3.3ó; geveu:-
MlIllow I ... i.ai 4. i : 1. Het bedrag van ('ffckten waarvoorAaok CRADOCK 9.3°1 7.55 435!
Vertrek do .. 9.38, 87 . 7' getenderd wordt en Ge aangeboden'A 1 ' 9 li8' I . 4.4; . •
II elOweD '''!1O:22 "1 ''', 8.10 4.53: premie, In gescbrifte zoowelIlls in

Mortimer • "10.38, .. 8.23 5.1f>' cijfera.

[)w~nnao .. 11.9 , 8.30 il.5ul' 2. Den datnm waarop ziJ' bereid ziJ'nItmolll •• ... 8 58' 6 34
Thorogro,e 11.41 ... 1 '. I het bedrag van hun Tenders in te... Zood 9.19 7.10, b I f

9 48 8.0 I' eta en, 0 de ,datums wllarop zij
'.m. . .19.18 8.48 voorstellen dezel"e in paaijen te be.:.g:!~ .. I 10.62 9.40 talen.
1.4 11.2610.301 3. De plaats waar zij bereid zijn te

•• 1.2lJ ~':::, I betalen, \ hetzij Ban de Thesanrie in
21.i)1-~ 1~~0 I Kaapstad of ten Kantore van een

• 'X, • _ 11.10., v.m. Civielen, ICommiaaaris elders in de2., --. 112.45
2.67, I 1.35 Kolonie.:

"U"pAO I 3.H: • : 2.16 De Tenderll te worden geriut aan den
Krankuil '... •.. ••. ' '28·.... 3 0 KI"

'li. • ",,'. ontro eur en A uditeur·Geoerbal, oe.:\aok. OauJ EBIVII. v •..: ii.15," 3 60 ...
V.rt. do. ' 5.50, [, 45 merkt op deli omsla.i! 1ender VOOT Go".
I\'itleputs, '''1 6 :lJ : I 4:50 tJBrnements Ef'ekte7l, en moeteu bevatten
Bel lI:Iont " :.: 6.57!.g 6.32 den Vollen iloornaam en Van, alsook
r.span I " •. '... ;,24: N I 6.8 het adree van rien Tenderaar, en m.:>eten4.4 Hooigo •• tllloof I .. : 7 551 • 6-J

6.11 Yodd.rriYier . 'i i' ... ·.0 ~eteekend wor4, en door den Tenderaar of
"'1' 8.3i. El i 7.60 T d f b beh I'k5.4 ~pijtfoDt.io, . ,I 9.221 ~! 8.40 .e en eraars,: 0 un oor ij gem ag.

6.7 U... eoosfleld ... "1 10.15 ~ I 9.4() tigden Agent cf Agenten.
•. 1 Aaokom.t KrIlB&BLIY.. . . .J0.26· '9.60 De Regerina. bl:'houdt zich het regt

]]( A L){ ES BUR Y T A lt L UN. "oor om eiken ['ender geheel of gedeel.
telijk te accept4ren of 'te weigeren.

Vormen van Tender zijn verkrijgbaAr
op aanzoek aan "e The!!aurie, Kaapstad,
of ten Kantore van de Civiele Commis-
aariaaen elders in de Ko:onie.

Op larrt,

H. M. H. ORPEN,
Assistent Thesaurier der Kolonie.

STATIES ...KOMT ZE BEZIGTIGEN BIJ DEN
Kaapsch Maaksel StevelWinkel,

ERf) SCHOFFELS, Spuiten
CRADLE ZEISEN, Sikk.l.
VELD·en TUINIlEKKEN
BLADJ\OP~.R, 0.,,1 do.
KOPEREN KETEI;S, A"olden en Bod.ma
O~:EL KOPER SOLIJEEHSEL, Blik
nOTSWUT, ,oor Vee

K.v.P8TAD P
Wood.tock •
Zou tri,ier J uocU. ••
Maid&lllll •• ...
Ak.DuMnweg JuG.
Vert. do.
Kraaitolltetn '. • •.
Mlilcierniei Jun~ue 9.61 6.• ~ n.m.
Klap!Dllte .• • 111.9 ~.6:"1 7.0 ", 7.
Paarl.. .. .. 10.~ •• 7.26 lJ.361 8.1
lAdy Orey Brug .. 10.~ 7.371 i....:8.2:A,,'oW........... 11.1 'ol U I So,

soorten en V.rt. do.. 1l.!~1 .. .. 3.7 J 9.9

Hermon .. 12.lJU) .. .. 3.46, 10.
Pilretberr Weg 1.0 I'. ., 4.14 ilO.
Tnibilllh Wtg 1.21 .. 4.30;11.1
ArtoÏJ Molen,... •. I ••
c..m Weg.. 2.10 s.r 111..5

I . iv.m
.• I .. I •• i12.2

.. (12.
6.2 i 12
6.201 2.5

... i 2.
.. 7.2!l: 3.

....

ZIET OOK HAAR
Mans Wandel-l Schiet- en Voetbal Stevels, en de Werklieden Blucher.

JONGENS STEVELS, ingroote verscheidenheid.
DAMES EN :rrUnmREN STEVELS, in verschillende

kwaliteit.
YELDSCHOENEN, Mans, Jongens en Kinderen.

PROBEERT ZE EENS.

BIEDT TE

Bre..d"ri,i.r .. 2.i8
G,)udi"i Well' 3.8 '
A.Dk. WOROJ!STI. ~I
Vert. do. .. i
H.xri,itr .. ••
H.xri9ier OoIt . I
T,~n~~ .. .. ,
Aok. TouwaBITu:a ~ ... I

PRIJZEN, Ó:~;table do:.
MatjeafoDteio v

:··1
'''1"I ..JAMES ROBERTSON,

KOOP AAN TEGEN LAGE
LOODEN PIJ1'ER, ~ tot 2 duim
GESLAGEN IJZEREN PUPE.~, i tot 2 duim
GEGOTEN PUPEN, tot 6 duim, AARDEN PIJPEN tot U duim
DAM SLUIZEN, "Oentrifugale" Pompen
ItRUIW AGDS, Wl.JNGAARD SCHOrrELS
SIKKELS, ZEISEN.

Buff,l.ri ,ier
GrootfonteiD ~
Bloedri .i.r , ..
PlÏn. Aibe.t Weg ..
Fr8l~rburll' W. v ..
Uitkijk ..
Letjesboeeh , ..
Ak. U!AUFT. WIlT
Vert. do.
Rblooaterkop I
N.l. Poort ..
Drie ZWit.e.. ,
Bie. j.epoort .•

ALSOOK,

BRANDRAI'S BLOEM VAN ZW.AVEL,
IN 'T GROOT EN KLEIN. VictoriA Wrst WIJ

Bruk Poort
Richmond Weg

,

'''IIJzer- Hardewaren Pakhuizen,en De&lfLlnt.-ioI ••
Mijufonlein.. ..
Air. DI Au. JUICC. v
Vert. do.
Houtkra ..1 ..
Potfontein ..
PauwpAo ' .•
KraDkuil,... ..
Ak. O.UJEBI9na v
Voor P.Eliz. OU e1ltUr
Vert. do.
Wittepatt I .•

PLli:INSTRAAT. KAAPSTAD.

GEORGE FINDLAY & CO.,
[Je Th/J8llurie, Kaapsta.l,

Ktlap de (Ioed« Hoop, 16 JulV 188').BIEDEN NU AAN

rrEGEN VER,MINDEI{Dl~ PRIJZEN:
BRA;NDRAM'd BB BLOEM VAN ZWAVEL.

son AAP~CHAREN'. SlnIineer.Sehar8a
McDOUOALL'S SOHAPENIJIP
IlAMSCHRAPERS, Pijoeo ,oor Dammen
SLCISKRANEN •• oor Dammen
REUZEL OUE, V~rf. ou-, O;ijfolie
GE~ENO[)E VERF, Ifereed ten jl~braike
WIJNPOYP.EN, OOll:lelutieken Pijpen.

IJzerpakhuis, 15 Gravestraat, Kaapstad
OALCUTTA PRODUCTEN.·

De Olldergeteekendeu hUiden liD ex .' Panda IJ

Calcutta, de volgende fJalcutta ProducttM
3,000 Zakken Tafel Rijst
300 Ziokken Bruine fjijst
100 Balen Graanzakken. 2! 't.
40 Balen Ounny Zakken
250 BoSBenRotting
25 Kiaten Klapper Olie
20 Kisten Kastoor Olie
50 Vaten Tamarinde
50 Zakken Salpeter
20 Zakken Borrie.

Alles te koop tegen de Laagste Prijaen gedurende de ontscheping.

EN HEBBEN VOORBANDU:

fall

£193,100

A A M B E IJ E N

HET Bucces dllt tot hiertoe gepaard ging met het gebruik VBUbovengenoemde Me-
dicijn, heeft den Eigenaar, den Heer C. H. ~OaKNDCRG, er toe gebragt ~ezelve

meer prominent voor de aandacht van het Publiek te b~eni8D; het werd In vele
gevallen bewezen een zeer krachtig middel te zijn tegeu deze zoo algemeen beer-
schen,'e ziekte, die aangeduid wordt door hoofdpijn, kortzigtigh~id, ~r~kking op de
oogen, angst, duizeligheid,.-gebrek aan geestkracht, onregelmatigheId In het bloed,
pijn in de lenden en verstopping. .

De bijzondere eigenschappen van dit Poeder om het bloed te verdunnen en een
Vlijen bloedsomloop te bevorderen, om de werking der ingewanden te prikkelen en
te regelen, en ze te zuiveren van slijmerige en soherpe 8toften, nemen de onaange-
name uitwerkselen weg en genezen de ziekte. Het zal ook zeer heilll88m bevonden
worden wanneer het gebruikt wordt als bovengemelde voorteekenen, de Toorloo-
pers van RHUMATISCHE JICHT zioh voordoen, eu ook bij drukkiDg op de
borat, droogheid, jenken en chronische aandoeningen vau de huid, en bij w.ter-
zucht, meer bijzonder wanneer deze nit onderdrukte uitwaseming .,oortkumt.

Ale een huismiddel bij verstopping kan het nilig worden aaubevolen, alsmede
voor de behandeling van nitslag bij kinderen.

Volle bijaonderheden vergezellen eiken Bottel. Prij. 21. ; per POit 21. Gd

Kookbuis ...
Long tlope •
Middleton
Sheldon, ..
Oommada,rga
Saltaire,

2.31:
2.ó4.
3.0' ..
3.48.0.m.
48 6.10'

.. 4.2& 6.29.
4,.-l8, 72 '

.. 6.Q i 74()!
5.35i 8.19

1

6.54; 8.48
6.20: 9.271'
11.37 9.47
6.40i 9.50!

BllRlUD DOORDD DNIGD lC:GDlllI.

GRAVEN! VORKEN! GRAVEN!---_--

DE WAAL & DE KOCK
24 BURGSTR~AT. KAAPSTAD. J

HBO. 'lBBt1G
Da;ehJIlI:1J&jl.hJMa: IDiiieJijke IDa. eHjL.
hehahe I behal,e STATIES. behaln I b-hahe
Zooct., .. :Zondigs. t Zoodago. ZOlldagw._,.,.,.,._-------I-:---·_- . ~_

Vertrek 1'In ,... n.m. Vertrek na ! '.m. n.m.
KAAPSTAD ... ". 7.40 4.25 MALKISBUBT... . .. , 6.30 2.40
Aank J)urbao W~g 8.26 5.10 Abbotadale,... '''1 6.H 2.54
Vertrek do ... 9.0 5.20 Kaisbu Kr",,1 i.i 3.19
Kraaifoot.iD I 9.26 6.46. Klipheunl ... 7.41 3.60
KlipbeneJ ... 10.0 6.20 ,Kraaitooteio I 8.10 4.30
K.18bu Kraal 10.32 6.lil Aulr Durbell Weg 8.32 5.5
AbOOlldale I...... 10.47 7.6 Vertrek Clo ... 8.35 IU8
Aank MALlllnl1aT ... 1l.5 7.16 Aank KAAPSTAD 9.20 5.5.5

8 T BL L E-lf :B 0 S 8 0 H E TA. K ï:, IJ N .

STATIES.

LANlJEN ~U:

G R A VEN.
PARKES, Kaapilche, Diamond, Shamrock, Socket &; S'rapped
LYN DONS Patent-LUCAS' Kaapsche, Bocket, enz., enz.

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

J. J. D. BUIJSKES,
AD~IlNI~TRATEUR YaO lioed.la en \'oog- ~ ~:.'

dljfond_n, Reken_Iter, \udileur, Co...-
miai ... eo Allr~meeo Agent 'oor hpm to.geloD-
d.n KoopwareD, en iD het onderbIIodeien 900r het
nrluijgeo 1'&11 Leeniog'll na &aderen, en I.

KANTOOR:

No. ~, ST. ~EORGE'S CHAMBERS
ST. GEOB.GESTRAAT,

T.,.nonr de Eo,eJ.che Kath&draal en de Zuid
Afrib ..n.oche Bank. Kroapetad.

LEDEKANTEN. KBBN. 'lBBt1G.

:~~Itï~!:r STATIES. ill :~U, f
'Zood.gIoj Zondaga.' lJ, i ol-----i-' --:-.-1'-____ ...I

Vertrek 1'ID v... n.m. iVertrek nn . , 9 m ffil 'm
KAAPSTAD " 7.40 •. 25 iMald ..re Vlei Juie .•. ' 8'.3' 3 ;'.48
Aank Durhu Weg .• i.27 6.10 ISTaLLbB08CR.. 8.27 • 8.9.
Vertrek do .. 8.32 5.1.5 I.Boeman·. Log, . i '" 1
Knilari9ier •• i.40 1i.24' Vredroh.rg ... / 8.42 : 4.20
Rente Rider •• 8.69 6.4l1 i:Lyndoch ... ••• 8.49 4.37
~adoeh •• 9.8 lJ.61~' E.nte Ri,i> r .. .. 9.4 •. 49
recleDbera:.. .. "i 9.10 6.6; 'I(ail.ri,ier '" .... 9.22 ii. li

Hoat-i .. Xiag • ••• •.. ! 9.21 6.7 ;VaDk Durban W~g •• 1 9.30 ; 6.13
STILLIJrBOIC:JI "l" ~,.~ 9.~ 6.14 V.l1Ifk 40 •• ~j 982 & 18
~ \'Iel_I.... ~~. !!~ ~ ~AI ::; to:10 ; ~u

STÁ~.
:Katels, Fransche, Halfkap, Vollekap, Tent.

Timmerma08', Wagellmakel's en Smidsgereedscbappeo.
De allerbeste qualiteit tegeu Terminderde Prijzen.

ASSEN EN VEEREN. '
Kar, Wagen, Sehotsche Kar, Cab·, enz.

EoN EEN GROOTEN VOORRAAD
824
8.32
8.46
P.:;
9.1.5
11.16
9.1•

ALQEMEiENE IJZERWAREN.
. ".: .-
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