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.. PUBIU&KE VIRKOOPING- ... '. - ,-' . .

~u... 79:1.
"3 __.~_ -JPC2iPP ==-¥ .--0===·-

___ 'j ~AA.v.sTAI~. ZATURDAG.,2

1815-8 ' DE Ondergeteekende, voor Zelf en Mede-Executeur, zal

100 VETTE SLAOTOBSEN PUBLIEK DOEN VER!WOPEN. ,

35 VETTE SL~GTKOEIJEN 'rE DARLING::J
158 UITGEZ~OL,TE TREKOSSE1l. 0 D·, d d 21 0 t b 1886,

Deze Beesten ZlJngebra~. van N8JlI.I'ql,lalpd dodr p on ,er. a.g ,CO er I
"en heer J, DE KOE. en ZIJn alle in ,UitW~ntendie Alle GO&D&IlEN ,tot oppmelden Boed~l beboorende, beltaande_in
'\~~,rv:litie, IKULLER, SJUDT &00. i HET VASTGOEDs

!

F. L. LINDENBERG & Co., Afslagers. DE Onder'geteekende, daartoe behoorlijk gelast door de Executrice
________________________ ._ Datief in den Boedel van wijlen HILL'EGERTDE NE<;U:R,zal

lnselvente Boedel van G. ~,. EDMEADES, PUBLIEK DOEN' VERKOOPEN
van OUDTSHOORN. OP VRIJDAG. 22 OOT. 1886,

PU I 56.-EE2eT:li!f,t¥:~i'____~_.....,-'--.. , .....,..,r- !

DE H EER E N J. S. M A R'A I S & Co. '
ZVLLEN VERKOOPEN TE

KLAPMUTS,
OPVRIJDAG, ,8 OCTOBER

LXECUTEURSI(A~IER.- - ----
PUBLIEKE VERKOOPING

-e r-r :.... VAN KOSTBAAR

VAST- LOSGO~D,
In de Stad WORCESTER.

11 Jen Insolventen Boedel van ABRAHAM ANDRIES LE Rosx, Jr.
---------------------

ZAL ''VOBDEN VERKOCHT
-. : OP WOENSDAG, DEN 20STEN DEZER,

TE 10 URE V.M" i

1 =r,\T WELBEKENDE, GReOT ~N HECHTE WOONHUIS van den JOlpl-
• !' v- n t onder Rie t ...n Dak , met Dnt.b-Ie Vertlipping, en Wagenmakerl!l"I~'i:e

.: ..! I; , \ '.r: isch JJ ~('r an m x, gelel(PD op den hoek van de IJ igh- en de Fairb~ir-
I ,.1 [; I,Pt L:otl)' ncle Dorp Worcester- Dit kostbaar Eigendom heeft een grOo·
:,::' :: ,"0 achr cu r., w8a,in l'en groote verBcheidenheid Vrnchtboomen gepl~nt
t:

_ I!:-" zr I II, , (I~TRAAR ~T{JK GHOND, nMilt bovengem~lde, en front
:'al'\- I. 'tt,lr Ft 11 bal! llstnif\t.

J li 1-.1 Lu": ; () -.D, 1-:.\ Z ,béh ...lzeude Huisraad in groote versch"idenheid-
: \ . \'" III "c11Ir''', Kr uiwagen, Koekvormen, Karnen ea andore Melkerijge,
, t. hl, l'alloti , Kngch ..l, "VIl~t"'Dcont, Vr-narers Kozijnen, Smids-, Timuier-

c ~,' tri \\-"gtnIIlQkersgert'td9chap, enz.

BONUS! BONUS I
PAUL BOSMAN,} Gez,
F. J. BROERS, Cnretoren.

DE GROOTE VERKOOPING VAN GROND
in bovengemelden Boedel zal worden gehouden

OP Vl{lJDAG, 8 OCT. AANST.)
TE OUDTSHOORN,

TE BEGI~NEN O~I 10 UUR DES MORGENS.
Voor bljzonderheden vervoege men zioh bij de Curstoren.

W. H. DOIDGli;,} Gezamenlijke
E. B. HALL~ Coratoren.

P. NEL, Afslager.
A-lTLICATIES zullen worden ont-. KOLONULZ

\ angen door den Voorzitter van i Weeskamer en Trustmaatschappti.
(leD ,\.fllEELIXGSRAAD VÁ.!.'{; - ,
Pl\llTTBERG. tut den Sstcn Octo-' PUBLIEKE YERKOOPING
ri' r :1:1[1-t., yU('1' de betrekking van! VA.N EEN .
SEl HETARI:-S. De Applikant moet \
Il,:-ii,IlJ,bch \('r:;taan. Salaris £5 per ~ ..... ,. ~ S
n.a u: 1. (~('t\lig~('h1'ift en securiteit! ~ \..I ..L. '. ..
\ "r C \.,)1)1) wordeu vcreiselit. \ .,

II. DICKSON, I IN DE LOOPSTR!ATi
Agerend Secretaris. In den Boedel van wijlen SOPHlA,

WOL I_Jl 0L t ~;de';,~:::d~;~A7s,:=,
I)F (),)I(lergcet~e~emle[l zijn Koo- zAL WOR~E~.Y,li:BK~.~ ,:

I'tl~ \,\D allt; .soorten Wol tegen Een net, genefl.lJk Hms, No. 13'1,
II : _,ce. .\larktpnj~en. _ Loopstraat, nabij de Keerom~traa.t •

I,.: ZIJlI «ok bereId voor de \ER-1be . tw de 4 luchtige K,alll.en
5( llEl'l)."(t te zorgen van alle KO-lG Vil. t nVoorhuis Stal Buit~~';
Li I_:;- L\L.E l'ROD"CKTEN naar de 1 roo Keuken' e~z '
EL;';' l,dIC, VastebnJschtJ en Ame_lmers, , ' . - :
I' "",':I~c-lle Markten, en liberale kon-I Vukoop"'''g t~ be~nen om 11 '''''1 ".m.

;C"~;L Yu<",,,heotten daartegente\Llberale :~:e~e~l worden
\ l"q venl~re bijzonderheden ver-! G . W. STEIJTLE;R, .

1" l'!t: uren ZIch bij . sec t' ,. re ans.
rurPE RrSS(jD,V & Co, Gabouw der Kamer, ,I Kerkplein,

111, lJurgstr<lat, Kaapstad. : Kaapstad, I October 1886. ,

, I,: T!{()lj\V D~~et"~,'-p;ciale Licentie, \i J. J. HOFIdIYR & Z<?ON, ~r¥¥f'l'
, ol' C, S, p ternbcr 1sso, In de Saint -:-:-- T V RHiUIZINf1

I :' ....~ Kap"l, l'"dd,ngLJO. Londen, de I KENNHGE\ING VAN E i U
\1 tiru beer J. 11, VUl HIJS, VHn Zf!e· i --- i
!u t,. ~t't ~1.~DOLEliE, (l,u:lste doohter I }"lU~D. CHASo pn~HS,
\"h~ I\Bpt, Vl. J, HS DI \ Eli. 'Procureur, Notaris en Tra.nsport,pezorger.

. ' ed : IS V E R-H0 IS II>.
(
tl' ,!t'n l8den dezer overlp , in de: .
I r;&!lpstad in den ouderdolD van, NUK

70 J",~n. JOIlA~NÁ DR HocB.ux, geliefde I SEL\VYN CHA~B~~S,
ZostPI yan : ST. GEO:&GESTR.AA.T, '

E. li. F, Dl. HOUllAIX, V.D.M.
:S. srt:LOl\FF,

gt-t). DE RQOIWX.

~~ ~cptembor 1886.

BAUT DR BURJ:K

SAUL SOLOMON & CO.,
K'AP8'rAD •.

TU,

TWEE lUSTBARE PLAATSEN
ulf D'

In den. Boedel van wijla MejufVTouw S.UWI JOHAlOU. WU,HEIJUlU

McKENZIEBcluEFEA, geboren FuNOK.
EN

De Heeren J. S. )lABiIS & '00., zullen verkOOp'D
TE KI..APMUTS· STATION,

.Op Woens.da.g. 6 October aanst.. . In, den Boedel van wijlen den heer
.. 11 ALBEJtTUS B. W. V AN NIUERK.

250 ()S8e~ en Koeijen
'300 Schapen.

Alle ia uitmanteade conditie, opgebra.gt van Namaqualand door den.
wel~den haDdelaar, deu/heer B-..JO_ll.DAN.

Slagters sullen wel doen deze verkooping bij te wonen, wordende het·
Vee erkend de beste lot te zijn die herwaarts komen. i

Verkooping te ~ginr.en onmiddellijk na aankomst van den 7.40 Trein
van Kaapstan.

-nE Executrice in gezegdea Boedel
Jil ~ubliek doen verkoopen, op
VRIlDAQ-, E.J[.,
DEN 8STEN DEZER,

POPPE, ROSSOUW & Co.

TE 10 UBE.
MET BONUS,

De wijdbekende Vruchtbare Plaat·
sen "MIDDELPOST" en "MOS-
8.E,LBA.:NX," met gedeelte van
".MUNNIKSDAM." De. &plaat-
sen worden ten regte beschouwd
als de beste aan de Koebergen,
voor zoowel uitgebreide Zaaiein-
den als Veeweide, en hebben een
gezamenlijke uitgestrektheid van.
omtrent 1,340 Morgen, en het on-
schatbare voorregt van heerlijk
Water in overvloed. Het Woonhuis
ea de vele andere benoodigde Gebou-
wen zijn hecht gebouwd en doelma-
tig ingcrigt .

DE OOGST te yelde staande, be-
looft veel, en bestaat uit 110 Mudden
Haver, 35 Mudden Koorn, 3 Mud-
den Garst en Haver, en 3 Mudden.
Rog.

DE LEVENDE HA. VE telt lt
Sterke Paarden, waaronder 2 Paren
Flinke Karpaarden en 2 Rijpaarden.
16 Merries, 12Ezels, 27 Trek- en áan-
teelbeestcn, 500 Schapen en Bokken.
en 300 Lammeren.
.VERDER, 3 Bokwagens, .Kap-,

Water-, Open- en Bnkkarren; 1
Winnowing Machine; Ransome,
Howard, Vier-voor en en andere
Ploegen; Kar-, Wagen- en Ploegtui-
gen; Ketens, Zwingels, euz. ; Zin-
sen, Kaf en Mud Zakken, Balies,
enz., Smidsgereedschap en andere
benoodigdheden, enz.

J. J. HOFMEYR & ZOON,
Afslagers.

1. EEN STVJ{ q;BO~S, of 4 ER~N, gezamenlijk groot 177
Vierkante Roeden, uiet de daal'Opstaande Gebouwen, als : Een groot en
goed gebouwd Huis, onder L{zeren Dak, bevattende 7 Vertrekken, waarin
voor de laatste jlll;en met goed gevolg een Hotel is gedreven. Verder
ook een Buitengebouw, g~~ikt als Stal.

2. EEN S'nTK G:RO~S, of 2 ERVEN, gezameplijk groot 88 Vier-
kante Roeden, ~ende \U1nde bovengemelde Erven: op dezen Grond
staat een zeer goed 'en net- Woonhuis, onder IJzeren Dak, bevattende 4
Kamers cu een Kombuis. Deze Erven bevatten tevens een Put met
versch standhoudend 'Water.

Kaapstad, lOotober 1886.

Algemeene Boedel en Weeskamer.

LEVENDE HAVE:

PUBLIEKE VERK,(lflPING

------

9 Koeijen, enkele met Kalf
S Rammen

200 Schapen.
30 Lammers.

10 Paarden
2 Ezels
7 Struisvogels
1 Os
1 Lot Varkens

LOSSE GOEDEREN:
TE

::M:ONT.A.GU-
1 Wagen
2 Kapkarren
lOpen Kar
2 Dubbele- Voor Ploegen

Zakken, Sikkels, enz., enz.

2 Paar Achtertuigen
1 Span Tuigen
3 Zadels
1 ~ent, compleet In den Insolventen Boedel van GIDEON JOHANNES VL" ZIJL, Sr•

WINXELGOEDEREN :
Het gewone assortiment als Linnen Corduroy NankeE'n Broekgoed DE Ondergeteekenden, in hunne betrekking als Curatoren van boren-

Katoen, Chitz, Garen; Band, Lint, en al ~at verder ;a1"aangeb~den w~rden'. gemelden Boedel, zullen publiek doen verkoepen.

HUISMEUBELEN : "Op Donderdag, den 14den October 18.86
Kasten, Stoelen, Tafels, Ledekanten. Katels, Bedden, Keukengereed- TEN 10 URE DES VOORMIDDAGS, '

schap, Glas- en Aardewerk, enz., enz. I. .VASTGOED o.B. WETHMAR, Secretaris. '

De.Heeren J. W. :Moorrees, Jr. & 00., Afalagers.

LEVENDE HAVE" HUIS-
RAAD, ENL ~

200 Bokken en Schapen
8 Slagt- en Trekossen
io StUks Aanteelbeesten
6 Merries en Veulens
1 Rijpaard
5 Struis vogels.

Bovengemelde Levende Have i8
in uitmuDtende conditie.

1 Kapkar op Veren
1 Tenhvagen, met Kisten, kom-

pleet, en een nieuwen Bok
1 Schou.che Kar
1 Dubbele en 2 Enkele Voor

Ploegen, 1 Span Jukken, 1
Span Tuigen, 2 Mudzak ..
ken. 1Brandewijnketel, 17
Halftegger Vaten, 2 Half·
amen, Balies, enz.

1 Smids Blaasbalg en Aambeeld.
HUISRAAD:

Malmes bury Executeurskamer ·

DE PL.AATS

JACOBUSKRAAL,
Gelegen nabij Darling, in de Afd. van Malmesbury.

LOSSE GOEDEREN:
Zooals Keldergereedsehap, Boerderijgereedschap, en het gewone

assortiment Huisraad.
DE Ondergeteekende, daartoe

gemagtigd door den Executeur
Testamentair, zal per publieke Vei-
ling verkoopen, op de Plaets

"RIETVALLEI,"
Er zal Bonus gegeven worden.Deze Plaats, groot 1,490 morgen, bezit uitnemend Bouw- en Wei-

land, en heeft eene groote uitgestrektheid Tuingrond. Er zijn drie extra
drinkingen: de voornaamete op de Plaats zelve, de tweede aan de Oost-
'zijde, in de rigting van Slangkop, en de derde aan de Westmjde, in de
rigting van IJzerfontein. Tevens heeft deze Plaats twee Zoutpannen,
welke eene aanzietilijke hoeveelheid Zout opleveren.

P. A. EUVRARD,} Ge_menlijke
W. A. BURREY, CUl'Iltoren. or

G. P. VAN 'ZIJL, Afslager. Vrijdag. 22 October 1886,
DE vor.GENDE

VERDER DE LOSSE GOEDEREN, ALS: PUBLIEKE VERI(OOPING
8 Beesten, 2 Paarden, 1Wa.g~n, 1 Geweer, 1 :ijushelmeat, 6 Jukken V AN

T~~rs~P::';~~k nog HUISME.UBELEN' al, Ka,I.n, BodWm.' Stoelen",~ n'S'1 BetA.AR VA ST G 0 E'D'
BONUS ZAL G~ClEVE:N W{)}WJ!lN. ·~U .' , tt ' ..

B. WETHM AR, Secretaris. ' " '

De-heer_J. W.• oorrees, Jr. & CO•• ltIIac....
EX ECU TEUR ~K A\M~~lJt.

EN

LEVENDE HAVB.

PUB~IEKE VERKOQmO

, :PE Ondergeteekende, behoorlijk daartoe gemagtigd, zal per publieke
_ veiling verkoopen,

.OP DINGSDAG, 26 OCTOBER 1886,
OP DE PLAATS

BRUINXLIP::J
Van den Hr. D.B, TRUTER, Mond,van Oliphantsrivier,

TE 10 URE V.M.
EEN ZESDE (1-6) .AANDEEL in de Plaats KALKGAT, en EEN

HALF (1-2) A.Á.l.'"\DEELin de Plaats GOERA.A.P, tezamen omtrent 4,000 4 Mahoniehouten Tafels, 1 doz.
orgen gelegen in het Hardeveld, in welbekend als:prachtigc Weide-'\ Stoelen en 2 uunstoelen, 1 Sofa,

plaatse~ IJzereD en Houten Ledekanten en
LE'VEND E HA 'VE : :Katels, 3 Kajatenhouten Emmers en.

. 3 do. Kamen.
150 Slagtschapen en Bokken 1 Thee-set, compleet, Glas- en
450 Aanteel do. do. Aardewerk, en het gewone assorti-
80 Aanteelbeesten, goed geteeld, waaronder 10 Koeijen in volle ment Keukengereedschap, en -wat

Melk verder op den dag der Verk.ooping
1 Opregtgeteelde Bul, uit de "Stock~' (Fokkerij), van den heer zal worden aangeboden.

MUCK
lJ Paarden
8 Eerste klasse Muilezels, 8 jaren oud, alle goed gedresseerd

10 Uitgezochte Schapen en 2 do. BokraOllllen.
Bovengemelde Levende Have is in uitmuntende conditie.

'VERDER:
2 Achterlaad Geweren, 1 Rifle en Hagelgewecr, in goede orde
2 Zadels en Toomen

Een hoeTeelheid Delenl' Bokwagen en 1 Schotschc Kar op Vceren, 1Waterkar.
nuISRAAD: Tafels, Stoelen, Sofas, enz.

Clanwilliam, 30 Sept. 1886.
CHAS. M. FRYER, Afslager.

v.AN EEN ZEER KOSTBARE

Wijn- ,e-n Veepia&ts,
LOSSE GOEDEREN/ ENZ.,

'_'J:- .~OU:QJ;NI,
IN I.D&:.lI'D&:BLING WORCESTER

In den Insolveoten Boedel van D,L~IELPHILIPPUSTHER?NDU PREEZ.

l)E Curatoren zullen op de plek. zelve publiek doen verkoopen, op

Donderdag, den 21sten dezer.
TE 11 URE V.Y·

1. DIE ~9STB.A.RE PLAATS, GEDEELTE VAN "GROOTE
EILA1lD," p:e\egen Ifls bqvfn, groot omtrent 300 morgen, en bep~t m~t
omtrent 7 5,900. 'Wijflstokk~n, beha! ve nog een groote ~erscheld~nheld
keurige Vruchtboomen, ~le in volle dragt. Het geheeIe eigendom 18 om-
heind, wat den el~enaar 10 staat stelt ~lJn Beesten,. Schapen. e~z , zonder
hinder te laten Welden. Het W oonhu18, onder Genfleld IJzer, 18 onlangs
opgetrokken Em is een net Gebouw. De Buitengf)bouwen behelJen Wijn-
kelder, Stallen. Bediend~vert.rekken, enZ. '

II. HET LOSGOED, ENZ., bestaande in 2 Paarden, Vaatwerk,
BJ:&~~wii?ke~~ ~~q. %>erderi jgereed schap, •Huisraad. enz.

BONUS! BONUS!

\

Verver8chinqen zullen verlCeAaft wor~
voor Kooper«.

\ Vtrkooping te begit1ll81l om 9 uur V.IIL

\ CRAB. M. FRYER,
\ I ., _ Afslager.
\ Clanwilliam, 20 Sept. 1886.

I\ J. J. n. BUltJ8KES.

PAUL BOSMAN,} Gezameulijke
F. J. BROERS, Caratorea.

JOHANNES THERON, 'Afslagtr.
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KOSTBAAR VASTGOED,

, Gelegen op Overbeeksplein,

elangrijke .'Verkooping. Op "·o:;,:,;:;o;~·t.IS86,
den Boedel van wijlen 1flj, Jr.
J. BRnïr, (geb. LE SnUl,.

BET Huis bevat 5 Kamrf':, E'm:.

t buis, Bedien den- en P:lkka.aans t, mers, en de noodige Buitengf l!.)u.
er is ook een groote ~\chttr.
bij de Gebouwen. ,"vur fré:

is oen Tuin, met een yersd,,,;.
IU'-"J.LUO.",Vruchtboomen, enz. Ie~i

zich wil verzekeren van ('(on.
e buiten het bereik van het

en de drukte van de Stad,
binnen gemakkelijk bl'l\,ik
gedeelte er "an, mod niet DJ
van deze gdegrnhtid

te maken om zulk ('i'Il Y(

Woning te verkri jgeD,
en Omnibussen naar J, T t;j.

passeren binnen eeuige y.u'is
het Hek.

Terzelfder tijd zal wordvn WT.
t: Het IlUISRAA D, b\'
uit een Voorkamer 8(,t, r

Lamp, Penantspiegel, ';; ,
In de Zitkamer-i-een s" ,

- en Ronde Tafels, Zl'S ~l"d '
I.....'''u'-'~~ Stoel, Tapijt en Larnj. I'

Eetkamer-e-een Ste! Edtalrl
"Dumb waiter," Klok, Tapijt, en
kleine Kagchel, en een Dozijn \latt

len.' Slaapkamer Meubelen
ALSOOK:

STELLEN BOSCH. BrandiU8Ur~::eA !L~:!~maat,chappij.

PUBLIEKE VERKOOPING PUBLIEKE VERKOOPING
VAN UN

ZEER KOSTBARE \'aste en Losse Goederen
Vasteen LosseGoederen, TE WELLINGTON. VAN EENE UITJlUNTmE

I B 1 1 .. 1 h -- V twerk DE Ondergeteekenden, met instructies beguns. tigd door Mej. de Wn d-u oec (; van wijlen (PU. eer In dr-n Insolventen Roedel van DAYIEL Wl·J·nplaats aa
GIDEO::i Psrars XA.rDE, Sr. JOHAlfN~ TOIT. , , S. W. WALTEllB, zullen voor hare rekening

DE Ollllt'r~et(,('keuJe met instrue- OP WOENSDAG Op Dw· gsdag 19 October
til'~ beguu"tigtl door dl' Execu- 'VEE ENZ ,

trice zal publiek vcrkoepen. 6 OCTOBER 1886, ,., OP HARE WOONPLAATS
' TEN 2 URE 'S NAMlDDAGS, TE

OP MA AND A G, AAN de woning van den Insolvent , VOG-1EL·STRUISFONTEIN
11 UCTOBER 15StJ. nabij het Wellington Spoorwei GROOT DRAKENSTEIN. AFD. PAARL, .. . ,

I. ' 'Station, VASTGOED: , .' Gelegen nabij den Hoofdweg naar Hopefield,
. D,\.T K(bTl\.\.AR ERF. gelegen ZEI\ ER ERF gelegen nabij Pentz- In den Ir.solventen Boedel van Johannes OornelIa DaDlel Retief. AFDEELING :MALMESBURY,
ill dl' jll,rp"traat. «n stri-kkendenaar 8traa~, Wellington, bevattende 2 huur- OpDing'sdag.-5 October 1886. PUB L I li:K V h R K 0 0 _t--' 1£ ~ ,de Rl\ !t'], Ll \ atll'nl!l' ('('n aange- huizen met turn en boomgaard,
naam «u giTidiiJk "-uvullIli" voorzien LOSGOED: DE ONDBRVOLGENDE

van ,dk g('IIlakk~'Il, (l1llan
g
sB nHl't De gewone vf'rseheidenheid Huisraad, I. VASTGOED·. Levende Have en Losse Goederen, als",·,,,,t,, k",kn IIlg(,l'lgt t«t ('pn oar: - d If" H ' GI een~. -" ,'- . waaron er malle armon mrn, a

lllg-Ltabll"~ellli nt. lil superbe vrJr; en Aarde serk, Keukeugereedschap, enz., LEVENDE HAVE ..
\l'''1' hl'! ",I",,,t"'t,, gi,t[,'('lti' onder Gal- eUZ DE Ko ubare Plaats WKLG~GaND, gdlegen als boven, groot eire" 87 morgen,

1 '1' 1 k 1. f ' beplant mot een uitzesochteu Wi]'ngaard VRU omtrent iO,OOO Stokken, prseh- 1vun i« 1 .i zrr--n )a'; ur-e t ruirue B ' B ' I ... bo. W
I onus! onus! tigen Vruchtenboord ell Groenten- en Bloementuin. De Gebouwen va.teu oo~-

Stalliuc t'll '-Wa:;cllhui~. al-mede l'cnl huis, Wijnkelder 011 de noodige Bedienden Vertrekken, euz. Verder t Aandeel ID
Smid-wiuk.l. t:lall" illgl'l'igt ab een I J, J, DK VILLIERS, A. P,ZN', de Veeweide roudom de plaats" La Paris JJ groot 174 morgen. 21• 1 1 ' I Eouig Curator. 40Kl·ld,'I', \ ""rt'" )('l' ant nu-t e('lllg(~1 ' ,
duizvudcn \\'ljngaal'd"tvkhn, elll]. Y PE.\TZ l,S CO, A,PSLAGf,RS.
Y ru-lit L',"llll'[1 III~""rtL-ll. lid Eigen- I)' -, -'1'--h---- -U--..--A,'---..---•
d.un hi ,dt I'J'l\ ,il l' \\ a terleiding en IS .1 I se e I .llIu.,ssnl,~~1 10 }<'n.aijeStuk vaten 8 do Kuipen, 12 Leggers en Pijpen, Trap- eu Ondor-
Yv('I'Zlln vuu I,'n -tr-rk« standhou- tie ell Tl'llstDlaatsehal.(UJ. balies, Druiven do., 1 Wijopomp met leiders, 2 Brandewijnketels, en het gew~ne
deu.le Fonuiu unt Peurpen compleet. __ Keldergereedschap.

II, PC'BLIEI\E VERKOOPING ' BOERDEIUJGEREElJSCllAP, 1 Wagen, I Kapkar (bijna nieuw), lOpen do.
I Schotsche do., Tuigen, Ploegen, 1 Cultivator, I ~~aard,2 EeLts, enz., enz.

ZEl\TH ()~HEl3UL'WD ERF, Y..I.!-i KOi'TIU.RE BONUS '. BO'NUS.'annex )"'1 «n-tu.md«, -trckkcndo van , , d
dl V, 'I'] ,"'tI'<latn.uir dl' Hivi.-r, b(.:Plantl' aste eli Losse t,oe eren,
JIll'! «en ;'::1'I,,,t I'i-ungbo-ch, l'l'lllge NABIJ WELLING ION.
tlull.c·Ild" \\1 ill !.:;laI'll,.:t"kkeIl, on lTue III 1 t TI d 1 van' , , , I n ( en uso yen cn oe egl'l",tt- 11"\'\"i,lh"ld \ ru-htbooruen Ill, I) I)' K ' ,

, " , llILIPPl'S ETRl,~ RIEULER.~,))lI'[,-IL J iit Lr! I'" \\\'gl'll~ dcszrlfs] __
('i'lltr.t)" li~gillg bijzouder gl';;Chikt['()p \VO}1~NSDAG
t,d d" "l,rlgtIIl;.e: \<111('i'IIe l\'lU~tgC- ,
\\'111[,. lIandd,bl'Zighl'id. a Ism ede Den 6den OCTOBER 1886,. ,I __

""'I' ''1'11''_1<1'1\,.1.'', I'l,~id('util', hl'eftj' VASTGOED: I h 8' d t' T t t h ..
rll\at\' \\ utvrl. ldlllg, beucvcns l't-lll " Paar se e ran assuran le en rus maa se app'J-
stuudhoud. u.l« l~,~utiu. iDE l~~~~g~l~g~~ ;~bt ~;e~l?;~~ PUBLIEKE VERKOOPING

. ,', '" ,. ): tall, groot ('I1'ea 11 G morgen, be-
I,Lh LR (,;\ lH,But \\ 1> E hF,! lant met ('('U fraaijeu Wijugaard en

g,'I"""lJ In d" Hijn-v-Id-trunt. III del t h ve ,111"'1'(1 Vruohte~ ., ,'" ,'l'ent' groo (' ()(' l! " -

Ulillll.Jd, llijh 1!.lblJhl'lll van de btcl-lboulllen, uitmuntend Zaai-, on Tuin- Vaste
IeuL,}" lll' l ~,lk~", i land en pracht igl' Yceweide, ?~jzon-

, IV. idcr gps('hikt voor eone Melken]. De
1,(,):--:-'1: (d )LLJEHEX, be"taaudeICTt'b(;uW(,ll b-vuttcn ruim 'Voon-

l.lit hd ;.e:,I'\\,f'JlI'"""',rtlllli'Ilt li. lli:llleU-ihuis" Wiju~dlkr, _Stallen en del'
bi l.n. Ku-tou, Lcdikunteu. I ufcls, noodige Bet.Ml'ud(·n Vcrtrekken.
t'H l.-n. :-;I'il'g..].;, (';Li,,- ('U Aarde-] LOSGOED:
wrrk. 1\:I.'\Ikiu;.e:,,]'t'i'd,dwl'. enz., Yaat-I' S ,1. T.~· Tr ° I' .,', tukvaten. n.UlIJen. up- ell n-
werk, 1111111l"I'lIt;IU~-,Sruids- en Boer- , , ' ' Th' "I 1 W I Ed HIJ 1... Ro
1, l l' dorbalies. Emmers, ree t('rl'l en In den Boetlel van W1Jen ( en e - .. eer M.Af.' OHe. Al-DERITS os.i (,l'Ij;.e:i'l'l"""'i' 1:1]" '"

" ' ander KdJergerced"ehap, 1 Brande-
Bon us zal gegeven worden wijnketel. 1 \\' agen, ~ Karren, 3

\-tl'h"I,iDg \J kgill,Ih'U te 10 urc'pluegen, Egg(>~n,T~ig~n, 3 Paarden, 0
\',111, 3 Merries, 1 Ezel, ,) ,'arkens en de p

P. J. Bu:S:\L\.X, P.\Y.ZIl.. I'gewone voorraad Huisraad, enz., enz.

" - . "\f.;l~lgel'. :BONUS! BONUS I!
~tcll"Db",,('h, :2;) Sept. ItI;:,IJ. I •• Id B d I bli k

- - ,- -- - -- -- - -- - -- .. -- i W. F. ST.UIPER, . ZULLE~ dl' Executeuren Testamentair 111. opgeme en oe e pu eKENNISGEVIN (I i J. J. DE VILLIERS, A. P.~., doen verkoopen :
--- t I Gez. Curatoren. 1. Des overledene's KOSTBAAR "':'O<;>NERF, m~ het daaropstaande hl den Ins. Boedel vali "'II.LEB I)" TRUS DU PLES"'ts

A P d k .1 J. },H~D. PEA'lZ 6; Co Afsla ers, suffisant~ ruim en ltlC?tig Du~bch; Verdiep mg Woo~ms, Keld~r, Stallen,
an aar en 00, _.- 1,,--9- - Koetshuis en benoodigde Buitenvertrekken. Het EIgendom lS beplant OP liAANDAG 4 U)Cl1 AA\1STpers en anderen. iISAAC,H,~RA.~,DE \ ILLIERS, met circa 15,OOOuitgezochte Wijnstokken, in volle dragt, ~':1 Vrucht- ll. I, . l~. (a) De helft van de welbekende

--- ! I'RIJC[ RUR, .\01 ARlSPr:BLIEK, boomen van allerlei soort. De ligging aan de Hooidstseat.vnabij de Kerk, "TIJGERIIOEK,"

DE On.lereete. ken.lo bil't!t te .kl)Ol),convey~cer, en Gezwore~.. Translateur en in het bedrijvigste gedeelte van bet Dorp, maakt uit eigendom zoo ver- VASTGOED : het Distrikt Calvinia, Veldk
• 1:1 BIJ T BOOG GEREGT~BOF. ,. H ~)

a.m h.t "l,rl'gt gt'l('eldf' elll --, . kicslijk, dat verdere aanbeveling overbodig 18. P Voor- antam, groot 4. :..
ingl'\"l'r,l,'. (il!ll"Jl'ted) nE~(-;STI Kantoor: No, 19, IDDERLEYSTRAA1 II DE LOSSE GOEDEREN: I. De ultmuntendu Plaats LA PLA/SIR MERLE, met een gedeelte van Morgen en 3.99 Kwadraat
P c\.AR

1
l, [lLUU' gl'lwaml!, ze\'~-i K A A PST Afl.. • "RUit en Vrede," daarungrenzendf', g' oot, tezamen omt ceut 185 .MOl gen, ge1egeu Pla'!ts l§ zoo welb~.k~nd

tir-n handeIl hlJ",:':'; hl'dt cen praehtJgl'----- \iONTAGU--· KELDER en BOERDERIJGEREEDSCRAP, 0 Stukyaten, 5 Km- al8 bovee, beplant met een ~ijngaard van CIrca IOO,VOO Stokken, die veelopIe. dat verdere beschriJYmg
\UIIl'k"I!l('Il, t\h-Clrl'I1 de acht cn ne-I Ipen, Trap- en Onderbalies, Legger.s, Pijpen, HalfamelI., Ankers, Vlootjes, v~rt wf'gens de vr~chtbaarhf'ld van den Grond: ,groote Boorden en Houtbossohen, is. .
peu j;mm "11<1 ; Jlij i~ inge\'ocnl dooril) VA N Z 1.1 I ,Trechters Kranen Mandcn Emmers, Graven, Pi.klken, Schoffels, 1 extra tutmootende V~ewelde en ZaaIland, prachtIge '1Ulnen, met volop l?Opend,Water, ~n (b) Een ER~ gelegen lil _het Dlirp
'e h "I' I y ~'\ 1J1-H Bn \T eger! t T ~ ~ I" ' " , Watermolen, die veel voordeel levert. lie Gebouwen bestaau DIt frlal WoonhllIs, CalVInia nabij de Pa8tone .. goed
/:. u ; l " ,',' , v "'. / A WIJupomp, enz. '. , grooten Wijnkelder, Stallen en Bediendenvertrekken allel In goede orde. hik'" d di ,.' ..
V;1ll Eer~te E]\ lel', C~ heeft ('{'n!, I,"rilt-Ats/ager tm A ge'l~mt gjU'. RLJTUIGEN,-l extra Amerikaansche~ Spider, 1 Kapkar op Veeren, II. 1.5 Aandeel in de Veeweide "WoInnkloof." groot omtrent 1,070 Mor- gese t, oor l~man e ,an ZIJl18
g(l{.'(k l\(l!gn"." _nIJ heeft n1l'~ ...al'tu(/r: \\('~ttliIJko f'r'.JVl1ld,le13.... k'_pf)l)1l Il Wagcn 1 Schotsche Kar. . gpn, ~elegen in de onmiddelijke nabl]heid. Dit eigendom heeft voor t'tnige jaren Renten lcven WIl; bet hecft ook e('n
SlII'('i'''' \'IIill' lIl' t\\'('l.')~mge bC\lr~ Ill, -An. MOflJJl&(' , H'L~RAAD,-Eene grooto uitgezochte voorraad, bestaande ill Voor-, zoowat £6,000 gelto.t. Tuin, maar, jammer, niet
d" l)t'rb~' ~Llh~ \'<t,~ ~Ilgl.::aud ?clu~-I TRANSVAAL Eet- en Slaupk~lme~· Meubelen, (HUIl- ;n Aardewerk, Keukengereedschap, LOS G0 ED. 'ceuwigdurenden Stroom yac
llell, lIlj bll gr:'\I.t.llbilr6tl ",vldlll, ' eell€ hoeyeelbeld Zllveren Lcpels en 'lorken, enz... • ater.
ah('en :':"t'd" li, n~~t. .daar hij \']",1'1' . . --d J . AANDEELEN -53 Westeliïke Provincie Bank, 60 Pa:ulsche WIJn- V' AIT'1;7EI)Ir 12 G te St k t n d K' Il L P" 2 II, LO~'GOED;,.' ~, 'Gesetllec:leIns van e ~nllgraLtell . '.i .. .aLl.!" 1.- roo u va en, '" o. Ulpen, egger8 en I]pen,
PI",Il ('!l' l~r ,C'!' ,le l'l'l,pgte ('~ ~nge~1 Boeren en van ,den Vrij- en Brandew,ijn Handelmaatsc~~PP1J, 20 Paarlsc:~e Brandas8urantle en Trust- Pijpen A,~ijn, Trap,- Druiven- en andere Baliee, Brandewijnketels, 1 Wijnpomp, 1 350 Extra Schapen en Bokken
\ ~"I d, ~Jl nil'.' ,lu d\ D.heel _I. lH'l • 1 maatschappl), 7 Paarlsche SpmtusmaatschapPIJ'. ' Brandewl]n Vat, een gloote hoeveelheid Keldergereedschap. lOpen Kar
Ku( K g(·bl'lllkt 1,', ('U ZIjIlt' \ l'ulcU:l helds Cor og WIJN, ENZ.,-2 Stukvat en extra :Wijn, eeBI~e Halfa~en Oude BOERD.ERIJG:ERE'l!.,DSOHAP, waaronder 1 Kafbok, 2 Karren, 1 Cultivator, 1 "Wagen, bijna nieuw
k,,\lUU('ll kIl t'J'_'Il w'~teld wvrJen.1 DOOR Wïnen, 1 Halfaam Spiritus, cen hoeveelheId BrandeWlJn en :ÁzIJn. Ploegen: Eg~en, TUI~n, 1 Ztldel, 1 Voermhchlne, euz. 6 Vogelt>truizen
'-;""I' \I'niL-n' Illil,rmatre d'Je aanzuekl JEINDELIJK -1 Paar gedre88eerde Koetspaarden (RUlDs), 1 extra VERD}!;R.'~ UItmuntende E~els, 145 Bokken, I Koe, 6 Varkens, alsook 3 Extra RiJ'- en Trekpaarden,b" I ,\ l"k ! K d t WF'ITBACH "', / 1 'gt 12LlIIW'gersWI]n reltantvandenlaatstt!n Oog~t.IJ lCn vlllugetl'e elil c." lomman an j .lj Sebietpaard, 2 Varkens, 1 extra Geweer, 1 ReTo Ter, en eene mem ~ . -. ,

D. ~1. ~. ROUX, I EN andere Goederen, te "cel om te melden. BON US! BONU~\!!
' NIeuw£! Dorp" i ' J. A. J. ROOe, T.m., } _

C'l'ootDrakenstem, ,C. N.l. DU PLESSIS, J.S.MARAIS,D.m.,
, P. O. Simondi\L'lJ..II POTCHEFSTROOM, J. J. ,DE VILLIERS, A.P.m., Executeurin

Groot Drakenstew, Sec. P. B. Assurantiem.
' )ï b('p tI" ;.;G M I I I ]' I I I t t d- . ~". e Ic or rt; t'an aa 8 ')eno~ e. Paarl, 23 Septembcr 1886.

~1; De prijs van dit populaire werk was BONUS I BONUS I 'r

UN I01'<i LIN LE altijd 12s. 6d.; thans is het verminderd

KONINKLIJKEMAILDIEN.to~s. per enkel exemplaar. J. S. MARAIS l Co., Afslagers. Ri verdalsche Jaarlijksche Wol- en
UNION STO~::~i~~~TSCHAPP ~: ~~ :;;~o~O~~~55~X:~~:;~:;en eu BRAND RA1UI"SBB ZWAVEL Vedermarkt.

, .. 28. Bd, per do. do. 100 exemplaren. .II&. t. t 30 Sept. 1886.DI ~ltl\lbootender MaAtschapPiJvertrek, In deze prijzen is het Postgeld niet . _
kon Tau Kaap.lad nOllr Engelano ''I'' BROE DER . B. W. SMITH, Afsla.ger.

Via Ma.deira, om d'~nar:duen Woenlda~ 'I meegerekend. H E RUTHERFOORD & D.l Jaarlijksche Wol- en Vedennarkt in verband staande met het ..
te ,~[1U~ r:,m" te St ~Helena. vn AllcenSlt J ,IJlt werk geeft (en vOlm.aakt Ovor- • • • " RIVERSDALSCHE LANDBOUWKUNDIGE GENOOTSCHAP" Paarl, .Berg, W~~ Brande.
&l8 ond~r aanleggen, e. ugt tot en n:et den laatste? Oorlog. . .. zal ehouden 1I"orden te RIVERSDALE ' , WlJn en SI!_ll'ltus Maat-
" V?OR ENGELAND., ,I Elk Afriltaall8ch Hnisgezin behoort Nu te lIen een prachtlge 1l1taezochte voorraad g , schappij (Beperkt.)

1AHTAH, Kapt, TBAHIiS, IJ act., 'flald· B kth t b 'tt ·0 W da 27 0 t be 1886
" MUOR,~!a~e:~~,"~\el~'fI!i, 2') Oct" via S, i lt oe an8 e eZI en. Amerikaansche Orgels ' p. oens g, cor .

Helvr,a,Ase", "on en Madetr&. ' J. C. JUTA & CO., • GIJS REITZ
"THOJAN." Kapt. L"(~IEI{, 3 Nov, Vial • ,

~!adeir&,aileeD. KAA PST AD. Geïllustreerde Catalogussen verkrijgbaar €lp aanzoek. Sec. Riversdalsche L. Genootschap:., PHETOI\IA," Kapt, Q'HS. 17 NO'fember, _

via St, Helena en ~!!ldei.ra. I.M'~',' H. E. RUTHE'RrOORD & BIO ~DJ,R,"~l'AHTAN," Kapt, W,!.IT) 1 December, II ,
na Madeira aIleeD,

THOS. E. J'ULLE1l, ~OI[}-AFRlKAANSdHK KAAPSTAD.

Al\'l:;'i...~;i)'~;'~i';;',,1~,~~:~~~~~~(:~I~:t~~:~:,0 E OARL INC BAZAARARCH1TECT, ENZ. . E "toombooten dezer Linie vllnrekker
Kan/vor, Cl~Lyr,ï';::;' lJEBOUWEX, I I 'mn ~a&pstad naar Lonaen om dllli

KAAPSTAD aadoren '\oeusJag, Vla Madeira en Ply. 0 M d 18 0 t b 1886
. - -- IDl out.h, te oint Helena en AJcenclon a&D. p aa.n ag 0 0 er Lad G B

N 1 h lllell~nrl(' op fxlpaalde tnfi8Coontijden. ZAL GEBOUDEN WORDEN OP , , 'y rey rug,De ormaa sc 00 IO~1. !:J,-"liAHTH C\:S1U,," Kapt. lJUl'iC,\l', W l'3d 0 tb' t Als wanneer verkocht zullen worden Paarden Slagt. 25 Sept. 1880.
l\.,( ILln:-;t!li)1 IL zot[ h\'ropend:Oc'. :..>7~~,I~~{·.r;·rl'LLYCASl'U," K.p I o~nsdag, den, en C 0 er aans. en Trekossen, Schapen, Bokken, enz., enz., enz. Van Noorden&OeVI'lliers,f ~ " YOt'Nr., "ft :Sr, lI.l.n. on \!ad.II&, _ •

ol .... ,\ "I,)' Il "1' 'LI.lUlLl"" 1 lktu~t'r, ~," 10,-" )i'OHHA.\I CA::.TLJ-:." Kllf,t. A. Allo Giften zu.llcn in dank worden ontYangen dool' den Ondergeteekende. 6 EXTRA KOEI rEN IN VOLLE ~LK AFSLAGERS, COLLECTEURS.
,'Il ''1.',kULdlllLud''Shl'llaSi'r, .. hlD- \\l;O<CHRSHR,.,.L,",-""""". I ,,;;., ".&&L~ . Gi:uerale £n Wet&-~,eDteD.
lkl'o~lrt"ll, LJqJarh'ment. 'I \'u,'r nacht of ~. 'SiI1'~I ' J. J. KOTZE. VKNDU-KAMEBS:

J.:a. WRlT'ION. 1~.6.!1S(;wP"Ii~it.). Darling, =3 S'1Jtcmb~ 1886. Hopdeld, 29 September 1886. bTKA1W-STlLU!, ii.tUPS1'ÁD.

J. W. Moorrees, Jr. & Co., Afslagers.
P-a-a-r-Is-e-he-S-r-a-nd-a-s-s-ur-a-n-ti-e-e-n-TrustmaatsehappijJ. H. HOFMEYR & ZOON, Afslag'll_

-- BELANGRIJKE
PUBLIEKE VB~RI{OOPING Publieke \1erkoo

P!'RL~C- ft
Brandassurantie------~------~-
PUBLIEKE VERJ[OOPING

en

II. VAATWERK:

Paard (Hengst), geteeld bij den 30 Slagtossen
heer J. J. KOTZE, Bergrivier ,150 Aanteelbokken

Ezels l 50 Schapen (Hamels)
Aan teclbeestea 4 Vogeistruizen (Broei vogels ).

LOSSE GOEDEREN:
1 Tentwagen
2 Open Wagen!!
1 Kapkar
1 Schotsoho Kar
1 Voor en Achtllr Stel
3 Voorleeren
3 Achterleeren

10 Zwingels
6 Trekkettings

1 Zadel
2 Paar Kartuigen
1 Lot Ploegtuigen
3 Enkele-voor Ploegen
3 Dubbele-voor do.
1 Lot Ploegstellen ,
1 " Vaten
1 " Halfamen
1 " Zinkplaten.

F. J. BROERS, } Gez.
J. J. DE VILLIERS, .A..P..,.., Curatoren.

J. Marais & Co., Afslag'ers, ALSOOK:S,
1 Paardenkracht "Machine 1 Paardenmolen

Eli. wat verder Ml worden aangeboden.
Weduwe S. W. WALTERS.

ZELDZAME KANS.
ALSOOK:

VAN KOSTBARE

en Losse Goederen,
HUISRAAD, AANDEELEN, enz:,

AAN DE PAARL.

8 Extra gedresseerde Ezels
1 " Span Ossen
1 Eerste Klasse Tentwagen.

t

Glas- en Aardewerk, Eet-, Dessert,
Theeserviezen, Messen, Lepf,j"

(beide Zilveren en PI,
), en Verrekijker.

Keukengereedschap - T;lld"
Zweedsche Kookkagehel. en wat yl'

der op den dag der Verkooping
worden aangeboden.

Bonus zal worden geyel'cn.

De Verkooping zal om 1
uur precies beginnen,

R. LE S. FISCHER,

VAN

t\OSTBAARST E WIJN PLAATSEN ,opDI~R~Jt~:~~N.lLI.....A,...1'-"._
TE GROOT DRAKENS~rEIN ,Donderdag, October7 aanst.,

PRECIES TR.~ 10 URE 'S VOORMIDDAGS) EEN DER

AFD}1~ELING PAARL.

J. J. DI VILLIERS, A.P.zn.,
J. F. P. PEROLD,

Gezamenlijke Curatoren.

J. S. MARAIS & Co., Afsl&gers.

DE
,HOPEFIELDSCHE JAARMARI(T.

DEZE MARKT ZAL GBBOUDEN WORDBR

IN HET

VAli BIT VOLGENDE

VAST- EN
E Ondergetoekonde, behoor

door do Assignees,
verkoepen op

datum,
I. Vr STGOED :

enz., enz.
HUISRAAD: 3 Bedden (com·

pleet), 1 Lamp, 3 Tafels, 1 .Ki~t, CS
Stoelen, 2 Waschtafels, 4 Kookp,)t.

1 Span Tuigen, 2 Ploegeu, 1
Zeeppot.

En wat nog verder op den dag der
erkooping zal worden voorgebra.gt.

uim Crediet .... Bonus en
Ververscningen.

W. A. CURREY, } A' ~
P. G. WEGE, sslgnee"

geschiedt krnnifó.ge-
ving aan Aandeelhouders, dat

JAARLIJKSCIIE VERG.UJE-
G van AANDEELIIOl1JERS

uel'IOtldfln zal worden op

Donderdag, 7 Oct. aanst.,
Ol[ Il ("("R '8 MOliGE!i~,

in de Gebouwen der Maat !>(l"'r'l,;i

ter vcrkiezing van Direkt&l.al.,' dl

het ontvangen "an bet RapI",rt.
F. P. HOFFMAX,

.BestUUl'di r.
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Af'slager .
.------

il Brande-
itus Maat-
perkt, )

, .l t kcnnisge-
lh.iu.lcrs. dat
\TRrd.DE-

.Lllul:DERS

ct, aanst.,
'I:',L::';"',

\1 .r.i l~(L 'nT'; i.
:"kt~~l-, «n '\
Iwt Rappurt.

\1.\.:\.
! " "t liunkr.

--- -----
)eVilliers,
'·T!-TH:';.

s-~ genteIl'

.•.il'Sl'AD.

Bet!lE~~e~l~~e(~;~!-:U~::d:~~O.41erlill~e Maatsebn
B+g",ioFS enootscha.p. . TULEVENSVERZEKERIN

, ,', "l {(I(it Aandeelhouders. ,UH

---, DB K .,LIl I: 1\1,] ~t,.,cl1ltclt kennisee- A. P DB GOBOB B
J v : ~ 1 t de ~eg(::nJe JaarlJk- (MUTUAL).
.:1 \ , r 0: .,krllt:;' van .vanoeelhou- IP'__ntoor. D&rlingltraat.
l;".' \ ei. i" \'t'110'cmdJ genootschap AI.all"'~tl.
t.•l \\ 1,: .. 11 :':t,lluuJell aan Je nieuwe Op,.ri,t 184S.
1\:,: ",',1, t;r"{'nteplein, ~aapstad H tbed ' --. I' B cl " e rag van t Opge-
::.U-: ,I,' I .nctcur ran assurantie loopen foud8 op 31
:'1:. '-,: ''lI,rJ, lip Mei.. 1886 ... ..' '£964,845
Vrijdag. 29 October 1886 Vordenngen op het Ge-

, . , ' nootschap, verleden
1 t. J .ici.! 'Ire precies, jaar betaald... ... 81,342

T~:, I "l,c l'e'Il rcil'l)(_)rt Va'l Je Direc- Jaarlijk8ch Inkomen ,.. 140,413
;cL:".I. \u"l liet ,dgeloopen jaar te BE ", .
."l:" _' '. :d~,,,,k den staat ucr , :slUUR. ,
,á.": <, Il tvt ;ll Julij 1886. De WIlI·Ed. lfeer ~L M. ARDlRNII. V~r-

.l.. I' lJ' ZlttC'f.·..dil' nl' irecteuren to: Wel.EtI. tie rH. SUWKOlf '

:, .l l,l;L,.t::l van de beeren E. " "I;. MYBUI!O~: i
J, \ ,:I' i'. B.. l , K xox en J. L, " L. H. IlOLlJ8CHKIDT,i
\.1 l ,'\\", .JIL' .llt )'aar bij beurtwis- J G S L ,JlT R Ilr.....d-ri ei-rn.v " " ". T[YTL'-R, .". • W~il

':', ,klJ l'll herkiesbaar zijn. " ,,~, ~nDI!N, L.W.H:i '\aDIr., WoIlO.STI.

11,,'1\ voor dezê vacaturen, " "J, R MARQUARD, , Vert. do.
, ,i ,k, 'I' t en minste Zus leLIe!]' " "HARI!Y BOLUS, IJ. ni,i-r '.~'.' , " ~" "E. LANI>BllIlRO. ;hni.i@rOo.t'

,i,'. ~'. l...:Lben om te ste.umen, T.i&DIlI~
.. ',: \\" [',1 Il ingezonden aan dell faratorrn : i :\ok. Toew8.nlU
:,~"." _ lild later dan 3 uur Wel.l'd. Het-ren H. ~. ARDER!lIt,~. V~~!'l"b:e do.

,I.":.~,,J.: 1.''':' l-l October 1885. op EnDEN en J. H. MAIlQUARD. '
!.ditnrea :

;

~q

.\
SUOOl1B.8LAlIl :

PARIJS, BRUSSEL, MADRW

AISTERDAl, 29, GALERIJ.
Fabriekanten un ZADELS, TUIGEN

JACHT- en STAL BEHOEFTEN.

'LIJSl VAN VERBANDEN.

Op last,

A, SD[ KIN S, Secretaris.
!\ . : -I «l, 3l) ~eptelQber Hl86.

&pt"";"".

iD.m.
i 9.46:12.26

... , 9.48112.36
,. '11.6 l.ó7

lITJIViH .......
Bu1f.llTi,ior

Wel.Ed. lleeren J. P. FAURE en S V ",olfont.iDo
Horxsr s. . . Hbedrin.r ,

Prine Albert W;« ..
Sferft.ri!! : burK Wejf P ••

UT I Ed II J C G UilkijkGOUVERNEMENTS "t·· . eer . ,lE. L'>tj"lbooch...

KENNISG EV ING t» Pr,.ii. "i" jaarlijkl.oor.il ~~;t~!AU7~.WIUIT VI
• uar dat de Yerukutlar!tel oula.gl, Kbenol\.rk0l' •
..et u•• f1.ri..ge .ultoogi.g. I. poort ..

Gouvernements Onderwij- Daar d i! te. "Ouderlinge VerzeleriDg!imalt. Drie ZUlUi'll •
ze r Ben 0 0 di g d voo r sebapp ij " il, ",ordu de lDi •• le•• iel~ al. i. eign- m...jnpoort .•

Ik ••. lIoal"'''''"I',)'''. ,- .. dew de E'geM.e .. e. tUKroonstad. Yerrekerdeumkeld . .J.lleoódoo.1 tlea PoU,"_' VictoriA Wtlt Weil
derlloe. ' Br... k Poort

, 1'1' l.l C AT les zullen door den Land- D, .lVi.,lu ",ortl." .utler de PolilÁo.tk~, aa. Ricbmond Weg
"\ : ,. . K d ' h 4e' ... de PIJII elt I'Jdvak .". DRl B J-lRB}I

).. .,' ,-t \ an roonsta lngewac t o.,tiHld, .. 4.1 i. aa. de !O.W•• a" i.de,." 40.tI., [)e~lfuDt.in •
en "~,..,.[\,,e~l wor.Ieu , voor de betrek. o•• ,g.lal •• ,o •• ijfttl •• laud.doorlle.tJeri,k.,tk Mij,fottein.. ..
i:l.i! \ "Il LIouveroerneuts Onderwijzer '0. t. do.. loevoeg''', iJl 4.1 al s ee", tla~/ijk. Air. UK AAR JUlie. P
V," K [')O!l;;tlJ.d. tut lHSG:-iOAG, 16 ~ela/j.g le o,.I.a"ge.,-o! hl alIII te ", •• df" lol ert. do. ..
),,\t':~lllt:!{ 1886. Salu-is £120 VIi e ~.,.,~tkrj.q.".d,lo,"o •• 1'9."oor4 •• teó~ltll .. Houlkr~l
\\. J '" h 1 Id ,J .a4,lv!oula, ~,~It. Potront.ID

c:.:' "C~ e 0(; oorze <én, lil termen p"uwp&n I ..

va; lI:el ~O. 17,182.1.. Oe laatste Verdpelingw&a1t'2 pereent pel Krankuil. '"
.1~p,'L":ll'8 moe ten verg-ez'JI!j zijn van jaar, olG percent voor de drie jarPD..; Air.OBHH.I.t ... 0

"~"j:i!,cb"ft,'n vau "oed zed"li k 'ed"a De, volge!lde ,Vprdephng van WID"t~D zil VoorP.D.z ... ~(1fIdn'
". icaat l"> J h g ~e.ch .. deo In Aug .• 1889. ,Vert. do.
en l"'!' c.:rtlU0aa vau eerie er k eu de corn- Personen. di. zich ter ,erzekering .oor~telieD Wiuepat ••.
mt"tc' van ('xamlUatorE'n; ook moeten ,orden ",.. /nelut !liet de betaliog .aD de G~"u,.
!C:"CI~,l[ltt!{1 tot den Prcrestentschen 46u •• r an het Geoootlcuap. B.lmont
liO-lsJ:.'u;lt beb ooren. PrOllpectUI4I'o, Vorwen vali AaDzoek ~n alle OralJl"o ," d informatie betreffende het Oenoc>tocba kUnD.D fJoI'I~n""tkluof •

.' ,,[I]t'OS e Schoolcom missie, Md' .l,arkregen .ordon .an b.t Kantoor te ud ern'l.r
JES. P. VAN Z[JL, of bij 0111.der !gootacb&ppen O'H de

Landdrost ell V oorzi eter der kolon ie,
Schoolcommi8sie.

:w_ Morria, H ••
De Villien, J...
Zeich, E ..
Alrerberjl',B
A.apelio(l, D

Beaalort
Purl

~~
Kupeta4

OudLlhrD

23 Marit., D:J
23 OlIIie. DO ...
23 W&h, CC. d ..
23 Bearmar, 0 il...
23 MaotÏDg, 0 ..
23 Le !Wu, miD-

derj 'aD •• Keiler, J
23Frolt (R R

Kemal.y Pro. IDI CO
23 HeiDrich., H J Boaw'dNDig

IKvJ'mIOI
23 Koek, BJ de .• Dempen. C •.
~3 Molteno, J O ., t M I '

Jac:keoD, JR .. { UlTAy, Jr ••

0aledoo

Beaalort

P Eli.. b
QaH&I T

OudLlhrD

Vict'W

'T EEN EN ANDER.
Wij een aanmerking .. ken op .. ken

non den hoer Johan M. PrilleriSi

D:L,st.Jlj, Kroonstad,
:i Sept. 11:180.

Op 1.lt un het Bestuur,
J. C. OIE, Jr"

8ecre~lrh.

Onder Beschermheerschap t'an Z1jn Hoog·
Ede!» den btaatll·Prendent S. J,
p, KHUUER en Generaal N. J.
SMIT.

--~_-~~---_~_--_ ..__ ..- _._' _ ,- ---_._. .-~_ ,_ _ _-'-_----_._---~-----------_...
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J. S. HOOGENjJOORN,
AANSPREKER, ENZ.

BEGRAFENISSEN aangenomen, Dood-
kisteu, Lijkkoets on Rou"koetsen ge-

reed, In den kortst mogelijken tijq en tegeu
den billijksten prijs.

1.":( c se btl"aa t, K.aaustad.

De beste waarde voor het geld in de
Kolonie.M·EUDELEJi

EU'DELE_II
EUBELEN

ZUID AFRIR.A,

SUP:ERIEUR KOLONIAAL GE • .uXTEN

, .
D. fSAACS & CO,De Aanstaand 1 Synode.

., LJ H, Leeraren eo Ouderlingen sullen
1.1. !5cdarccde de zitting der Synode een
leer asuj,(euasru vprbliJf yindon in het!
Privaat Log iesh ois VBn Jen Heer en Msj
.AlIOs, iu do 8tmud8traat. No. 20, dat in de I:E"I"...... I:'8. SB'l'S-Maaaief .11 Substalltieel.
onmiddelijke nabijheid vau het Spoocweto(. IDISAA' CS & Co
stauon !iele~~11IB,CD omtrent twee minuten .' •
loopoue vau de Groote Kerk.

Allo bal;~ll)kc J.('makkeu worden gewaar.
borgd. lachtigo Slaapvertrekken en Schoone
Bedden, en eer.e goe.ie T_fel met goede be-
d ieuiug. Meu z!ll er e.ue aangeueme zit.
kamer en uui<: OOUe rook kamer viudeu. Op
vrltluJe:IJkLcld eu at te nt io, die niets sal nala.
ten Jat tut yeraaugenaming der gasten lese
strekken. "an wo~dcn zerekend, Daarbij
komt nog dal Jl' priJzen billijk zijn,

Doet vrQ('l5tljdig aanzoek bij de ei!l'ena.ars,
~lR, eu MEJ, AMOS

~<). ~I\ Strandstraat, K8dp6~d,

de N~~k~Eeue badkamer en patente w-c.ls op: OVEBTBEJtSELS VOOB lVIEVBEr.:£X - Zijden, .et
------1 filuren, Tapijtwerk, Cretonnes, aepps, .luls, en•.,

.Uail tseha PI)ij: d. JJl.uwst •• atronen·
UN • D. ISAACS' & Co.

VOOB::ItA'MIEB SE',fS-Elelantle en Ster ..,e VereeAla:cl

D. ISAACS & Co

LEDEN die hllnDe Winsten wenschen
veraDderd te hebben in KontalLte

Betalin9! of gebesigd voor de perIll&-
nente Vermindering van eerdere Jaar.
lijk6cM Premiim door hen betaalbaar
worden hierbij 9'eI'IIOOht echriftelijk aan:
zoek te doen, v66r den Sden OCTOBER
AANST.

Alle Winsten niet als boven geëischt,
sullen na 8 OCTOBER AANST, worden
gevoegd bij de Poliasen als Vasie Tch
"069ifigl1rl, betaalbaar alleen [la den
dood.

Polishoudere die It Kontant€ B"talln.
glln" of permanente "V cr tn n.r] nng
van Premiên " eischeu, wordeu v",z"ebt
het Nommer en dOlWIlarde v' n hnnse
Polissen te geven, en zij uroc-tr-n dUl~e.
lijk melden" Kontante Bdalingéll" of
" Vermindering van Premie."

Ten einde de [eden e-n Je[lkb"ci! te
geven van de Som onder de dne Ver.
schillende hoofden, op l'en 1'0ill van
£500, zonder vorige we t'oeg i"'J t! I. , v""bi'
lig jaren oud op den volg"ndtl~ f""'lo.'.~
dag, is het volgende voor be.-~.- .,-It:.rbll
li{f'vool{d:-
Polis 1,500, Winst tt'gen 0 p"rcCIiL \",or

3 JIlren, indien betaalb u.r ns den
dood .£.:30 0 0

De tso, indie,,n, geëischt. a~8}
een" Kontante beta- V 2 0
ling" zal zijn

of indien in "Vermindering
van Premie" ,.. 0 II 3

Het bedrag van" Kontante Betalini!"
('f" Verolindering " zal verschil.en Laar
den ouderdom van den Verzekerdp, en
eveneens indien de Polis vroeger Toevoe-
gingen heeft gehad.

J. C. GlE, Jun.,
Secretaris.

Te 11 Ure del! lorgans Precies, ,
Met het doel om van de Direkteuren
te ontvangen een Algemeenen Staat

---~------------------------ en Rapport van de aangelegenheden

JA,:, MES ROBERTSON, der Maatscbappij,voor bet jaar eindi-
gende 31 Augustus lR86 ; een DiVI-
dend te verklaren; drie Direkteu
ren te kiezen in de plaats van de
aftredende en om twee Auditenren
aan te stellen. De aftredende Direk-
teuren zijn de WelEdele Beeren J.
C. ROFMEIJR, J. H, HOFMEJJR en
W. S. DARTER, die echter krachtens
het 21ste Artikel van de Akte vau
Overeenkomst herkiesbaar zijn.

De Aftredende Auditeuren zijn de
WelEd. Reeren S. V. HOFliEIJRen
G. W. STELTTLER, die ook herkies-
baar zijn. De namen van voor te
stellen Kandidaten voor Direk-
teurscbap moeten schriftelijk be-
kend worden gesteld, aan de Direk-
tie. v66r of op

MAANDAG, 6 SEPT. AANST·

PROBEERT ZE EENS.

D. ISAACS & Co.
SJ.AA ... ADIEB SE!'l"S-Van'f'er.chUlende Boutsoorten en BIEDT TE KOOP AAN TEGEN LAGE PRIJZEN,

.atroneu.

Goedkoopste BciDdelshuls yoor JBeubUalr, 7".enrerk,
.orcelelu Goed, Aardewerk, Glilswerk, .e.sea-
waren, Illeetwaren ell alle IUldere BulahoudellUr.e
Belloodlgdhedell.

Kaao d HG Dr: d H ! D. ISAACS & CO.
e oe e oop. i Alle Artikelen zijn in duidelijke (jijfers gemerkt

teaen Netto P)'ijLeu, VOOI' (jOlitu lit.
VERTOON KAMERS :

COr'GEH.IGT, J845.J 186.88,90 en 92 Langemarktstraat, Kaapstad. rrEGEN VERMINDERDl~ PRIJZEN:
BRANDRAII'~BB BLOEMVAN ZWAVEL.

WINGERIl SOHOFFI3L8, Spuiten 80HAAPSOHAR~N, St.rui"ee,·8chareo
CRAHLE ZEI8EN, 8ikk.l. McDUUGALL'S SCHAPENIl!P
VELD· en TUINHEK KEN DAMSCBRAPERS, Pijpe. yoor DimmeD
BLAOKOP~.R, Geel do. SL!:ISKRANEN, yoor DammeD
KOPEREN KETELS, Hoofden en Bodems REUZEL OI.IE, Vert, ou-, Olijfulie

Z,UlO AFRIIIA ''''SeRV GR0T8EELZOKUOTP,E,.RooSrOLV~·RERSEL,Blik UEMENGD~ VEHF,l1e,eed teDg.brllikeft fl.l' I'J _ WlJNPOMPEN, Gom.lMtiekeu PijpeD.

DEi\GE.:\EN Jie zirh \vill~n laten lJ ft Irb i 15 G tr t, K t d
ve ra-surcren wordt lllcrmeJe" prospecteer- en Ml·J·nmaatschapplJ··,~.,~~~ D S, r.ve~ flJl aaps a

berigt, .. dat Je volgende Verdeeling

van \\!flsten plaats zal vinden in' <B, ErERKT.) CALCUTTA PRODUCTEN.
AUl1USTUS 188), en dat allel
Polissen gesloten Vóór 1 NOVEM. I

BER 1886, regt zullen hebben op KAPITAAL
~RIE ,JARE!'l WINST bij die
Y erdeel mg. '\ oorstellen dienen dus I
zonder verwijl te worden ingezonden' J.n
ten l-loofJkantore, of bij een derl
Agentell. !

Ve aandacb t word t bepaald Lij de
ongeëvenaarde voordeelen Assureer.
ders JOOl' dit Kantoor aangeboden. !

Poli,;-;en worden ui tgereik t vrij
vali <ille bf'perklngl'n wat Woon.!
plaats ell Heizen betreft, en kunnen!
niet verbeurd wordun door niet-I
betalil'g van een Preruië, mits de
overg:.wfwaarde voldoende is om
één of Illeer Jaarlijksche Preruien te
betalen,

Aanspraken worden inbetaald Een
Maand na .bewij~ van overlijden.

Vaar UIt het Eenige Zuid
Afflk~nsche Levensassurantie
Kantoor ic; dat er bestaat, maakt.
het aanspr<lak. op de ondersteuning
"Tan alle KolonIsten, Prospectussen" DOEL DER MAATSCHAPPIJ.
~ ~rmen van ~anzoek.,en alle nooJige I Deze Maatschappij is opgerigt met het volgende doel :_
mtonnatIe zIJn verkrijgbaar op aan- Om te prospecteeren om Mineralen, met inbegrip van 'Steenkool
zoek ten Ho(,t'dkantore en Agenturen: en Edelgesteenten in Zuid Afrika,
d?or de gebede Kaap Kolonie, N atal.: Om Eigendom te verkrijgen voor Mijndoeleinden.
'\ rijstaa] en Transvaal, 'I 0 .1 D lf: a' I'rn ue estoue ijke Qulpbronnen van Grondeigendom te ont.wik-

J. C. G I E, kelen dat wordt aangeboden voor Mijndoeleinden, met het plan om
Secretaris, het te bekomen ot van de band te zetten;

l\lutual Gebouwen, En zal dadelijk haar a&ndacht wijden aan exploratie va.n Goudmij-
ï ::)eptember 18SG. Den in de ~.niJsna eI_l de naburige diitricten, in de hoop dat er een per~

HHEU~1A TIeU H. manente Ml)nlOdustne daargesteld moge worden.
Opgerigt zijnde voor Zuid Mrika in het algemeen, is voorgenomen

IJft/'rovl. /.",,/ AfnkaanlCh.JJid.d.,' /"J'" J.cht om, waar ook zich bevredigende verschiJ'nselen voordoen voor de aanwe-
l!)/f!!U!i{ltlt-:" nl Rheumat,&,C}u JJcAt, dat nl)Q,l i . h '.1 M' I .1
r~.<I. <"1' o"k ".n :eker !!f>fuuu"ddeJ "teg'" I zlg e.lU. van lDe.~a en of Euelgesteenten, pogingen aan te wenden om de
j.he""",t .. d .. li 0 0 r I., lIMumot'l<h. HoofcJ. ,lokaliteit beboorl:l.k te onderzoeken. en Mijnen daar te stellen hetzij door
In)", liwp en Le'lllI<"11)'dt en ZlIlkin!!., cl U- t h f d h deze. maa BC arpIJ 0 oor et opngten van an ere Maatschappijen voor

llet 'l'olge!lde Getni!(scbrift is nit honder. speCiaal werk.
den aodere nitgezocht:- ~peciale aan. dacht zal. ook worden gewijd aan het verkriJ'gen Van

. St.yrstu, •. 25 J.n. l&ll3. G dd d E ddT
\\ .~rd. !I.~r,-~e!l'O mM"den ~el.d.n heb ik ou .ragen igen om III e ransvaal waar de aanwezigheid van

per brid '"0 d. ""uedeult".r.inll .an "l:h,am •. Goud lO betalende hoeveelheden een zekerheid is.
licJru" I(e'u,~d, Ik b,,116u J8.r.0 h.b :?:J Jaar Met l.let doel om het P.ubliek in verschl·llen.le ge-1eelten der KolonJ'elaDjl ~el~d.n 8ft1l Cbr"r i~b. AlltbmaeDRbeum..- II U
tiek, •• h, b hulp jl-r,cht bij ,.1. ll.n b""ren en I gelegenh~IJ te geven dee.ll~ de.z~ Maatschappij t~ krijgen, is de datum
• Il•• ",nd .. bo.at b.>pr'!efJ,en h.d .11 rtrou,..n I voor het Inwachten van apphka tIen om aandeeien bepaald voor niet later
nrloreo in m.n.cb.liJke hulp iDmijn l<e.. 1 tot d '
iii: 'lCd.liJk Hbeumlltlcuro probeerd., en nu "iJD an" n.m. op Woensdag, 6' October aa.nst.
miJD unilnll8, rb.omatJek, on pijn iDboofd.n A pplikatiën om AandeeIen in den biJ'gaanden vorm zullen worden
OIIDjlelljlt~.h."1 •• rd•• Loc, en wordt h.t nieu,.. h d d S
Bljc.m""n •• r.pr.ld dot u Ou me.ster V A~ Rooy lflgewac t oor en ecretaris van de Goudmijn Agentuur (Beperkt)
IIDp.r h •• 1 ,t- m.al ".oood Wf\8van di. "oDd.r. No. 26 Kasteelstraa.t, Kn.apAta,d.
IiJke mediCIJn", ,..t ook het 11 .... 1 is. I.der di. __ + , _
h~:.pr~.::r~ :;~;t ,~~.~~~:,tul,r.~~;lalifooteio i. VORM VAN APP' LICATIE OM AANDEELEN
gee••• n '"Il, W'I e.n biJnRUOjl.n~8@lijlrIl.~.l •
'''0 !th.um.tJek en Jicht IICheen.Sooit, .'jll lijn AdS . '
moed.r miJ, .. er eeD erj/or ~.V&IIl."~' !le 4an en ecrctan.5 van de Goudmijn Agentuur
I!<!HSIed,'m 1.ed den 'jld.odeA JOD"enm.n ru.tig .I.Vo. 26, Ka.steelstraat, Kaapstad. '
II.pen, mei de mediCijn ,..,d .oortj(,gaan,.á
eeb..on, II)ne baren eo 'lIeDden mij •• ,..kerden l.!IJ~HEER,-
dill hl) nl~l ••n...chl .....rd te bliJ.. n I.,en, hu,!! do k A dl' d Z d
4.) ""J ""C, 'IC""""e" b,,'ucbl en Ilolui!ld 'I\n d. I ••••••••• ,.. e aanzoe om,........... an ee en 10 e ui Atrikaan-
Ilo"de allw.rJ.ln. 'RO d. HHKt'YAnClRO .0 I sche l'rospecteer e~, Mijnmaatschappij (Beperkt), en sluit in £...~....
PI~;'~~:udo bm \,,~ DRR WUT, faD R.dd.r!.1 S d , ZlJnde 58. ~er Aandeel, en beloof om boven-
bur~, lO.:.'a'lell wet ..é. bolt. I . gemelde, of zoodanig minder getal AandeeIen als moge worden

D. h,'eT A, C'H.rHE',Hraod;"II.i, llidd.lbur .., I· toegewezen, t~ acceptcr~n. En beloof en verbind , de Kal.els, FraDNae, Halfkap, VoUekap, Tent. , .
K, h" kr••• OUlJlld1.J1jk .. dl. ling, :\Iijn IUtJD'OP' d' I' ~....,......... Timm . "Ta nmaker S'ds an.d"'-h
J.~ .Il "\0 ,eb,)un,ad.r, d. b.er J. A. SWIT i roepmgen op zo~ alllg geUl Aandeelen als ......... moge worden toege- erna.IS, ge 8eo ml ger~ appeo.
"ond"!>Jc:". Bur~.,.dorp, lijD ook Il.neuo._: I wezen te betalen, lO termen van den Prospectus en de Artikelen yan De allerbeete qaali~it tegen verminderde Prijzen. '
De\~~:r;~~:A~I~fJtr.::l\lJ. Apotb~m en wi"_1 Vereeniging der Maatschappij te teekenen wann~r~_~ .••. daartoe opga- ASSEN EN VEE REN
uli·,. ly <1, h "c, DI'; uf di.. l<t per Jl'>el trl\t.k ,roepen word. "
"";:' n &I, GeL p.r bott.l, kulllllnt met o;der. f.:': n Kar, Wagen, Sohotaobe Kar, Cab-, ens.
do~ ."1,<, b.n".·,J.\~ILS JONES, 46, L4uJ.J V ye uwe, enz" 8~ EEN GBOOTEN VOORRAAl>
8".l t, li"apotad.-plU.I'A.v loS 'T 6.ooT OP olle Naam ~H •••••

~. Ad.rii "" '1 , •• 11 •••••••-_ -

J.EDEJtA:NTEX-OQvergelltkeUJk lil q1].alltelt en .rlJI.

D. ISAACS & Co.
TAPI.JTEX-Axminlfter, :Snu.elscbe, 'ra'Dljtwerk, .. ldder-

IIlinsteJ" ells •• de laatste .odes ell JUevea.

D. ISAACS & Co

LElE\SlEltZEKERllG
(_ylUT'UAL)

I Bet

HOOFDKANTOOR: DARLINGSTRAAT
KAAPSTAD.

Geillustreerde Catalogus en Prij8lij~t worden op aanvraag poSt1fri1'
toeaezenaen.QpCELOOPEN FONDSEN, 31 ~.IEI 1886, £964,84'5

1\E~~ lSGE,TIX G PROSPECTUS
A~~ li!C)!

Die :iel, «u-« {uten Vera,j,wrcren.
VAN DE

LOOD!ft' PIJPER, l tot 2 duim
O.L~(JElf (JZI&Eft' PUPEN, i tot 2 duim
O~TEJf PUPEN, tot 6 duim, AA.RDEN PIJPEN tot 12 duim
BAlI SLUIZER, "OentrifUgale" Pompen -£uvnv AOU8, WI150AAJW 8OHOJ'I'£LI,
~,DI8U.·

.AL800K,

BRANDRAI'S :BLOEI VAN ZWAVEI"
IN 'T GROOT EN KLEIN.

IJzer- Hardewaren Pakhuizen ,en
PLEIN,STRA.A.T. KAAPSTAD.

GEORCE FINDLAY & GO.,
BIEDEN NU AAN

£60,000 De nnder~etookendeu laudeu 110 ex .~Panda" vali
Caleutta, de volgende Calcutta Pl'oducte;1 :

Totaal £193,100

Rente te dragen tegen de koers van
Vijf Ponden (tb) per oent, per annum,
betaalbaar halfjaarlijks op den 15den
April en 15den October in elk jaar, aan
de 'l'heeaurie te Ksapsted. De Heut=,
te wprden gechargeerd aan de AJgemeeoe
Iekomsten van de Kolonie, zal oploopen
op de bedragen der aangenomen Tenders
van a.fde datums of datums waarop lij ter
Thtsaurie of ten Kantore van een Civielen
COJDmiaaaris inbetaaid worden.

Geen Tender te zijn voor minder dan
t10"' voor elke tloo Eftekten.
'1'enderaara moeten in hun Tender op'

geyen:-
I. Het bedrRg van eftekten waarvoor'

getenderd wordt en «e aangeboden
premie, in geschrifte zoowel als in
cijfers.

2. Den datnm WIIarop zij bereid zijnUE Ondergeteekende een GROOT en het bedrag van huu Tenders in te
LUCHTIG HUIS bekomen heb betalen, of de datnms waarop zij

beDde, mukt aan het geëerd Pa bliek be- 1
kend, dat hiJ' weder van af den voorste len dezelY'e in paaijen te be"

talen.
5 OCTOBER AANST.. 8. De plaats waar zij bereid zijn te

Zijn BOAHDlNG ESTABLISHMENT betalen, hetzij aan de Thesaurie 10"

zal openen, an alsdan bereid z&l zijn !Kaapstad of ten Kantore van eea
Logeerguten in tt'l nemen tegen een zeer iCivielen CommieaariB elders in de
DJatige betaling en uitstekende behande ~olonie.
ling. Het Huie i. gelegen in het mees Dti Tendel'll te worden geri~t aan den
centrale en aangenaamste gedeelte van Kontroleur en ADditenr.Gnnel'llal, ge-

C. H. BOSENBERG, Chemist en Droogil'lt, hoek van Bree- en Korte het Strand. merk~ op den omsla.!' 1ender voor Gou.
marktstraten, Kaap.tad Verder geeft de Or.dergeteekende ken ,,~EjJekten, en moeten bevatt.€n

nis dat van af bovengemelden datum, hl' den Vollen Voornaam en Van, alsookN.B.-Dit geneesmiddel is bereid in den vorm van een Poed •• IOOdathet voor altijd ba - h t - _,L_ d T d
, • houden worden, lIDOdei' deuelfa eigenachappen te _u..n i _ voordeel dat q~ f'en Pal88giel'llkar zal laten loopen tus e..urea van en en eraar, en m:>eten

m~ Di. bellitten. . schen het STRAND en EEHSTERI. getee~ud worden door den Tenderaar of
VIER STATION. Paseagiers kunnen de Te~eraars, of hun behoorlijk gemag-

GRA,'iVEN I VORKEN I G,RA'·VEN I op aangenaam en ~amakktllijk yervoer tigden ~gpnt of Agenten.
rekenen. De ~gering b"houdt zich het regt

OE W
': AAL-& -0E '.KO,GK Een iedel kome en Ol', rtuige ziohzelve voor 00\ elken Tender geheel of gede.-I .telijk t~'accepteren of te "eigeren.

J. N. LI ROEX. Vorm n van Tender zijn verkrijgbaar
Somerset West Stand, op aanz Ir: aan de Thesaurie, KaapstaJ,J 16 September léSG. of ten li ntore van de Civiele Commis.

24 BURG~TR A AT, KAAPSTAD. a&riuen 'dersin de Ko:onie.~ ~TrOL , Op ll!.st,
r ~ANI)EN .sU : VV _ H. M. H. ORPEN,

G R A VEN. , Assistent Thesaurier der Kolonie.

ll'ILII!N, SPILH&US tt CO., VERKRIJGBAAR:
8, St. Georgestraat, Geschiedenis van het ont-

KAAPSTAD, staan der Ned, Gr -:-
Koopen Wol telen Hoogste Gemeente van Kf''il~

Karktp11jzen. vallei,
DIl Dil HIIBRItN

J. C. JUTA & CO..
KAAPSTAD.

"

12,000 Aandeeien ,!...u £5 elk, waarvan ë s, betaald moet worden bij
applikatie; 5s. bij de toewijzing, en het saldo in oproepin~en lOs.
per Aandeel niet te boven gaande, bij tusschenpoozen van niet min-
der dan een maand, met magt om het kapitaal later tot £100,000
te vermeerderen.

DIREKTEUREN :
Sir THOMAS SOANLEN, M.L.A" Voorzitter.

Edele J, G. STbYTLER, M,L.O,
Edele J. W. SAUER, M.L.A.

Edele J. H. HOFMl.'YR, M.L A,
w-u». heer B. PILGRAM, {Voorziiie« t'~n de Goudmijn Agentuur, Beperki.)

WelHd. heer W. A. LI pp ERT, (Direkteur ran de Goudmijn. Agentuur, Beperkt.)
WelEd. heer W, J. KNIGE1', (Thonuon, Walson <t 00.)
WelEd. heer li. WILMAN, (Wdman, Spilhaus <t c«)

W diEd, heer G. SICIilEh
BANKIERS:

.. DE STANDARD B'4NK VAN ZUID AFRIKA {Beperki.)
TEMPORAIRE KANTOREN:

DE G0TJI¥tIJN AGENTUUR (Beperki.)

'lUrET referte tot bovenstaande
.IJ.L advertentie, wordt hiermede
kennis gegeven dat de heeren J. C.

J G ST1iIIJTLIR & CO HOFMEYR, W. S. DARTER en J. H.•• .1:1 ' ~,., • HOF~EYR bt:~oorlijk ter kit:zing ge-_____________________________ nomineerd zIJn.

Op last der Direktie,

S. J. DR KetK,' Seeretaris.
Kaapstad, 7 Sept. 1886.

3,000 Zakken Tafel Rijst
300 Zs1.kkenBruin. hijst
100 Balen Oraanzakken, ~i 'I.
40 Balen Ounn)' Zakken
260 Bouen Rotting
26 Kisten Klapper Olie
20 Kisten Kutoor Olie
60 Vaten Tamarinde
60 Zakken Balpeter
SlO Zakken Borrie.

Allea te.Jro~ teren de Laagste Prijaen gedurende de ontacheping.

U DBBU VOORHANDBN:

:b:en ui tgezochten Voorraad Manilla Cigaren·

A A M B E IJ E N POEDER.

HETsucces dat tot hiertoe ge~rd ging met het g.b~ik '1'&U lK>vengenoemde Me-
dicijn, heef' den Eigenaar, den Heer C. H. BOsnulW, el kla gebragt deserve

meer prominen. voor de aandacht van het Publiekte bntDpn; het werd in vele
gevallen bewerl8n een zeer krachtig middel te zijn tegen delle zoo algemeen beer-
scben,t.e siekte, die aaotreduid wordt door hoofdpija, kortzigtig.eid, drukking op de
oogen, angst, dniselighsid, gebrek aan geestkracht, onregelmatigheid in het bloed,
pijn in de lenden en verstopping.

De bijzondere eigenschappen van dit. Poeder om hit bloed te verdnnnen en een
Vlijen bloedsomloop te bevorderen, om de werkini' der ingewanden te prikkelen eli
te regelen, en le te zuiveren van slijmerige en scherpe &toI.n, nemen de onaange-
name aitwerkselen weg en genezen de ziekte. Het zal ook zeer heilllMm bevonden
worden wanneer het gebruikt wordt als bovengemelde voortNkenen, de voorloo-
per. van RHUMA'NSCHE JICHT zich voordoen~ en ook bij drukking op de
borst, droogheid, jeuken en chronische aandoenil!gen van de haid, en bij water·
zuoht, meer bijzonder wanneer Jeze ui~ onderdrukte uitwaaeming voortkomt.

Als een huismiddel bi~ verstopping kau het nilig wvrdin aallbevolen, alsmede
voor de behandeling van Ultalag bij kinderen.

Volle bijlOnderheden verg81ellen eiken BotteL Prij. il. ; per Post 2,. Gd
DlDLmDDOO. DD :KDIOD IDOD..LUi

PARKES, Kaapsche, Diamond, Shamrock, Sooket '" ~'rapped
LYNDON~ Patent-LUCAS' Kaapsche, Sooket, ellS., enl.

SPIT'VORKEN.
4, 5 en 6 Tanden, Snperieure qualiteit.

LEDEKANTEN.

ALQEMEENE IJZERWAREN.

Op bovengemelde Vergadering en
onnuddellijk na afhandeling van de Kaapstad, 8 A.~, J f.86,
geadverteerde Bezigheid, zal ook ,--- .. --- --- ----

worden voorgelegd, ter overweging GOUVERN£MENTSBERIGT,
van de Deelhebbers, het volgende
voorstel: _ No· 624. 1886·

"Dat nademaal bij het 41ste
" Artikel van de A.kte van Over-
"een komst het bestaan van deze
.( Maatschappij ten einde zal IO~Rn
" opden 30sten SEPTEMBE1
" 1887 :En nademaal het wensche-
" lijk is dat de Maatschappij na dien
" tijd zal worden voortgezet, en dat,
" indien hiertoe besloten wordt, de
" nieuwe Akte van Overeenkomst
" verscheidene belangrijke verande-
'ringen en amendementen zal be-
I! helzen, de Direkteuren gemagtigd
" worden om zoodanige nieuwe A.kte
ft van Overeenkomst op te stellen, en
"dezelve te doen drukken en voor
"peelhebbers verkrijgbaar stellen
., t-en Kantore der Maatscha ppij, min-
" stens 30 dagen vó6r de A1gemeene
V Kimberley Spoorweg .. , . " £22,000

, , ergadering, die gehouden zal wor. Oranjerivierweg Bruggeo, Koeten van
" den Zes Maanden v6ór den 30sten Arbitrage eo Eiaoh '. .. 13,100
'8 te b 1887 I' Kei Brug en Kolut&d Weg .. ., 0,000, ep m er , zooa s m ge- St. Jane Hoofdweg ,. . _ .. 10,000
" zegd 4lste Artikel beschreven, ter Port Alfred en Keimond Weg,. 6,000
"hunner overweging' en goedkeurin 008t ~den Haven .. .. .. 3,WO

:::'~:tï:r::;':!n;v.*,,!ri::;~;,;~;=::::+5
Op last der Direktie. Bubair.2 WO!'OIIIter en Roode"al

Broor"eg .. " 75,000
S. J. DB KO()K, Seeretari8

Kaapstad, 20 Augustus 1886.

De Thesaurie, Kaapuad,
Kaap de Goede Hoop, IQ Jullj 188,~,

TENDERS VOOR GOUVERNF.MENTS
EFFl<:KTEN ONDER DE VOOR

SCHRIFTEN VAN c, DE KAAP DE
GOEll«: HOOP ALOEMEENE Lll;ENI~.
GEN WI!;TTEN 1881 EN 1883."

De Regering van de Kolonie van de
K8.IIp d ... Goede Hoop, zal Tenders in-
wachtt'n, niet later dan J 2 nur 's middR~
op I'INGSDAG, 12 OcrOB~~R 188ti
voor Gouveruements Eftekten, to \Vord'lD
uitgereikt krachtene de voor-chnften van
Wet No. 25 'an 11186, getitt'ld .. Dd
Publieke Werken Leeniugen Wet 1806,
voor bet bedrag en de doeleinden in de
volgende Schedule omschreven:-

SOB~DULE.

Somerset VVest
Strand •

HetKasteel,
VERKRIJGBAAR bij de Onderga_ J:>rijs 48. oer enkel Exem-

teekendeD a 8 PeDCe; LlTOGRA_ plaar, per post 48. 2d.
PHISCHE AFBEELDINGEN VAN ~~!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!~~~~~!!!!!!!!'!--

HET KAS rEEL DE GOEDE HOOP.

110Fl4EYR & REtfll',u,

Gedrukt 1111 Uillllll(~.en door J .... KaGTKB
hand..J_d. oMe' ,j." •• t'j d d. !i,m.
!aD tig...... 4: &&Q"U., UlI,tllap ....,
;l,-r ....
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R;EEGGUIS~T~R~~~i~I~~[SVV;AN~~D~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~iE~9!~t1~ . •. __ _-"I"
00jI traIDh, bad. dOOd x:: .... .. de treade ..-fa..

O. P. Jurita ot 00.) gekomea _ !lijD'" ...- GIlL'" po TID een apl,........ ~
"olkomlo !en !telle melde.wae. pu. die bij .d "Il ...-MA bezoek UIl !Mr ool'8"eer '16 •::,!UjanllJ'ba::~:::~h.:..~-..::~
_ N - 100""''''' _. . -- "'-Balm. Z.ndeUIIII het 11lik .et de hanD ~ .. ~ afkÓIDatia' 't'Ul da Paarl De tijd liet I ~ hebben II c1&hl oue oouMpOlldeDt8Il.

hebben, tot lChrik der unlOhouw... echoot). go~ .. ld6ll, hierbo'nn geDoemd, hebben 6111niet toe hier lug te "ert~en' dOISh wij idie beweerd hebbell d_at de Wit~
hij &iob met ner revol ... ".la dead, .oodat Vnjataat ell de uabarifre Koloulên-om haddeD de ge1egIII1heid om oYer _' groot ge- i"elden ........ del~ "oor arme lui lIl~n.
men hem niet eeumu.l koll pillotiDeno. Republiek niet te noemflD -lOOnel cietolte der plaata té rij~ dat 'flII'Onderateld YOlkomell gelijk had . BOlt ~Il~ bn 1llet
D dat wij ,... _~ .. "'Ja n 01 _do

• Jl lUVDcolbaaea heeft in hare nrgade. _ .. te "-oeken. Buighe- _tal rifteD een _uta1 ~oet llïl1 'RIl den !B
oedenarde

011woek:erd worden.. Bf!t ~er
nng op Donderdag onder andmm de kwestie daD eD ancien akela hielden 0118 echter te Pre- rijkdom der plaat., "" moet siJ} "k II erg lOhaanOh op al de plekken die wij geUeIl
van het Kndchr.r.psijll belprokeo. waarom- toOa. ~ er zich een se1egenhei,1 voordeed weun. Dese plaata wall de een' i:Wit!:!- ~e~, uitgenom6l1 LauglaaP. ~ ook ~
treilt meo bealoot dat lI.et r .. d.... in IIOUsijn oai whoermg te ge"en aan het lang lJewenach- terlr&nd waar wij een pur "d~ea" h bM 18 met genoeg..ter om ~e iaachiDe te dnJ-
om .. op eeo latere "ergadering met Kol. M be.oek. 111 t_ gemU~jke IIplderl. elk gesieo, toeeteUetjes die _e '110() belan~ k: yen Het ltampen 'RIl het. kwana al dull door
Phllipe te bespreken. IntllllOhell bleek het dat befp&nnen met een pa.v 11mb ~en, nr- rol hebben I"peeld in de eerste cJag. .. n d .toomkracht moeten ~en. 1I'd koatbur-
er. aterke oppoeitie tegen bestond. De mili- ~"1IIl~j Vrijdatr middag omaheeb !2 uur ~he Goudnldeu. Zij bebooren .. : der lt dan ~t. Daar~~. komt dat
taire overheid echtte de plek geechikt omdat m.t OIlS ne~. Tot ongene:': twee. mijl aan 1Iek.eren hMr Van Benaburg, die echter niet te bet JOud er seer fijn 611 dlll.moei~k te ftDe

men het kruid er 1100 lpoedig uit kon halen dit, andere IllJde \'&Il Zee Mijl8prmi volgdeo hnia wMo maar sijll ZOOO 11"_ 0111 een gen II Door een deekundige OOI"""
maar daario lag juiat het groote g~ voor wij deo potchefwtroomllOhen weg,....-op wij kleine" nugpta." eeo er 'RIl DOl in het ~ .. kerd dat er ODp'f88l' t~ derd- ~. het
~t Dok, 611 n.da dadelijk IIOU het r"ol8 d~ W8IJ over het Hooge"eld 11&111.80,welke e 100 _t drie echtete 'RIl een duim lang bij goud met de tegenwoordia lU I'8bnn'lr IllJnde
&tJn dat da acheepl-.ur&llt.ie8 "oor Tafelbaai bijoa rege!reKt naar da SOOdveldea op den een lOb tete breed. Hij beweert da, die -YOU. ~ellen "",loren pat. Audere ~ en
nrhoogd werden, en het Dok _ e1echten I'&I1dleid" <>na doel wall het Kamp 'RIl i'er- den djll in de claim 'RIl sijn nder ~:'!tbi' IOheikundige ~teu wllen dill uit~'
naam bekomen zou. Andere oadeelen werden ~ra. alwaar wij tern bali.aoht aanIlWlllll8D, Daar het "oorloopig inteMict nog.ili,t ~an t moeten WOrdeIl .C!mhet ~d te WiaDeD ~ dit
in eeo brief van den Dok Superintendent &aD- n& onderweg anderhalf 'Cllr te Iwbbe. uiige- plaaU afgenomen Wal toen wij er _ werd allel kan nog tijd en geld.k..tea. Toch 11 er
gewea:eu, b ..... dat in de bnurt altijd met dy- spaDn8n b~iJuboheiririer ... Te oordeelen aaar er niet ,ewerkt; doch eY8l'&l _rm 'kleine geen reden om &&Il de del"erijen 'RIl Wi~_·
namiet gewerkt werd, en dat ala de Spoorweg de lDelh81d W&&l'IDede 'II'1J reden, aal de Af- groepen lieden in het nW om de beate nlfen ~_d te wanhopen, wan1lael' Ileohta de ror-
~ W&I de locomotief gedarig het m ..g.... ablad MD Pretoria tot F,m1.ir .. 's K ..mp, langa uit te sOekllIl en de plek W&I bezaaid van pen· diep gaan en .~ud bouden uur !>Dderen ". Na
ZI]n lOU paaeeren, De heer Woodhead merkte de,~ Hoo"eYeldachen weg. tusachen ~ en tO Den ..... rmede olaims afgt'ltoken waren. nrioop van tijd zullen er wel.Dl1ddelen wtg.-
op dat ,.elfa het houden der dynamitlt die men ml]l ~_n ; er wordt gesegd dat er een kortere Van L&Dglaagte begaven wij on. naar de "onden worden om selfs .het tiJUlto goud op te
thanl In het Dok had. "oor genarlijk kon weg 18, welke een weinil meer oostwaarts 1'&n plaatl van Raa, !.en zuiden 'RIl Perreiru kamp, v~ngen als het er aleohtl.'" en ... n ~ hopen
gelden. Oyer den dood van den Kapitein der den weg oYer :t Hoogen.l~ loopt. De door waar ~cHattie sil'De tenten heeft opgellagen. WIJ d!l't Wit_tersrand W~~ all_ rif·maar ook
Mary Sluar' ~~am een nader berigt in. ten ~ ~volgde la eoht_er vnJl{oed 81'1 JrBmaltke;- Ook mer a:ijn bee w&t claiml reeds afgepend alluYiul goud te ..oorlOhi]u Rl brengen.
effelr.te dat hl] niet VaD de brnlf maar van Ul~. wtgezoaderd bl] de dnft aan JUkac.h81- lID door de.kuBdigen ....ordt heW wat verw.ch·
het IOhi_p dat hij bezocht gevallen wu. en riner en ten gedeelte aan ..deze zijde daarvan. ting \'&Il deze plaatl gekoeaterd Ook naar
?r ~erdro ~enige woorden gewiueld over een Terugkomende n&IDen WIJ den anderen weg, onl leeke·in&igt IOhijnt a:ij "eel te belonn.
IDngtin&:,die, volgen I hare voorstanden, dit welke ge&efl:d wordt korter te zijn dan de Bril een groote kop. di, letterlijk doonneden
onmogehJlr. BOUmaken. Er w..ren 624 arbei- ttentge~lgde. 't la mog,~!ijk da~ dese weg iJ 'RIl banketrift'en en een klein Ituk wit glin-
de~ &aD meuwe en 87 aan oude werken ge. korter~, ~aar IIOker dat bij Ian" niet ~ ge- sterend kwart. '1'&11 een paar oneen, dat ieh De heer Johau M. Prilleyjta h8{'f\ in
bengd, Wa&l'V&II ~39 bandieten. Ibakkeli]k 11 al de eerste. De hennle uJn lau- gaele echeen 8A11 teduiden. werd in onll8 tegen- Londell eeo ll&lltoor lo:80p8nd "oor deD 'l'8r·

RIeHlIoND.-W ..t onze tijdsomstandighe~ell ger en ateile~. d&ll die op den maer westelijken woordigheid fijngeltampt en lJeWUllOheo eo koop YB,nKaapecbe wijnen. die hij namen.
be.treft ZIjn de VoorUlt ...... -n verbeterd. V-Id weg.i ook Ill]D er meer klippen eo modder- vertoonde OnJD1lkenbaar goud 10 den waeob· .. Z A W' b""

d

-e- ~ Ipt'Glten. balL De verwaohtin ... van de pluts 1'&11 Raa eeD . . IJnmllatec arPIJ beet te
18 g_qe , vee vet, en gez..aide belooft ook. PriJ'. D.._'. d " .' ~ E' t d M

I

' _ID o.p ,groolen af.• tand waren e liohten il dan ook hoog gesnannen,' Dl&&r 't zal no'" ver"oopen, en In ..e mptre, D'l~ e ()()f'

V&llwo 18 gerezen, .ik wil hopen dat het zal _ r-" ' d .. I f
t d h d

. Yan ..,erreua I kamp !lgtbaar. 1iCveu voor het te besien staan of en in hOtl"erre Zl]' verwezeu· out va.ngen. vin en WIJ een e raJe op ... ill

s an ou en. w..nt mijn IOheertijd iJ nog '--~ . . - ...meer dan ner m&aDden af. Prijl van IOhapea ~ moeaten we door een moddanpruit. lijkt sal werden, en hetzelfde kan, ouze8 In' bemoeljlJlgen ten gun.te \'all Kaap3Che wiJ-
iJ tot nog toe niet "eel gerezen; Ik geloof eohter :welke in regeDtijd een ware .. poel V&llellende" lI\eus. ook van de andere plekken gezegd wor· uen iD Hol11lnd, en Daitschland, soawel ala op
dat met den grooten toevloed V&ll menlChen llloet a:ijo. Galnkkig "oor onl wyer in den den. de Kaapscho WIJU. I die hij I~ Enr

lalld

n ....r de Goudvelden. die ook spoedig zal nr- laatsten tijd g~n regenge""llen; maar nu V~d~ plaats vau Ras keerdpn wij naar v<llkrlj~b-aar stelt. ID HollaDd "had hij
beteren. Het IS dan ook meer "-n ti']' d dat d- m~ ,,!,e Elen den heuvel o~ ta kom~n. Ferrell'U I Kamp terug en dur v!'r~ ..ruen WIJ be t - -",- _.t

B

wo 0 Dit, WY-In het donker_n laahge ge8Chl8- dat er 'I nIlmldda .... ten half Vl'er ure eene pu. ,oornemo gun8 ',,01'11, WUB een auJudan\

ARBERToN.-De wallMikende correapondeot W. en ,verbeteren, anden iueep de Ualter 8tel. d d d ,,- y ,au "en KOIll g a-VOD le . D ',_ hl d

d C

' .."" enl8. want ware oor het sI)I)()r waren loop bheke vergaderillg gebouden zou worden ID ~ ti ' ,..,~ In; In Uh.C &n

van e ape.d rg"~ h!jflft Barberton bep.ooht, hg u]ne handen vol. Maar uu bi]' al die f I __~" d' ta' h t.a.l aft I-
a ht h t dri t d h kl dl' gTlIo"en 0 s ooten geDTRoven,~.t wo, h,een het Nat.a.lsohe Kamp, een p ••• ml'llen,ten 00" von I'IJI1 pon 0 ltl OSpl en re.., eo

en mC ever e 19 at et zoo lastig 16 eme VOOI ee tIes die wij hebben in den laat- ,,-- - b ' d lfom " .. '0_ ~ d.t d•• tod bi~.o d. otm "jd. "'b"'" wij _ dm m ....... ""'. d••• - Ia._"". _hn d _ ~ .... - bmp. ,lo< 0" ~j". 1.10, .".d. m.. ..M d••• ij. lo .....
'oo,t'pl.. hg'. ~h". hij'" li g .i., '_bw T" w_. D_ """' h ,.- m~_ WH -- wij 00' -..... Zoow., ..,' Ia mid"'l ' do OhOIO~ I•• ij. .
_ .. ,'~,d .,hI .1> ~mm"" m~"'. E, h" ,,""'Imd Id_j •••• "Id ft. - .,.d. ""t •• - i. d ~ of -""'"' bo.,.dm ""h op h" w. d.,mb. • , .. ,.~ht hij .ij."
waren wel vuilighed"n w.... r wen Zich voor want de.menllChen trekken bij' hoopen. In de men. IOhijnbaar lIOnder eiganlijk te weten wat hun VRD 15s. tot 80s,. roode "an 171. tot 48 ••

h d

Maar daar waren we ten laatste in Ferreira'. te doen -tond UTI] be...... d
wac ten moest, maar e poSItie V8.DBarberton laatste vier d ..gen Zijn er vijf troepen IOhllopen D ... ,,_1'en OilS naar en per do~iJn, beo.vene COl18tllontia, brande-
was s!.elhg te verkillzen boven di&--van de over DU]D plaatl gegaan. Het veld te "ertrap. kamt Dit had bij avond gezien veel wel van Veldkornet J ..n Meijer, op wiens plaats het WIJUen Kaapscbe ohllmpagoe. Ee .. door hem
eerste étabb8~ement.!n aan de DI"Dl&ntvelden. peo IS al genoeg, maar nu moot mlln de brand. een ein dorp, met eeu grooten welJ er wan kamp iJ opr

81a
gen, en vroegen dezen of hij j dl' 1 .J 1 I

E

doorheen, en een plein aaD een !lj de. De iets van de bijeenkomst Wist. Het antwoord ron! gezon eli Olrcu alre IlI"l a 8 YOgt :-

<n groot bezwaar wu daarin gelegen dllt Zieke dieren Zien die O'l'8r uw plllo&tsgaan. Het ' d k bl k . . .. .. d ,I.. d Soh Kas h .. bdog... d"ff" ,,, d"l. ,oo.~ .m d. ""' ..... ~. omdod•• ,' "I d•._ ... I'm"to- _to .. m • ,~ttu,n ""'.~, m .u ....,....."do V.ldI...... wild. gaon>' 00.... • ~,. m _do"j. .....
lag~n, en "eie Bar ...'O"'-w8ten wo.en hierom se811 te titi d t d b d k vollf8nden morgen bet kamp bij dag zagen. weten 'II'1e zontier u]ne voorkenDIs op Zijne lang in Groot Bnttanje il ingevoerd. iJ geen""""" _ e pe oneren ft , e rau ue tewet ge- In het dorp zelf waren ongeveer twintIg of ~laatl eene b~'eenkomlt had belegd, zonder van beide behoorlijk voor het ~ubliek .... b- .

Ulet aan het werk, eli zouden wel,l- hun b~ I,roclllII1oord worde Van het Poriement .. - .
uno Y' • m ge dertig huisjes van zeildoek, riet of ijzer. ter- em als Vel oruet te raadplegen. Weldra Groote bezendIDgen kwamen 'kwijla aan en

staan ID bedelen elli stelen mooten zoeken sproken, wij zullen eerstdaags een hd moeten wi]leen men:"+a anderen ID 'aAnbouw' waren_ kree h' d .- d 'f ti' E '- werden" rkocht londer dat h t drinl.. d
Anderen hieldeD a:icl:l bezig door speculaties' !<lezen ID plaatl vsn sdv. ElI88len (die onl wat "t'o- - g IJ e venang e m orma e. 3n zp..pre e. e WI]n ..en

d I
bel fd

De ondernemende eigenaAr van het hotel te mi]nbeer W. D. Wright, van Beohuan ..lllnd publiok velDam hoe groot een v8raob.eidenh..id

In aan ee eD, maar bet was niet onmogehJK 011 ee behandeld het'ft), Er zijn twee kan- Muld--" f d hAB E' h-~' h be h h dikdat vnj spoedig een groote val hieraon een did t h t Id Ph. W W t:rlOUnt. e eer, .. "son, lOU )wst 10 e rucht eld, &00 we ons DIet Vf'rglSll
en
, eu oe IJ e een awaa aan waar Z A. drui-ewd. '0' ........ _. ~.. • .. . •••~.,... m . - inrigling - d. ~....... ..u ......... klomopH.' ...... ri.p h" p.bli•• ruj ,I... • ..... t ..... - D. pood~"ntoi' ...

b

Slebetkhagen. Ik geloof eerstgenoem(le staat da gereed toen wij aankwamen, Deze beatut uit der. Hij vertelde hnn d ..t er een;"'e d ..""'" te Kaapaohe wijngaarden iJ veel grooter dan die

DE V h
este ani gekozen te worden.- ['d een ..... val6 ba ' Id' 1 '- t . be ... ....-- . d '-'~-d reld!lEER A RLEY "eft, volgelIs een "er- bron. r . een' r, eetzaa en ne I aap ..amen me voren een oomlt<\ wal Doomd, dat hij alsl8 van eemg an er Wl]WAU ter we • en de

.1.. ••• "" ,,~,,"orod.m d. C'P" A",~. "M "',._ •• bod ..... 1•• _ "' _. ,"torio - da' ,=". wu _ d. da. h., h.........
old

- h•• <Inn 0"""" di.
d. ""' d ... t ........ " ..d.. _, w. WoRC~n.-n.t Wore..... ~h. bt.d ~. MO .i ..... _h., .. ,orijl m 00....... pb 00=" hod ~md = de. .m holE~"'''''' Omoh d ........
,..,bt , u. d. '~rnol .. t•• d.. oI.d to b•• gt .,h d.t h.t Lwdbo•• , ••oo"",",p h.t da. d•• ooohg•• oo..... i "j G~doommiM.m nit lo .oo ~ om (ni ko•••• totm.,. """"'!"" " , .. dat do
d 11_ d. ,,,,,,, ,' ". ~h"o' .. h~d H' T.. ""' !Ii to. bob m h_ n dnOOIi- m_o' .. ,d .. to d_ doo) d. G=J Z W".m~toohoppi,- .
'''''1''''. di•• m "lO, VMI.y'••• """"_. d.. kt .. _" .. m """'~ m.. hot0_"'''' E, ",. i. ' .. h"" 0."- __ kn_ nitl....... op d_ ..... '=" .,110. '.m" io h.t midd.. d" Loo""" nl.
voortdurend verAlag,n h~eft gelevprd, lets plek i. eens geworden, maar ergert zich over 'kantien!' in Ferreira's kamp, ZOOall ze ginds hij, de beer Wnght, namenl het sub-oomité had lij A BlshOp<lgate Street, g!'Opend beeft, wur
.~"... n., '00' '>ob ",.. I , m.t~. ...,~ oIopon.h.. , d" homII Wo~'. .0 oom' 00. motdon.- 1 D. "".doomm_rio hod Kh'" bo- m.. mo."'" '" d. -, -1< Z. .L wij·
ruolensteen Out den b ..ls vlln het hoofd ID zee ter, die m..ken zal dat het In Robertson wel- prijkt van het I European Hotel,' waarvan leefdelijlr. er voor bedankt om ter verg..d ..nug nen, <loor verlOhillende boeren g"wonllen, kan""0"'" .0..... m d h~, .. t d" li,.. _d.dmgoto, ,d ~.doo ,ok_ d _. (olot_ do ,_ _..j =00"",, d. ~""'.m p~-,'. ,""'. I om n m glao 0' op
... "n >ti .. '~.~ n. " bi, h.ri ". op d. m."tou .u, h.t .,. prod .......... L.... m __ ) ; "' - m_ boo M ...... ....... m..... , ..ot lo bo'om.... Do groot. mooi" ... do
h~ ,. ",urn."".. 'n' Ch~loo'... g'_rl , •• dl. E.u .. d~ .. g..... .. d.. '00' _ _, good hot.l. nu' m'. .. ~Id.. _m... ""pooh ring .oh i. d. Kolo... ooopd.
h.dd.. d., h., du, m.' .... "~.oo .... d.. "" .. po""'" ~. doo. ""g g.l.gd 0'" dO too .......... , - ." m.. ojuo ,..,h •• loon Do h_ Wright hod m h.t E,g.l~h ... pro· Tw

m
•• oIbi.. g...... h••". hooft

h•• b.. ~ooo do ~db" ••• ,"'wO" hM d" .ol d W_h ••••• • op'" pi.' u.hij ni........ m.' hot 00' op d•• pn 9 kon •• hi n'~ h_ ~d g~" _I< - "'. Bri bl....
, .•m.ld. ."'d .. ",boog hoi .~i."1. _D. h., p........ ..Ik. • .........M.. h'l ,'" ........ d w...... d•• 0...1<.ld.. n... _,.. D. """. &,,'00.. p'o,.. t M". du, dm...h~ bol......,.'. pn,uo d.
, ",. ".,... 'ro~' .,b w.t d•• "~hlo d.t ...... ~ ....... toId .oh,. ..Hi .. ; hoot D. b.m"... ••• '·,,~i"·. "'""p".... ..... _. HolI•• d..... '.p.hh.. wd .. ~ h_lij KM,..,b... j... ",,",jgh ••nj •.
.10 d. K•• p'" I 00' d.. ",Ii,. lo' .ool."url hot ". .. ,.. ~t .......... _doo ._ nlf. oomidd.n.j" .. bijh"d h.bbo••• j ", .. I.. op d god.no, _ •• ". ..". d" 00' do ~.k.udi.. ,... Itoit ... m' d.....
d. V"I., ••Io' ... m,,~, ...d" ",d.. ruU.; ... U~ lo ,00 ,,~.t hoi, .ouli •• ga> ~hil"nd hoo~o ~..._ ". 200 tot 50'. .... Eo h .~'o.d'". Hi, _hlo da' d. ~, .... d m~ .~, d.' ,,,~.hH~'"
~. ",. """' .. ~. m~' boo ol. d bono. .., bi, hoot d.. m.t 10ohilli... .'· E...... N_ "'u ~h.tting W" Z;O ~ ••• hot k.... h.. , Wnghl hot H.I~.d~h b.,h"," ~d. hoo,"u~ug oom"" d.~ 'W"~ on ~t.orl.,,,
",h lol G'oo'''pl.m on 8. G~, ~t bo "" uog u'", '~"'hI .u. good. .. Do "'" cij'Mrij. ; _, M ft' ."""'" ...... t hi, in h.t B.g.~b ...... had •• , ......... ~hri' .. ' ..... 01= .......d ep"kI' reo'oo " w.t _ h,dg.. oo, .. io ......... to .... ~ np ...... ,I.i ~mi,. h~ 00' D. h~, Wnghl wd. m.t ""00' HoUM,,~h .. b"' u. "tld' s"mm.go~'" ."""
D ' ••~I """""' ft. E. P. .. ..... ft. .....md. d_ M H.' ""'=.. "M_hn~ to .... m om .. Ik. t. d~. m. 'M~h. d.. .. h...pi'''~op h.' ..... !<wdtot ............
E B \CA 8 zijn, een correspond"nt WI]Zeradrift, gehouden Il. Donderd"i, werd il V&ll kom8nden en gaasden, Zoo lang WI] heer De Kook om in het HollandIOh zijne En gebeugJ, en de pl'8chuge eigenaob.appan van

der Watchman, nog aan het tWisten met druk bezocht. Het ondente gedeelte van de er waren Wall er eene gestadige ID' en uit- gelllChe .peech te vertolken. n)zigen Pontao worden hooggescbat, vooral in
de Pondo's, en zou k Id) I D h lb' lde

00 ~ta <weive ,ge agen aan de overa:ijde van .~ming ; mur dit neemt niet weg dat er e heer De Kock deed .ulks kortelijk en 0 0 era, w&&!' IJ gpme WIj.. Uitstekende~:!:;,:.:;. Ioon <1."_ "" _ tooh _ in e " di. in •• - "'" M d W",ht go d loo""'. v.".I." m wij·
gedaan kreeg £680 un den heer D. E, du. Toit, het &lIdere genl, tenten. riet·, lieU. eu ijzeren huizen eeu omdat deze ee~a vergaoenDg hart beleid :)m nen met MuropélOhen Rijn~jn, &uwme en

dat eenige lubge hoofden met hun volk gedeelte met de gebouwen er op in~)k •• oort .. n nat "erblijf hebben en WIer gatal den Goudoomml8sanl1 te ontmoeten, terwijl hij IBord"aux.. dan weten wp10lgen hoe pl'1lObtig
van de grenzen derd werden, Die hoof. provisioneel aan den heer J. H. Bernsrdi "oor wij op oPge'Y1lBr 250 IOhatten. Onder desen (Wright) wist dat die ambtenaar geweigerd een geur eigen is aan Z, A. 8teenwijn, Groen·
den stelen paarden, BRoa'S zoeken er naar de somm .. van £1,000 (met £10 bonus). Toen zijn de " Zonen Iara.el," sterk vertegenwoor- h..d te verschijnen. Spreker wilde weten welk druif, EerAte RIVler en Hermitage, die met
en oemeR weerwl'llllk door al het "ee te rOOVBn naderband de twee gedeelten te:&&1l1enwerdtll d.gd. zoo IlOIls dat wij Ferreirl.'ll KlOmp "Het regt Wrigbt had oru het publiek aldul voor i WlJnen Vllon het vute i&nd ,,&II den dnbbeien
w..t ZIJ Vloden, en lomt het dan tot een ge- opg",veild, werd het geheel v'll'kooht verklaard Nieuwo Jeruzalem" hebben hooren 'Il()8men. den gek te houden. I priJI gelijk ltaan. HdI il waar dat men er
vecht, dan sneuvelen er heel w..t Pondo's &.su den heer JJ. J.ooba van H ..rtebeestnner Zoo lterk i. 't echter niet, daar er t.a.lnjke De heer Wright antwoordde dat hIJ gehan.!oenigsulls Mn gewend moet zijD. maar h_
Een handelaar ID hilt land der Cwera'p, een voor £1,685. Voor de pl .....ts "Wltlr.Op" wllll vertegenwoordtger8 oolr. van andere n"tioDali- deld ha,l namens het sUD-oomlté en hiJ voegd~ onbetwi&tbue ZUlverbpld en het feit dat zij
stam dIe ID Z'ulnlaQd woont, h..d onlang8 het een bod van £200 en deze werd q.q. toegesla- teiten DJn, Er zijn tevens velen uit den Vrij er bij d.'o 't naar ujne meeDIng p;oed zoude ouventerkt en.ouverv.J.aeht DJn sal het apoe:lig
ongeluk d ..t hem dne p ....rden werden Ollt- gen ....n den heer J. W. H. Meumg 11'. WiJ ltaat, de Kaapkolouie en Natal, di~ hier ge- zijn, eene depubtie UIt deze vergadering af te vau elk beat.a.and vooroordeel winnen.
stolen, waarvan een heel wat waard WRS. Dit weten eohter nIet of deze koop gemeend w""" ~ komen uju om hun gelulr. te beproeven. v..ardigen naar den G.m<!oomml.s ..ri8 om de.ell
paard zou geveIld .. orden. m&llr een nsbung DE STAD8&AADhidd Donderdag mJ'n gewone Naar het~ ons vroeger verteld wal, had formeel te verzoekeD, al! bepalingen der wet Produktenmarkt t'" K....pstad.
opperhooM nam d., vrijheid het voor .'ch te .J .. -_\.t h hit b 'd d d I te k 'a "E . '" -

I h

_ vergadenng, waar vooreerIt een rapport _n .eu WIl "erwrouu Ier ee wa rnw el ,aan a e ven omen Uluegg
IJn

. r 18

ste en, en et .8o&r de Umukulu te zend~ ._ d 1.. h htpart' te tr lf Go I '" ~ h W

v
, d h d L_ ~U, Op, Werkeu "oor kwam over een outwerp ,,-n ron ..enllC ap en vee I]en aan e dn, nog geen u' oomIl1.l8ll",ns, riep "e- Mr •
oor st et eze .,.,relkt had werd het weder R d h te F' , TT_ .... d T't R b Da heeren Ball & CO rapporte d to 30ochikltlDg m..t de G1Io1IDl&&UOha~PI]'-etroffllD, u. r eere "an erreIra s ..... mp mogeD we w.. U Ol, van uaten urg," dl~ treedt eerst • ren ..

gestolen, en de el-naar weet thaUI niet hoe .. '>-t .. ' dit 'gt M ~- _.- ~- " d h Q............. "" •• 1. ~nJ..o,;.e~ dl .. ondar zekere voorwaarden et getal der zeggen..... WI] ID opu 8&Dgenaam "er· &aOUII1elW! zoo .... nI1op. voeg e IJ er b1j, en ""'l'.~~~.",~.:- . - '----
hIJ OOit het ongelukiige dier zlll teru.kriJgen. t rd Wik I I 'd' doa·me e t-"" W . ht h S -.. "asl ..mpen met 116 zou vergrooten, en zich ru we en. e zagen we er en e e W]61 - nou mt]n e<!r ng vlln et too' TRtHSVEDEBIDI,-De markt Will dese week ---

EEN MEN8CHB.'ffililDDER-De heer A. H. Mc- met £:.1,,600per ]..ar tevreden houden, zoo men die een beetje .. hoenderkop" waren; maar neel. sleoht vool'Zlen. Dd tOODwu echter zeer Iterk
Leod. tb .... p" ...®o.. kl~' to C",",oc'm~, d. o........ omot '0'" n,' j.~ .~Ion,d •.• moonlnmkmh.hbo. ~ M .... " ..... m. No'_ V.ldko~t J X"j .. _ .. u .... _j... .t. pn,_ ~U hot~.-- ...... ..;
die hier vroeger om zIJn Irnaphetd In gymnl Het jlOn.ge waar het Comlte aanmerking op terwijl we van vechtpartijen wel ji:ehoord eu. beklaagde ZiCh dit man op:&oo ongehoordej van verkoopers. Er Wal ..".1 vraag naar .warte

8ekend SChlJDt te Zijn gew688t, he~ft op w.d Wall dat de Gasmaatschappij per kwartaal IIla&r nieh gesien hebben. Kolonel FelTflint WI]ze eenejubbeke vergadering op zIjne plaats die 10 percent. hooger gmgen. De "erkoopin~
tegenwoordig .. plt!k JIllIr. Mete"lf en hur betaald wilde zi]u, t6rwiJI het ComIté halfjaar- IOhijnt Hln soort vad.rlijk gesag in het kamp had ,heleg' I'onder ~?m ..l'elfs ala ambtenaar gen gedurende de week, 1183 Ib" bragtcm
klUderen van éen groot gevaar gered. Zij h]k8Che bet.a.hn" &aDbe"al. De heer litigant uit te oefenen, Al! Ar I..ta verkeerd~ gebeurt, daarin te cennen. terWIjl hiJ tevens verklaarde. £1.348 lOs op en de .itToer WY 1, j4.) Ib, ge-
met m ..n en kinderen ID een nJtuig met &telJe voor het rapport MIl Op. Werken terug komt men geregeld bij hem beklag doen, WIJ d:en &anIeggen der vergadenng aan de Rego- waardeerd op £2,2'11. Gedurende verleden

een paard, toen bet hoofdstel loa"...kte en te ver1fl] zen, ten einde het ComIté een O1'er- hebbm ettelijke gevallen daarv&ll vernomen nD~ te zullpn rapporteren. Hem w.erd ver- week werden er 1Hi; lb. verkocbt dil £1 830
h.' poaod op hol ... g D. h_ >I""'" n.1 _,"wo< wa o.m..... op do ......... ~ .... ijl •• ~~. ... ...... "'" ._- ~ • 010V~nft'" - do .~god.riog t.... ·III. op_. .'
sf, en wen WiSt op ,traat het ri]tulg OIet tegen van. De heer LeWla WH V8.Doordeel dat de men Zllturdeg avond bij hem klagen dat een ren; doch hl] wmgerde en ging heen. WIJ noteren de valgende marktprijsen :-
te houden toen de heer MoLeod, die door eeD MaatschappIj wat veel et.IIChte. Zij maakte paar anderen een oud gediende ... n hem. die diN~ ltrtWlllllte,vreemd genoeg, de h_eer De Kook, Prima Witte lite er·
zlJstraat]e zoo gelQopen wu dat hij het pa ..rd aparte bepalingen m haar voordeel voor het thans weer m Zijn dienat wal, erg milhandel· e ..o voren ZOO veutaDdig ge.proken din ' '
In den weg kw ..mj ZIch aan den hAls er van geval nn oorlog. maar daoht niet a&D de mo- den Het middel dat hij voorllChreef wu had, te voor8Chijn, met het ...oorstel om ID D t eedBJIl ...
VRstklemde en zoel, toen ooit anderen toelie. gehJkheld van het gebruik V&ll Koloniale kort en bond~, "Neemt Pol" het slagtolfer Ferre~ra'l Kamp of op Rantjeala.agte eene ver· D~" d:rd e
pen, het tot sta8.D bragt. Juffr, Metcalf die 8teenkolen voor haar bedrijf. Hei voorstel der miahandehn", .1 weg en jaagt zijn aan· gadenng te gaan houden. ten a!Dde den Goud· D ", fe. ...
_ bIi, g~,.d hodda. h~ '!un. • t oohto.. , d~ _d. mppori ~ d~ do opruit." Z,.dor •• - H' oom mt om ophol. 0., .. .::>.:'"
deren Olet UItvIeleCl, bleek ongedeerd te zIJn. van Op. Werken hield in dat men, wegen. drm- k&lltienhouder kla~n dat een paar lieden in deriDgen te geven omtrent wen die de delven WiT ,~ lilt
..,do ~~... h'" d. h_ >Icloood H. d.m. ..~ .... ~ Kol.'hili.... ~t~di. w. _ dj. Ioon"'. 1._ o,..hop"'" n ~ ...t." W:~ ..... ,"n. Hij ."'. "" ......... "" ,,' •• ~ n."
di. to ,_, ....... t.g ...... .t., _ d. ",. mol "' •• ~ .... bodw' _ bOIOOtin ......... ~ldn. .. Ik h.b gd ••• ",Uu " hi,.01 .. do h*I ...... U.. m.t.m _n,. D \::Id-)
.... ot .001 lo> b.. "'''''''o m.' .... , """'." m' ""I_mg ••• £ 12.000 _ "" ."'-rin, Zondogo.. .Ini _nld. do "Xn1~ d. Do h_ Do Kook ._ 1 .~ F~- D'·' ~ nl' ".
~ ..... _ t~ •• t .... me .... t h." .~ h""''''''",dig lo> ton d .01." """ wil ik jol.t do _'. K.mp. dochhij hod olg .. u., D' •. ', ~ .•."'''r I~.'" ....=... _ h.t .... to Do _t ....... m... _ d willn - .ot mt .... hri,' ..... = oo~_d .. ,. - dm 0.. m=-~

T id dat 19 d h F b d TT en worden door hun vrienden beaohermd," "oet hiervan geplaatat, &ien Wlj dat de uitllag IC ti" ...
DE MOORD VA:-' ~ORDA1'( wordt ID het Golp' ze e vo ena e eeren &Il' n ge en ...pIng- F ' ·at el ---" H--" van al het gep-·t wtel'ndeli]'k geweest:· het F Do., donkere ...

land vergoelijkt maf. redeneringen over Natu. toB het beslwt VRn de vroegere "ergadering ~JTI!IJ'& WI e~, wdi.-ul op." aal JOU bied·- ~. Rney

Jl d b h

der belutingbetaler8 door dat der ,-. __ o;-t vnenden en .mlJt e awaaimakera er ait en aan en van een comtimentair wee aan S<-_ • 'tte ..
re en le IlDg waten OlD DD onafhankeliJ'k. ta_v - -"t' 1.._ ti'" h t t rd Of d't dGd . , , wl• .1 ti' II "erv'OI, on kw .... 00L. me. andere redenen O-n ",m Jou .... n en, wu e an woo • I en ou comnu_na, lt wu ten minste Do' li h ...
nelu e ver lezen enlL , en DIet a een wordt er ~ _ _ .. • - .... d 'Wel ta dig 0 te_. ' beh~v8 .an -'J'u voontel voor den .:Iaft om bet ~_an wer weten we n18t. - .. en we vers n . ., ...
ZOO lUS trouwenl ~atuurhjk wa!, te kennm ~ .D _ .._"~ -.... , W Do donkereda D t hL. d rapport aan te nemen. Een voontel van den een paar aur later, toen onl door iemand ge- at oose opiDie iJ van het g8balte der Wit- Z ~ ,- .
gegeven t UI sc) n geen pogingen kan heer Hofmeyr om de 1.. t '-_ YrIIAgd werd een hartsterking in een van de _tararandaohe delnri]en P Ja, deze II eene wDa ,tanlf8 ..
aanwenden om den moord te wreken, ma.. -- een &aD ...,uwmeel- 'okh ,-, mo";]'e!iJ'1.. ~om te baant-oor 'an. Onl 0., ml,ddelmat" ._ te F te I d dri uizen te nemen. een aan..... luidjes IllS' v, " " <>v .. -
zelfs wordt er verkondigd dat Kambonde alle r reeman voor eggen von geen secpn· tig &an 't kaartsnelen en 0118werd verzekerd werd nn verIC ' ende kanten verzekerd dat Do .• ou~delm. korte
aandeel aan den Dloord loocheut, en !lch be- dant, maar de heer Inglesby wees er op dat dat in al de kantiens (die inmiddela weer geo- er naar goud gellOCbt wordt en ook werkell]'k Uitgezochte ...
reld heeft verklaar i om ender DwtlOh op- als men 10 den ZlD van het rapport bealoot, Pa- pand waren) sreciel hetzelfde gedaan werd en (lOud ge"onden is ont een afstand van ruim Do., do., ge~een8

pe
rgezsl te komen, lets wat, 1'olgen. het blad, penuorp een 10terdict zou el8Cben. Hij "oor 1 --"ert . d Doch -- .....i.. 'ID1'J'len 1o' de lenree en v·

n
tien tot tot tameliJk... 0 lO 0

t

LL 1 "A d gad P Zich ~loofd.e echter dat er geen k--.1 In \.et we _. t en Tongen ag. er WY t'waalf"'"' .... f 'f" - Do ft.~- "
I re .... en za om _n en ungen strijd ....... ,.. la . t' 1--...... ti' l' b eed D . ., ~ 0 lO 0

h d N

~'I plan Wal. De h-r De Wa-' wilde '-t 01- geen,. groo waal en geen overma tg v....-n 0 VlJ en ml] en mer te. aarbij V_I ,- ...... ,.
tU880 en Il ..tur .... enstammen perk te ltel. _........ ~ ball d dl" k t dat 'wï 1 ht d d ... e tange I l~ 6 "I... Voorl'. "'t. bloodwol _ ~ ... , dat ....,..~ w. to' _. hotmppnot _ d....... ". - • - ~-:;.. k~.. li-!~ .;: ~·t ·00 .. oo.ij hkd'" - - no; "'d""i;;".";" I , 6 •
e, .oh ~'HI 00'''''''' boo~ in h•• "'d ...... "'_. _ d., .~d .- hfj"". -~ m ,- ,00 M .... ~ '.-"~ tw_~t ....... - D;' dd lm • .;...en het "ooratel 8ti

J

ant werd met:,r:te m
a
-. habben. . , 'IIlu~ ta .~_ken en bo"en Illes geen zaak- ., ml. e en

moeten netlrzett6ll, maar zal (lit daarom niet e "",. Grenzende aa Fern!lr& '---p --n 00.... kUD,~:_n IIIJn op het b'ed d d lf tofL- de Uitgezochte 0 12 6 "
het lIezw&&!' van ~oeger inbebben omdat de derh81d aangenomen. Van de . kandi4ateo ,n. I JUW1"" •• eo en .... - ge 1 er e S "un. Do d ...voor de betrekking "an hoofdklerk aan het noordoosteIl 18 Rand]etlla&gte, de GouY6~a. Int1lllOhen mogen wij onze opmerkingen en de ., 0., ge~.eene
DUlt8Che Reg~nng geen slavernij zal toela.ten, l:ltadhWJ bl-Len de h- Bromeh--" _ Bor- mentan1 .... tI. w.. r het kantoor 'nW den Mi~. madedeelingen van meer bevoegden oot'fangen D dtotkt&mrteMJk... 0 5 0 "
die hier nog beeraclien zou al. de boeren baas .... ~.O~ -.. _ ,.- d tro lo bo d wel '--- En' d laa k ., 0 0 dol 0 10 0
waren. Wij raden IDtu88Chen de bveren om cherda, na meer dan ééce stellllDiug, "erko- oomlQ1.llArl8 en e n .. he

nu
ge u'lll'_.w _...l~ di~t .......,nd· 1, '~h e eersteh PI ta _:W0eB Spad~' witte ~ "zen te worden, en -an d;a twee beL--'de '"ter en, waar, naar men se«1, t .dorp ..... Wu.<UOlUwe &eglf8n a OlllC oon er ee wat .. ooten ' .

VOOrzlgtig te ZIJn' eer ZlJ' r.1cb ondeT het ver. • _ ....... tg-'-gd Of .1_- de h''-ta 1 k d d 'If .. bli'k lichte 1 5 0" 1 lO 0ol Bromahead de ov-wm' ning, "'_ --~~k om UI ...... ......e geac., 1& te p e voor wan O"er enen gepTen ZIJn, J baar D .
hebte bestuur 8telten wa.ar het ('" .. Iund hier ...,..". .__ d ON be feld _.1 da t h t doel d' __ 1.. I 0 gnJze 0 15 0 1 0 0de woordvoerd<lr v... is. r onder zekere voorwaarden een .traatje te ope- een orp IS w t zeer twi) , '1'001'10& om t me e om u. ..... te oopen er in den D" d " ,.. "nen tll8llOhen Kompagnie's Tuin en St. Jens. er ~t g,ebrek ~ water 18, doch we hadden eigenhJk~ zin niet "a_el .. n ~et miin~n iJ ge. 0., on ere 0 1 0" il 3 0

UIT I:iTRLLE....'BO.Cll h.bben WIJ oon goed straat werd, na eemg verzet van de beeren ~tt~::tom ~~. ond~ ,te doen, ~n. J?ie ~oote~l die lD~mgYUI~~~I~_getal WOL.-Een partijtje CaI'finiuche wol, iet·
g,,"telden bnef ovtlr een zuk ontvaDgen dIe Hofmeyr en De Waal, toege.taan' en mea be- ' e~'k rt'':danh en L]_nootIIlII118UI'IlIh'dw~ &lJ.n en, ln "e e !I

ev
en eene en~ ~ van _t ...a&r, werd YaIl de hand gezet tegen ~td.

..Idaar zal hebbell pl .... ta gehad, en onse lloot zeker i&nd &aD Waterkant' Att~ell' 1n l er~ll' et J>o.t. .. n oor ge 011 en ..... d~e, ner of VIJf honderd pu, ZIJn m den regel per lb, 16 balen uit het district Darling 1I'er-

aeDlge reden om hem niet te plaatsen il dat & Co. verkoopen. Ten .Iotte werd': beslóien wC:U'nli!k =t::: l]r~ g,,~wd en;_aI wa:; w~t b~r dan twee of dm en niet dieper dan den heden morgen op de ...eiling vmocht tegen
de IIChrijver ons zhD naam DIet heeft meê. om de leening van £12,000 voor de riolering ~ __l. t Dit:-.en em e ,'~1.. eze Wd drie of Vler voet. De eenige uitzondering op 6fd. per lb en eenige andere partij tjee bnfrten
gedeeld. DURr IDtu'sohen de zaak waar de bnef tegen,j p 0 &ail te kondigen. ' ..._._ aJn. II - o,!,gerKul] .. ,,~ en d~ regel il on.~ mend JIlpie de Villien van 41d. tot 6td. per lb. op_ Wij noteren;-
over loopt ook io:een brief &aDde PatrIOt V8.D' ,eaoemden ambtenaar en d1en' onderhoongeII, Hi] heeft een ouJnpaobt~~f over honderd "oor ordinaire putijtjee, 'RIl 41J. tot ~d., en
.... _ wo,",," ... Id.,,,n.. wij no. lo"'" dio ................ h ... 'H' i. - ....m~· ............. m ........ ' .og - _tal - ......... - td. to< 61

d
. _ .. --

kortelljk meedatllen~ MEIn vlDdt er klagten in ten 'f81'rigten_ 't t50et onl echter genoegen te claima. ,pp het door hem geeigend terrein ~enien. Geeorteercle llCheenela 't'&o 6td. tot
over den predllraót en Kerkeraad der Ned. K..u80LI.. vernemen dat alles Maandag bij de opena:etting heeft bij heel wat Ilooten laten p"en, waal'- ld. per lb.
Gerefonneerde ge.-eent... De predikant. heet T V na de plaaben Driefontein eo Elandsfontein ~ sommigen tot eene diepte.. van tien tot njf- VBLLEliI.-Er a:i~'nnncbeidene _ .....t·_ --~-

..I.. £"00 d R e SiDt uwi.IJ ( ereeDll(de StateD) is eeD be-_.J! d' af I 'et ,_.._.1_.1_ ti t V rta h .. h --I..--h b .- -'Je.. ~bet, tr .... t " un e egermg. £120 van b """"gen 18 ge oopen, nl tegens __ ... en 'foe • 00 ee.. I) een """""" t 1at.en ge ~ en tegen ooI"" prij .. n -.erkocM De
de gemeente als hUiShuur, nog £30 voor ieta DlellWe tall YaD DIJur eld ODlaW", DAmelijklIet gebrekkige kantoorprieyen der beambteo. Er mak6l1 .waaraa

n
nog If8werkt wordt eu die nu nrkooping "an boklulllYellen VIndt h'-,,-

£ 00 d d
wlnn"a vaD 1D1l8Ohe. Uit "'D becl.oliter --it, k k'-'- -'- d' '--- . di t h f 32 H' laa ........anden, I meer se ert e pnjs der zit. - 1100 een ...,...e troua met ne era m aan eene. mep e ee t vlln voet. ei 18 een P ti. Eenige rijang die er moge plaata....'_ .. ."h..gd. m .mdohj' _ jr ~M t.M" li'" ~ "' ~. """. Dooo i, _ 101iJ ~ _k, - -- •.- ri.doo. "'" .,_, op _d. wr.~

md~ £100~oo, .~ op _ lijot oh.,'" _, g~' n, _.U Y. "' ", .. bIi,,,.· ..... ""j. _._........... Do h H in to _nh ................ ; llIjd poolh ........• L_
... e I. d~ .I~h ... tijd __ d•• ~ ... I.. ,n. M•• ,....... M....... - .. - m- Dj. ._ .... dil> d of .U .... _. ril hli," good'ot ~ - mm 6d....... id. 'b.;",",*ho ,.,;..,1~
ID leeft kon men sleobts £á7 van die laatate eier Vl. laMb., SI Juli).) hoog, eo bet gebouw aal onder rieten dak ko· pgnI'fBD heeft en naar lD8D ons "eraekerde ed. BQ Buterd. 1.. 7d. !Itnk
£100 b.'oo.b" ..... ~ .u •.onIt N bo'M" O",."U'" Zm' An,... ~,"". II. _ HOOI..... ·lo do ..... j........ - .nrit bot .... "", •• hno ..... - -- ~- »0.......... ". -I': ...;,.hlij" OtiL
dat de Kerkeraad het ontbrekende lIeJd heeft genDemd '" "orden ~egeDs DW. bareD. w1!elden~ gedetermineerde miIdadigen; maar wij celoo- der pat. A.&u de Westaijde Tan de .pruil heeft WIJ IlOtereD: £13 10. tot £14 lOa. nienw
g.....mm aitd •• 'mm.... .... ..t mm ~_ ... "",,~d. op..,.. ''''''''''''' .... wk< H.,.. .,. .... hij d~h .. - tijdolij" o!n"loindn <0 ' .... :. oioh - ij"",!, .... ......_ ~ hoot. ... ....... , ... _to 30""';"
tuurlijk KerkerllAd en predikant kwalijk lhar.lleritel-Iluddel Or. ,C. F. J.nU Ir; Co dlelllt doen Rl. daar gtftIlgBD6I1 die em! Ian· daar alu.

III
Jne mooillte riffeo. Men nei er een GILAAlI1.-NieU .. ngeboden De oogat ,

~,. Nu d_ M'" '00' "'. p.h"" .. '"~ •._...,. ..._jam_ ......... wol _ .......... riJ; ... j~ b logd m "'i-- ""'hOIO Wij ," 17• .:;
• ..,100,"0 wij d~. mot. _ _.... mUm....... Béu"" "-I. -- ofj. N nor ."""""". <ot " 200Ih.· _ _.. ......:00' w om hI..t '" " m ...... DLC.... JO~,.CO."~_J ............ _I m'" m" ......... - _ ...... dio woI ........... ,;j •• poolOOIh.;...., ,,_
door, ala &lj nIet ]uiat iJ "oorseeteld, gelegen_ H~ eft HQ/JucJw M~jfteft, wallt b.C pile 't dee ZOmeI'II in den \'&Il baksteen r.- - op een ~ 'RIl twaalf tot njftitm 'foet IlOterinpO: 12., &d. tet 131. per 100 lb.
heid te eiaChaft'eIl om da ware toedr&ct". II ~n hun g."08l. d. IMDIOblll af te _",D bonwdeo til met n" ~ tronk ...eel pIG. in één rif YID~- of rrOOteN bnIclte aiab A.ull~.-Harkt lIaP pM. I'ftftda.,_ bot lid' .......... ... ......._ .... -- daD .. ...-ja.............. '" .. ,.......... 1......... ,.. ._-,

.

Xa.apsche Wijnen inEnge·
land.

Wij berinneren onse lesers er aan drot
ieder Magistraat, niet minder dan een
maand na aanplakkiDR vron de nieuwe
lijst van stemlo'(eregtigden en de objec-
ties tegen daarop voerkomende namen
IOg6bra.lo(t, een zitting moet houden in
7.1Joe Bofzaal of elders. "ten einde aUe
aanllpraken en objecties \e hooren en
daarover te bealissen." Die DU lekuor
wd ZIJ II d~t zijn naam niet per abuis
opgegeven 19 all "dood," of " nitlt lan-
ger 1n het ~eldkoruetschap wonende JJ

of als "opgehouden hebbende de be-
,oegJheld van Stemgeregtigde te be
zitten," ZIll wel doen die zitting bij te
wonen, ten 010ge, des ncods, zijn aan
Spi aak om op de lijst te staan, te be·

Tl!: RONDJlB08(JH
oolauga in den
rij hniajea waar
het laagste slag
een bijna dOOI
bestaat. De
moeijen. daar de
heden sel ve plaatl
onderzoeken of de
heid onbawoonbur
lien worden. Haar
korporsal met Vier
heen?

w IJllen.
Ue \Yet he3ft niet één en denselfden

d"," V"8t~<'8tuIJ voor Je vel8chlilvlldl'
dl'tllcten. Elk Magistraat bepaalt
t» f zl]n dag.

J'llEKlUlEURTEN OPMORGEN.-Groote Kerk
• lllurg~Il~, Dr Kvtzo\, Englllscb, Dr. Kotz~ ,
't>vonJ., Ds. f't~yller -Nieuwe Kerk: 's mor
l'e'" Ds Luckhoff, 's avoIIds Ds. Hofwt>yr,
Soruerset Oost -llinov~r8traat Kapel: 's uior-
"eu., D~ tl~"ythr, 'a a1'onds, D., Kriel.-
R 'g!:(e Raai ~ avond!. Eerw. Dreyer,-Zee
punt Éerw. Sweer -Papt'ndorp 's mgrgens
D. Knel, 's avonds, Eerw. Smeer. '

~ G, KERK, GROE.....EPu:;T -Ds E, de Beer
Ileemt mOTgeIl alda.a.r da belde dIensten waar
~18 volgt '.utorgena, te 9.-1.5, ID het Hol:
I>rud.ch, eu '8 ..vonJs, te 7 ure, iu het Eugel80h
(preek vlln Joogt) belteerden )

TE ALEXA~llRle h~et op de plaats Jagen-
dnft goudkwarts ,"vonden te worden.

EE." KLJl:l:SIlR.~NDJlI had Donderdag in het
II0p" Hotel, Hope.traat, plaats, ac wel wegens
h.t ()IUv,.llen van eeu lamp, ma.a.r het werd
B~~lg geblusoht en heeft w8IDig sohade
ged",,",

"Ij '8T .. uED -In" de zaalr. 98.D Crowoer I<gen
Yon Kuobelsdorff IS Donderdag ap latt T ..n deu
IhlJuw door lie heeren Hofmeyr en Zoon een
!(ebollW ",an <ien hoek V8.D Lange. en Bloem-
.tr", .. t voor £~ 10 yerkocht.

RB."i' VRKn£DE
bleek bet dat er !D
twg Iemand op
Poind "!UI geItomen, wae een koopm ..n
Lowe If8naamd, en de olll8tandigheden '
van dien aard dllot meni veeleer &aD een moord
dan aan een zelfmoord Ineende te kunnen den-
ken_, Thans aijn er eoUter bijzonderheden aan
bet hcht gekomen dIe hBt waar8ChiJnhjk malten
dat hl] wel degehjk zelfmoord heeft geplgegd,
maar op een maDler di~ het pubh~k moeIt doen
denken dat hij door e.n ander vermoord wu
en dat wel lDet het plsu om aan Zijn flUllilie d~
UItbetaling Zijner le"."apoli.s8en te verlIChaffe"
Men kan dus een u8Ul'lmhe proces in vt!rband
met de aak verwachted.

..

DE KoWIE IS, volgens een telegtam in de
I '/' j "Hd, 10 zak en Il88che omdat de ha-
Vl'llWerKen pr ge.taakt zIJn Bn de ge<!m'
pi,») eerden peil maand kellOlsgeVlng hebben
WOOlen Men vreeat voor ontvQllring van
den Westelij ken oever

IJET K-'STUL,-Een schrijvpr In de Cap'
1, ,,,, .. heeft fraalJe plannen omtreut het Ka·
_teel, maar w,1 dat de KolODlale Regermg het
voor gel,1 v.u de RI]ksr-egenng ovememe.
Masr waarani, Rls een ander" even goede plek
voor pen klU' rllP hllar wordt to<>gekend?

WULE':; SIR J MOLTB.'W had, volgen8 een
r,..ngt III eell der bh.de:l met de EUTope8Che
utall Donderd ..g hier 8o&ngekompn, III zIJn
laatste Jaren groot berouw er van dat hij
OOIt voor Ver"ntwoordehJlr. Bestuur in de
Kaapkolome geijVerd had. ODSi hJkt die
voor.telilllg <eer verdtlcht,

EE:S Il 'ZA ~R voor het zAndln gswerk III ver
baud met de ~eJ, Gereivrmeerde Kapel ID
n,,"overstraat 18 ~;tsteren 10 g..meldH KKpel
gehoudFu, eli w( rd geopl'od door Ds. St~ytlt!r
utd eeu tOtspr8&Jl w .... nn hiJ verkl8&1'lhl op
het pUDt Vlln ba,,"sr8 volstreltt geen Varl!'ytet
te liJ Il, rullJlr ze zeer op pnJ' te .tell<m.

DE nEER AR~' 'LD WIlITE kan spoedig weder
hier' prw"cht wOTdell. Het heet dRt .ommlge
landverhUizers ID W~t",berg tevreden, andere
ontevrede" ZIJn, e. dezen zIJn ZIJ die, En-
gel.chen Olldemenllngsgeest huldigende, UIt
hun huwenr ZIJn fW! men hun DIet toelaat op
verboden '" IJze een beetje geld te mllken.

EB." GERLCIIT. - EeUlge tijd geleden deed
Aen verhll.al11e ronde dat een ml]nheer mt Kim-
berley, ,lte n8o&r de Goudvelden gega.a.n wu,
FfOn a..oval van goudw&aDZln had beko:::.,,,n.
Dit verh,...] wordt Ihllns tegengeaprokeu, U]Dde
de man te Barberton zoo gezond "an hersenen
RI- eelug aanbidder "an nlehg I!iJk m....r liJn
kan

HIR II. ROBI:;SO~ ,u.8 vR£DE8T1CllTER.-De
( IJ' .1 ':J'"' van Donderd ..g stelt onzen Gou
verueur. wegens de hem to ..gedacate zendIDg
r,aar Maunttus, .. '. een RIJks Percy Nlght1O·
"",lp voor, en de ("p" 7 .nIes merkt op d.. t de
gescblkth"1 1 VRn Z Exc. voor die zenJlDg ten
dmdehJk.te bhJkt UIt hetgeen vroeger tU88Chen
Lem en de heeren Msckenzle en Warren IJ!

voorgevallen
EB." Z l Ll, ma ..r men tWlJfelt of het een

regtige of eeo tJakkle-tJRkkle een IJ!, heeft aan
een Lon<ieno<'b blad geschreven dllt Generaal
Buller biJ le Zuln. !atlr geacbt IJ!, maar dllt
h'J, Je Zul u, prote.teert tegen de poglDgen om
ZIJu edele natie wet dIe la £hartIge moordenaar.
III Ierland te verg h1ken De man mag een
nageut8o&kte Zulu ZlJn. maar het pa.rmantigH
1'"n ZlJn ge8CbTlJf 18 ou. KaIIt!rdom ten 1'olle
w~rdlg,
, DE 'Lt CY ' ooukt heden de zandbank ....n
de h ..ven 'lUl Oost Londen door te komen, en
dan ,"l ruen zwn of het Kanlal d..t ZIj er
In 'OIJdt een Illvloed van bel ..ng op de bank
zal Q<'fenen, Kapt. Hoogewerff wordt gezegd
overtUIgd te ZlJIl dst weldra ku.tstoombooten
er door ZUllen kunlleo, maar te verlangen
eenige schUiten ter zl]ner bescblkkmg te heb·
two (DI h.t Iloor de Luc!! UI gepompte zand
te, stoud wcg te breBgen.

£4 10 0 tot £0 10 0
:;I lO 0" 3 lO 0
1 10 0" 2 0 0

o 0 " 10 0

3 10 0 "
2 0 0 "
I 6 0 lO

4 lO 0
2 15 0
1 15 0

EE.... ~nlllu.U; KA,l'ITEDf-Volgen~ een be-
ngt 10 eeu P F..lizllbethacb bl..d boorde Kapt
RobIDJon, vall Je RVd/In C'Htie. op een zijner
laatst~ reIZen een longe dame des avond. lete
zeer poetlBCh z.egg ..n over de hchtende streep
door het Illel80p gevormd Terstond glnl( hiJ
naar zIJn k..)wt, en de volgenden dag h ..d hl)
een prachtig lDuzlelr.tuk· voor een ....ntallD-
Itrumtnten n ....r aanltlldmg van het woord der
poetltche d..me vervRardlgd.

KlmK~1ErW9,-De K,rkbode be"at een be-
ngt datjJrop. Hefer een beroep n8o&rRus·
tenbnrg heeft &&ngenomen en ..Idaar waar·
scblJullJk heden ....1 bevesttgd worden, eo een
bno! van den zeodellDg Kret.en. te .eorge,
over een brooder en een zu~ter der gemeente,
den heer W Groenewald, te Ezeljagt, en
Juffr, L. C Welmott, die hem ID slaat hebben
"esteld om twee erven die hij voor schooi-
en hospltaaldoelelDden noodli had, VOOT

.£11 j te koopen.

o 15 0 "
2 10 0 "
J 10 0 "
2 2 6 "
I II 0 "
o 16 0 "
~ 0 0
I 16 0 ..

1 6 0
3 10 0
4 0 0
2 7 6
1 10 0
o li 6
4 0 0
2 fJ 0

2 6 6

o 16 0
I U U
2 0 0
1 lO 0

o 17

o 10 0
1 0 0

DE ROJY.SKYu,AK.-De Opperspeurder heeft
omtrent RoJe8ky een getUigenis afgelegd dat
hl) hem als een eerll]k man kende, en d..t het
op Boog bevel wal geweest als hl] valscbe
munten gemaakt, verboden dlarnantkoop ge.
dreven eu naar omkoopen) gelwIterd bad.
Kapt, Cbnati&n heeft verklaard geen der drie
dynaulleters te kennen die bewe£rd hadden
dat hiJ ID het komplot betrolr.ken heette te ZlJD.
Het IS Ran eeo particulier telegram ID de .A rg'"
dat WI] dezfI bengten ontleenen.

HET VOORBULD vlln Vlotoria 10 zake de
Spoorweg<)(), dIe er DIet van Itegeringlwege
maar door een onafhankeli] k Beatuur worden
beheeTd, I! de !tupkolonie dikwijls aange-
pI'f'ekt, PIl onze lezen weten w&arom WIJ het
hIer ntet a.a.nnemehjk Rcbten. Wij Den thans
in ""n bengt UIt een tijdgenoot dat in Vlcto-
rl8. zelf de nll'11we regehng gezearl wordt niet
te beant ....oordQn. en vn] wel hetzelfde kwaad
te leveren Ills de Ollde, terwijl zIj buitendien
nog nieuwe be:lW8ren me<ibrengt.

KArrE); B..... KONlJNKN.-Om m Australië
de vermeerdering van h!'t konlJIl tegen te "aan
heeft men er van &Iden een until katten 1Dge-
"oer<i, waarvan men meende dat ZI] de ko-
D1Jnen zouden opvrewn, doch bet heet t banl
dat alJ OIet allt!n met Jo kOIllJnen fl'l\tcrnueren
l11aa1' Jat er wlf. hAllterds v.. n katt ..u en ko-
nIJn ..n g •.vonden ZI]D, waarvan een paar wel·
dra ID <len Lond.mach& DierentUIn te kijk zal
liJn. Tot !lj daar zIJn sal het publiek wel
110.n met sich un Horak te bodeD.

( .." .1~ • .j ---



der llailstoom- i ~EUTER'S TELEGRAM
boot.

0\ OP.lil.~:K"i(lHg 'fK'I,EGRAA FOtKNSl

'·z: De ~ _4., ....wJW.
. ~ .............;. . . .toa ~, ~~ ~ .. : _ ... ._..
~ ~ .... v.,.". ....U ~ u.-Wlij,&lnlijl d..t -.lliJhroocJ"dLB.;;iliWA· SI n. mal- _ l'e 'I'0Il • ..., , ......... mij~lulD ...... cia

PKETORI.\, 80 Sarr.-n..· b"'~ h:t~kt cW'~4 w.ci:c. alja Hoi- .... le ....... ".._. hIrlcle mMnrUO· deu. lil ... _aiapria,
d b Jf 1'_11 pi ""rllalhllllG •__ ...- -J~4 ...;:..... f' L_~' d ,."all... lIaar pcIoH fCMIrCI. ..a.... U!_,_ Notlel1lllbf,.ok ..en _ A. • .", - -- e ... ..- ..-- • _ ... - oft THD laal I.·... lfOII ..., ... ~ ._ _ter ..-""'ti lli"Cat&l laD pad , Ya" ~. iD het Holat ...abijDlD, aL JIUadat-eO Doo· IIftlD lij( bij t. IIjl &enl .eI d. klad &e hierbij "', lOIaOOa bet rapporl ie' __
KrDidm .. tlObappij. IC.baldig ~.w~ heeft iDleidiD-.tiktll bed 1(,II.e• ..., lIergtDl ... Ilju ,ro•• ~ opa" YoIdoeod. ...., W tOM - l800IIf
bij il tot 18 DIUIIdeD harJe de 'btac lt lID ftlaieele" der riD_ SpoecUg _.D al tie INUW &I _au .fdoeacl .... GIll liet yo. de ~eriac
deeld. Aliy. Ford b-A t.a t.,. otmiD, der Di&O .' 1'_-0 811 ria« •• D'" hel 1OIkea. DID , .. _~~... • L .1_ .. "':11_-..>" _.I-.. Oommlllie ftIl 'Inm1aatono. ftIl .elke DI. heel r- 400rre -- - -ea - -..u .._ _.
bellObuldigde, eea lIDtAI POI1.aIa III BOIDltIl .-aaclt iD hur 00'" liD- &.~II d:-.!..~ el_t =D.It.1II' ~ ,eldea '.W MI alIariale delyerij of lA
di'Dd, die ,oor bet YOu. Boop d., lIIMl' ~ Iheer r.ouu Diet omcW alja_. meD de "D.. up ~ elaiuDclt ~ II_ J01ldmiJIl .. ~ DU fo~ ea
hof geboord .alleD wordeo. liDgea I"h m aterd moetIIl WOrdeD. .ea .de .wael 'ID .. &e1lC,iD l1li " .... jk ,_lUtM Georp kM "Japlekkea nrklMrd ....

heerea .r~ (Vioe-PreaideDt) ea o.~ lUIt &oeRud; IljDd. lIaar oDelerU,oh"lD , clout dat Wil OlD het ,....,.atereo " beYOrCleNo.
LONDEN, SO SUT. - De RlIIIitobe omdat lij Diet ,.wterd~ liJD. De tieo leea. 0Plf_.... Bij !le Dad.eriIIIr , ea lID de bOIUIen ptOIjieC ..... lioec ..

Agent, GeDerql Kaal_re. beet\ NIl maai· Natal en Zululand, ~~ ~~oel'en *: ~~ eben " .. d. lee". op de daoh&.o le du lilt, ~ "Iij :eo ontdek.
feet uitg"yaardilfd WaariD bij bij de Bulp- De 'mot het yolpad.:- J. red'::- bn aioh claa -. ;'0 "0 o... tlo. kiD, doe... la d.")(iJ1wood Ooad"l·
reu pr op .. udringt d.t zij dea R__ beu N.tallOhe bladeD met 4. ~ ftIl su- 't It ••1 bekenel clat I&D het boofcl "ID _e '"-a _D .oon&elleu biJ' dit " ... li:" k:-el. d.a koad.. aa .. ~ 100. dl'1lk P"8I'~
~~i,.~ 'hertrouwen mHoe~_~d Hij herI bU

b
l~ ~a;::~ ::dWet-::'D~:a:r t!= politieke Ofjfaobati. iu dell Republiek , ... !toog_ -Wij , .. oel.D du ook ,rou, _ed.fïjdea met ".rd, geea ,.,.peoteer.hOllltl. ,,~ alt-

IIJU 81110eD DameD' Ill ..... , eD ya' •• dg, III de .J/riMane,. _t het deo heer" gep~... tlh AlDbten"ren .tua. wa"naa "D DO!! heID en betrellrea t."u. b.t 'Iut cl", "iIII kiDdereD g.I{8'.D; ...,. IObooa •de. BeprID' ~
~algaarlOhe Rege~t.obap aan. 0. ~~ combe _ kwa1.ijk dát bij het er óp aaulegt al hol ya'l d.n UiU....,..udeD Raad il. ', .. lY~n- di .. op .alk "D jalDmerlijk. .ij.. plo~1II de deI,en aldaar IlOl DIet de betobeMlID'
nug ,,"n Caaad. wd £20,000 \'OOr be' RiJh om onder bedekte bewoordlDgeD deila~1 e.ae goed bek.Dd cia, di. beide AlDbteoareD ,66r Iaaoecl.,looIlijD ••• ordeo. . •• ,.... kau. die lij nrlanpa, aal lij, ala de
InltiLuot [bet plan \'aU den Prins \'aU ..au V..rantW'OUNelijk Be.tuur iD N.W aau to eeuig"n tijd e-ne b..... lliul( ol op ~ouw jl ..... , óf Verder DOl dit:- Lijd daar ÏI om d. plo,k tot alla"ia1e del.
W 1\11.. J 1.. reu bestemmeu, preekOIn. .Beo andere II&IImerkiDI ftIl het 1I~.~.uud hebbdn, w..UI..r aJle,,,,,"t« g""olll' Dloel . . ,erij of tot mijD te 'erldueD tIOl'g8a OM d.

blad op deo heer Beoombei. dat d_ een t~te- lijn b ..t p,ijljf"".n Yall deunalhlukelijkll.id Ya" Di Ipdajf 1D0ri'u .... ht$ acllt&r het E"I!,:" aaDI rallIl .... hea die er ';'erkeD beboor.
lDent. ..erlaginJr wil die met deu Gj:ru"8I'Dour hdt Iud w.lu allibtenaren lij lijn. Wij '.II'!l.a bal'lfb Hotel eea ougewoill elrullle. Ned.rbi)" .. P .
begiuoen .. I ; eu al. mllo Dcb herionert dat ,lieli omlr ..n, ( .. bd"'-I("'I( •• he. A'. zij y" .. k.)m'~~e IIIr Di!eD dau ook; d. o,rlllAk er Y"."; hJk ID ,.umerkIDg genoaaea .orden.
ni .. zoo heel lang gt'ledeu de l'tataleaen zein b~t "olk ... If uitga"t 110 h,l(~erd ",ordt uu .ij "allIelIJk h.I hIk ''"U .. 0 .jougIDAD, .. D Dlllt-
"erboogiug aau bet traktemeot "an dill Goa· r mi.ac'li .." .. u groot Dut vo..r Zllid Afrika .iju. ICh~!, lD..t naau Radolf ~aDlIDAIID. Z .111D00,d
... rneur hebbeo aaugeboden mit. Dj daD niet WRt "ij gu·ne '''lIien .. iIIen ",.t.n ie dit, hoe .cbl)"t de oora_aII nn dl .... dood te W'''D,
lUlget' iemand "an deo tweeden of derdeD raog A:Dbteuareo di~ aUI h.t h >.ftt '\luu uu ... ue P'''' ",aut een ruoh., l&jJ uaa.t h.t lijk, .u een Ilo
all Lait.. GOU"8I'Dlllr ontvingen, dan al mill litidk. YllreeuiJl'inll' ","Ik~ .ulk Hn~ be",eginr iD flIl",onde iu bet hoofd &oond. AIIU.at .r Ifebeard
di~, "''!!Der~i!,g lIie~ oogBtp'Ood achtee. bet I.,yeu rOOlpt of ~t"ant g"tr ...uw kUDu..n lijn "'... I~e r..deD did helll tot dell daad h.eft , ..

WIJ felicItereu, .. gt het blad ,.erJler, ol de .,." de Re..;~n"il, wl"r eeret .. pliKt II d. ouat· dr.uu la, IlIjft _.D, trouwkOOI1l.
Na~ Afrikanen ~et bet f.,jt dat eeD hallD!r h ''',kel.ijkbeid de. laDd. te hAMh_nD. Ui' de PoI.cM/,f.roorntJr la aiet ander. te mei-
ala ltd "an den Ult ..oer'Dde Bud betloemd IJl. Er II DOK'!In yoorbt.eld. Voor de hoofd.n dd «en daD dat men te Potchefstroom.., our
Wil' nemen de aalUlteliing \'&D d.D h~ T. J. pllitidk. orlCauwti. ", ... "au "ij .u, .yen (('- regf'D uitziet
N" al. lili ,.ao OUI' EXeDuti"e' l1&li ala "'''''lCden, "ordeD bij de juog .. V...lluraadnittinjl ~'===~===_=
een bewijl dat ZExc. de Gou"eruellt de be. ui. lIIelllori ... iD",odieRd. De m.'lte dunan -
langrijkheid der Natal Afrikauen erkeDt, en biold.u I.. r .. retendÏjfe .. rao.ken iu; maar 't ia
ang.tig il dat hunne bdlangen aiet ouftrtege:1- loer d. Yraajj' of nl die ""oek.u .Irookleu m.t
",oordijfd blij "en ulb iD deo Uitvoerendea de poliuek der R"Iferiolf. V"0 eeo teu minlte
Raad. Dit ia. &oo"er all ODIbekend is, de eerste bet"ijfel.o .ij 't teu IIerllll#, urslll.lijk het nr-
maal dat eeD HolIl\odlCb Iprekende Afribner lo ..k om aan .lIe ., .. md.liog'u die 'an on,..e
een lid van deu Uitvoerende Baad u: Bo n" k,)ntdn b ..t etomr"l!'t Yoor ti~u jaren te 0: boudeII,
dat ouze Gouverneur eenmaal &OO\'Iel achtiDIf Wij liju ~r nu o,ertui,:rd dat cld politiek der
"oer de A.fribners getooud beeft, bopen wij R'jC"Jing in dil Opll~' _er Ilrookt _.t de h-
dat ze IlOO \'Iel te meer "OOt deo da; auUeo IÏ¥teo .au di. B04L!reul.d.u 'fila deo Volkeraad
komen om huone politieke regten te doeu ~ie ulf. de b..païogen nu de tegea",oordige
geldeu." I\.i•• ",.t te drukk ..nd yit.den "oor tr<l8D1d~ling.n

VoorIl Demen wij, uit de ,.errigtiog.,.ac .1) h... r dua ge .. ija.i~d wiJleu b.bben. Ell loch,
deo Wetge ..eod'D Raad, de volgende paragra- dat .ersoek wu ood.rteeko"d door eeu lid no
f.n o"er : deu Uiuoereud"u RIoad I la di t be4tnA"baar P

ol Do bp.. ft ul.tt e:,ld. "'or dAt eeo eerbif~ig Noli' een p.ar yoorbeeldeu .n .. ij h.bbeD klaar.
Mrte Aan ZExe. de O"uy.rneur lfelOndeD .. ord., J.:en hoofdambl~llp.ar, di. een ... lari. '!'u bIjka'.
ZFxe .• rA~.ud. gOddga '8tilfllJk I. will.D tOdun. £1000 " j....,. K.oi"t, willl lich iD dl! jong.te
deu a"n deu R""d all. corr.lp JDdeutiëo tUF.clr." Volurud8£itunjC tot Secretaria le I.teu beDoelDen
1.u O"llYeru.llr eD H. M. prir,eipelen Seer."'riI bij "ndereebeideoe ColDmiaiN nu den Road, uit
.oor Koloni.. gpJYlMa.rd mtl b Ilr.klinjl I"uter politiek. bemoei&ucht. Bij te" mihlte Uu.
",?t. de rOlOlo,i .. door de,.n IL.ad iu lij. lutet« ~a.o die OoIllDlÏlllli". treehtte hij r"g-Ir.gt de pl.
IIlt1 n;t genomen &IInIlAand. Zulaland, .alka .oor 11I,H.kder R.geriulf t"!fen te .. erken. Oit glog
de id'lrm"li. un den Hud. D" _rb.meod .... lf.1OO nr, clat hij op ....ue g.beillie nrgadering
Kol. S'er." ril I-id. da' er ~•• n objectie al lijn nu Volk.tIAd.led"n, ",uni" ""U aDder bOofd·
UID di" corr ....pond."ti. "'or dH Raad le lelrllen, alDbteDaar Vooraitter...... hU plau .teaod., of
maar 1e corr •• poDd_nl;éo IU!8ChoD deo Specialen .. If. out",ierp, dat, "I. hel doorg'gaan _,
ComIDilIAria Yoor Z"lu rak ..n eU H. M. p,ioei- gr.>o!.e nrd.e1dh.id tUl!BCheu R"I!'eriug eo W.t-
pal ..n 8-erateri. yoor Kolonie. oy..r Zalu AAng,_ I{.. ing, eo wie w ..el wal nog lDeer teweelf g.bragt
l..g.Dh..den kaullen oi.t yoo'g.brllilt ",ord.D. lOU hebb.u. Ksn de R-Ifering lieh PP .lIlke
lJ. S,cr.toria yoor Nalurell.n.~h", iD aut- au.bteaareu yerlateD P 1. " Di" ClllideliJk dat

woord op oe" "Raj( .. n d ..o h,,~r Moor, .. id., d.~ulken politiek. belAul(eu eo beJoe!iul'''" ho...-
d"t ..r g•• n w"orh.id in h ,t lI'.rucht i, dat •• k.,. ger e!.elleu dail hallDI! urpligtiugeu jlll!'~n. de
K"If.re op KroonlalldeD ,,0080d_, jle .... ig.rd H~~.ri"g P I '.1. lijn sleehr. .ouilfe .taaltj •• -
b.bb.nde d.. £1 bllur I. b.teleo. Kalf." op WIJ kuuneu er lII.er opnoemeu-mullij be.ij-
Kro"niand.n ",oll"ud" klll:\l(<1enin '~alll.mt.n, '.~D o~.... inli.os !.en dllid.lijbte dd ooodsak.-
.Iat &ling,li ..n Ileld ec:.baarach i. lij uiet iu lLaaL IrJkh.ld .eoer ".t .. elk. '~ ... u alllbtdDareu dui-
lijD bour te b l.len, "aarOlD dau ook IVmDlille deiijk . eu oomi.k."baar ".rbiedt, op .traft. YIlO
M8jli8Ifftt"r, bun Y..rlelljlin~ un tijd h.bbdo g.gll- tchu '"'g uf afzettiul! ait hun ambt, om lich mei
'.0 ...ArIO d.... lre le b,u.I ..". Allo y.rachul- d. p",hi.k io te Il\ten. Iu ..ude,~ lauden b•• "'a ..
dilfd. geldeD lijn nog Diel gei:olleeteerd, "j .. or- .r luike ... tteu en di. "erkea j!odd. W ... rom
d"" ech'."r ingefotderd." ko .~bIer ook Diet ."'0 goed P

Uit Jd Niea •• Republiek "erueemt de .A/,.i. Het ,.erdere deel van het arlik.lloopt o,.er
kant'1' ,. Jat de heer De Vletter. Poetm_ter ambteDareD die zich met handel .. en andere
en LaDd~f'OItltlerk aldaar. in lijue poat~n ge_ speculaties inlaten.
scborst· IJl; dat de Slaal3cou,.anl, diG door Het volgende ... rhaal "an de nrrigtin,eo vaD
genoemdeu heer gedrukt ",erd, dillnt<!D88lfolge Goudcommiuarie Vou Breodi. aao Wilwate,..
i. g-.ataakt, eo dat, zegt weu. een ambteoaar rand is ae overname Diet onwaardig:-
ald .... r iu moeilijkhtKieo il o"er &alteo" "'aa.rom· N, 10liug d..r procialll ..ti •• pr"k Je heer Vou
treot het blad vooreent het at.ilzwijgen bewaren jj'Klldi. de aaU"'.li>l.n iu kurte .. oord.1I toe eU
zal. Ook .. dat de b""r E .... len, Btaat.· leid. dat hij sijn pligt UMar h.I b.-.te Y8n ~ijn
secretaris der Nieuwe Repllblipk hier .... op ~.rlllorl'u lOll YerYbIl~u, onpartijdil( tejC.no".r
Woeu.dag U , en dat hij den volgeode d", nur led.r".n, \'an ,!!,hlke. .tend uf welke Dationali-
de Nieu we R.paoliek vertrokken la." Meer tett lIIeu "Jk .", ..n Dlogt. I.)aarop bOl!'ou het
daan.wdaau heeft de Boere"fJf'~n(l, welks oor- UI&jC.. en uu d.ly.ralie .."u I op O,i.f ...ut0U!,.
r .. poodeut bet "olgende meedeelt: "aa!1lan de eerate ~,I.~'IJ- dar-r .... ;;;;d.u

Dd g"uclkoortA Wu. tt hidr he~. UIlenaren lfe"IJd, W01~!I i ·j('::1ii"'''de d. yoll(."de drie da. De Xnysna Goudkwestie.
·ao pla.t ... n .hebb.n buuo. pIRt\la,u UpJtl;i'8'ltIl KSO ~ouden d. liDdnli.. yoor E1audef\Jnteiu wor.
ter proep"et.enn".. deo uitgegnen. Hel KaDIoor w.rd dadelijk be-

l '~t gif un 'o_w.ÏIIjfdct· hi .., ddd"lijk feh COIII- leg'rII door .~ae dicbt. meuijl'\e ftppliCIIDt8n, en
pagIII. ge!lIl-md i., di. r.U ua bo' oDJ..rloo. de. OJmmlll&rll ",.rd op 8flD' midd.u iD lijne
kOlj-ta:- liet ..dol.. m.!.e1\1 i. I(.""nd.o op hi ..t bezlghed.u geplaatlt. Spo ..dill ",erd hij oYer.
terroo .fetAnd taU hel dorp Vrijh.id; Dl\iArAll. .troo~d 111"1Hagdu ollitreDt Rmalt(afDatie, pro·
-:Aa,acbijo)ijkbeid lAl hOI blijk.n betaalbaa, t. curaUdI, enl., "at holD ui.t w.iuig lDoeit.. ech •• D
IIJ01 het .. ,11I ovk t. hopeo ia. te y.roorsAkeo om a1leo op .. nl te ber'Dt"oord.D.

V .rl.d.o ", ..ek .. aren bi"r ook .. ni •• 'p'roep ·c. Aau eeu of tw •• b•• reD .tie noogeD of lij elade-
tee,d. re no Du.,d •• , Natal. lDaar Iii .Ijli 'oor. hjk koudeu alD.ljlallieereu Dadat .ij bunne licer;-
loopig t~ru..rj(ek•• ,d. ZI) b.bb,o buon. proeu. ti, hadd.u geDomeu, werd geaut"oo,d dat ilet De proe,.en met de tien eerete mol1lterl .....
ratll'8 hIer g..lot.n om yoor ben elailllJl .f t. baile. ui.t kon, aangelieD het Gounrnemeot Yoor h.t nom~D ha;dden plaat. met 'lll'UlChlll en natte
lIeo I ,OD'A d.lluad..,lden jldproelAIDlI6rJ I;j". oogenblik ,,1I•• n tijd hlld g"II"'u 0111IiCdLlifl uit 'cheikundige behaDdeliUg. VaD DO." 11 III

Voljl' ..ut ... 0 hidr t. Vrij hei I loopeud oi.u"tje te rOlkoo; 'oor alDalgam/\h •• oa later yoor.ic- 12 hadden de pl'Oe'l'lIl lDet wAllDb.ell III met
lAl d. l~ ... eriog epJ.dig iD hel bOllt lijD vao eeD oiD~ .. oreIeu g"mwt. Hierop "eld door Yer- "':Meehen III 'VOlgende amalgamatie plaatl. De
!lood kaooD dal beg, ... o "'.1 iu d. Dabijbald yan ee'uUeDd. p ... uuen aangedroDlfeD, di. lei·teu dat 'Vlm: I..tete mODaten .erdeD aUeen met wu-
Inbl/&IIlj.. \\' aarechiJnlijll w.. dit bULln b-. -aulfelieu ail •• pplieaDteu weDacht.u t. amalga. IChing beproefd, daar aj niet ,.eel 1e,.erdlll.
Jlr... n d.oor Lord Ob ..lmaford, toeo hIj op pa- meereu, om d"arua cl"im. uit III uemen op au· Da ,.olgende tabel geeft de oitilOIDlteD.
LtOUllleUIt .. a. g.dur1!nde de ,,_liJke .. rw,.,. dor. plaat8du dl .. lpoedlg lOud.u "ord.a UpdO' II: B.esul
,jllli: di. io d.. Zalu oorloll !.e Iaaudhla .... u" 8~.telel, h.t eeu. grootd t..lour.t.lLio!!' 1011 lijo g tut door Beeult ..teD RetultateD
plull h•• ft j(lIfooJ"O. Het kanon .... gued I.r waoueer lij Ifeen Jl'eleg.Dheid kr.geh luik. t« G w..... thing. door natte door ....
boll'Ario.c ~el.~1i legen ro".~onr ",aol het w ... doeu. Zij gaYeu bDiL"Ddieo te k..oueu b.r~ioi te ~ rellleo per ton ICbeilruD4ige echlll III
o,.itrukken w.t eeo gaY.,fJ •. i1 eil ook ROIf iD liJu d. beuuodill'de £6 te betaleu Yoor eeo. (2,000 pd.) behand~. "olgende
goed. orde, "U..en .."U .... inig .. rroe.&. Hot il tweede afpeuniog y"o clAiml eu dat lij .. en.enl A. . amalgamatie.
.-n Ild.kanoo, miaecbi"n nog het .. lfde d..1 uu b.reid war ..u ook iu auel.re 0pligt.D aan d. w.t 7'3 grein 12'3 grein
Traol,.~1 g"le.ud... .n holpeD GeDeraai te yoldoea. De ColllmillUril sag blijkbaar de~' 6'8" 12'6
W_ \)0.1 DI.t h"d kuuneu terugg ... o, 011143&hIj mOl!ijelijkheid iu eu wae Dlijkbaar eeD beetje .. r. D' 4'0" 11'1
lel·le er eeo uo d.. kaDonueu jj'ebarlteo WIL l.geu ho.. hij ouder d. omlteDdigheden lOU E' 7'5" 144
.\IisKhieD ",ordt de 'ammunitie .. u dat kauon haudeleu. D. ".r_ken, yi"dend .. dat lij geen • ~~ ~ 1"3
ook oOIlont4ekl; t. meer uu er ORAl gou" g.. yoldoeud aut",oord krereo, gueD le keuDeu dat ~. 15'8
&OCht.. ord:. lij ten.deu B~ud.n lijD met eene ecbriftelijke • 10'6 ld'4

All .. il rUltilr eo "il, b,h"l .. d. proe ..... k.n urklarilljf da, lij ... u aaonug gedaan haddeo ~. 10·7 17.1
"oor L"uddrvet eu lleemrad.n. Het i. de moeite ~~~.::~, "~~~ .i~ii:~:fi::!·!~~~gteliltomt I~Ue~yeareUJ: ~~ 16'8
"aard om dou leer gel.erd"u Stll""proeureat te r"_.. 1[. 161" 13.4
,ipo aIR "etllel.erdp. flij ia OUYermoeid iD lijD deu Mijncommi_riI OlD aaunageu totalDalga- L
nk, m,,~r of de ... t door h.1II wo,dt lli&g.IOI!'d matie iu oouaoglt te neDleo. Woeue:iag k",aDl M. 1~~~
.ooall h.t .. eieu m.,e', i. n0lr te b-zi.u. d. 1I" ... ti. Ollllrmt de HHlDda proellrau~l, eu N

Hel il hi.r ., ...... lijk ""rm eu droor lI_n ieder de heer VIIU Hr'Ddie ver.ierf later door Iljue O· 8·6
liet met nrleojleu uaar r..gdu uit ~\)()".I ala bellÏlliog deu daok .. u all. b..laugh.bbeuden, p' 144
nur b.tore lijd.n. to.D de UolillDilearii .. rklaard. .Il..n clau' 4'3"

Goud heeft men ook ,elders daD iu de proearalie ••• Ike nilt door .eu Dotaria wareu Door elkander krijgt meu dUi met ....
Nieu",e. Republ.i,ek... " Van d.e Reetrv!'!," zegt opgemaakl te laaouea erkeDueD, alt lij reedl ICheo decht. 9 paiD per to~ van 2000 pond
d 'I ,.- d "door eeu Goalernem.u!.e alllbt.lDaar .. arflu el' of bijua HD-dri. e eo. viJ·fti .... _ 01Ul' per ton.'e .ti n ... "er, ZIJU e berigten leer goultig. I kl b ev-
Daar is een schitterende toekolllJlt "oor Natal k.ud, door proepecleer-licsuti'l daarop te Yer- D ~ e1l1e UIJI zend ik iet.,.an het
1t'&Ilt de Goudveldeu iD Zululand bebooren: leeneo. Hij d •• d dIl op ,rond d"1 men lIeeu foud (mt mODmn B. tot 0.) door wauchiDg
SOO Yerr8 all handel.bateo betreft, aan Natal. u.d.el mogt lijdeo door de achIlId "ar: het Ouu, oor mij bekomeD. (NOOT. Daar ill altijd de
Maar dit i. uiet allel. H.t goud moet ook .. rn.lII.nt. Bioneu .en mAaDd eehler m·.... 1 een reea1taten .der eente .AllDb.iog op Dien.
in Natll ge ..onden wordeo, daar decbtl de behoorlijk. Iic'Dti. iu pl.. u. g"teld worden \'aD .tubtamj m een lIteenlll vijzel, tlD eiade de
Tu",laririer tDllChen de Reaprve Goud,.éldea d. nu geaec..pu.erJe. WIJ y.rualllen d"t MAau- laat.te Jelij.. Itnlrwrijfbaar eo bm. ijllDl'.
en Natal i., fODbet k"'artarif der FollOBi (ill dag, en grool aautal pl'OCllrati.e werdeu &tIC" ,p,.~t .-' te krijpn, ajD de gouddeeltj_
de Re,,",e) Goud"elden wordt llaar (jeD Na- W.18U op groud ... n IDformaltteit"D. lo ani' eentgMUIJI plat geworden.)
talal;heo .~\'Ir der Tuge~a Rh'ier ge"olgd." woord op g..d_n • .,ageu I~lfde d. cJlllmïa.ru Wat den tllgtlDWOOrdigea ea toU:olllJltigeo toe-

Blod~Jk. uog de beId" "olgeode .tukjes, uh dat p,ucurali,1 iD dIl Ret'lIb!iek geOWlltl, .tand cler Goud"elden betreft ben ill ftIl oor-
tot toelichting der zedeo ..aD het kleurlia- Di.t u (Jul'Ï"f1l bth""f leo t~ liJn. ~u dal d. "um deel~, de tijd o.m mijllbotaw II&D de x.,..a
gendom iD Natal: _ uo ~..n prlnelp ... 1 m.t dl~ Yau t_ jl'eCaigel!, te begmnen aog. ruet daar il. Br sijn talrijk.

'00""'0 .. u 1"11'01van Is. 6'L, yoldoeud" wa- goodboudeode rift8n, maar geen een 'VOOr &00
E-onige d.JI'eo g-I ..d.n be.ft Mn I~~i"'D, di. reu. Bij I.ide Yerder, lII..t belr.kkieg &Ol ..er mill er de proef meê beeft ~ be .... t

met jaloe~laheid gepllAl(d "'M, IIJU nouw plocllflilie, buiteu d. HeJMIbli.1I g.m ... kt, ~L KOUd eeooeg om h.t mijDwerk te ~alen.
lDet tou ,ullterrle& lDel aaDgerand, haar hoofd d...a" ,iet allee u notari.,,1 motlt~o liju uPl!"- Daar het beetaao ..an ~dende Inrart.
aPeD rnpi eu ,.1. aDdere k",.u.ureu hlar lad- maakt., duc:h eeo '8gel .. u .£8 3.. ma.>8~Ub"b- l1&li de Kuyaoa thau. rliJ·k t.. __ ó.
breolflnd.. (loor lijn ge"eteD a"trolfdD ICcbt bL' L beh---' UlO'_' -,h" . bl" dO, ".1•• aau IIJU .antoor rerkri.il!hur .areo. "';'" men me. pro.pecterea 'I'OOrt te ......
.1) lie oe nu .. 0 het In eD t. be,oonD, door ten mode het boofdrif -te rakelI dat .~
liJn k... 1 ~~O oor tot our en te •• na lija buik Van het procee tegen den heer Nellmapilll Xnyma moet beetaao daar d' II1II
open te Inljder, docb .... rd dallrio .. rbiDderd wordt een nralag door de Vollulttm gege\'8D gedegen goud die . e ~lri/~ Itakj.
door ""0 io d. DAbijh.id lijude koeli.. Vrij-. dat zijn eind uog Diet bereikt heeft. AI. wat knyana ge"ondeo h~:UU:ht. e r:''VlereII ~
d~ II. b",'t eeo "nder. koeli •• die j,\loereeh OD wij er \'aU mee<leeleu kuUlleo is dat ad... hoofdrif kUDoeD L_ H t :wt een nJk
lij yr u .. h d f _. ,. F rd te du' d D_gter . h ' &Omeu. e u ~ter eennow", , AIIr en Dell•• JI"'.""eo.· HIJ .~ • 'r~.~e Sin "au eo...., ,Z1C m zeer moeijelljke taak om dit hoofdri
",.rd Irotangeo genomen eo lal daano>r te""t lIlJo ..erdedigin,. e., vooral op groodde da" sporen, daar de rOtMn . f .op te
g.e!eld wordeD. . IOhoon beachul~e ..geld bad ptrokken OP. maar bedekt zijD met ~=1~ liggelI

V.lOr.... a 1'"nlroo tijd I.ed d8l. Itad erri aaD d. Bank toen hi) bIJ de Krui<imaatlObaPPlj bollllCbea. Het bo den-.._ ..... met
pIIlDd.rl)ell, dl~flteileu eu huisbraak uuwege m eebuld wu, hij d~~ ",oeger ook had gedaao hoofdrif ontdekt 'Word~ duren eer het
eeD Jl"lep.n dldYeubeod. die lich iu on! lIIid- toen de MaatachaPPIJ hem gel~. eehaJdi&' wu, ook DOg &00 dapper. ' proapeoteert mill
cJen bae! Ife,.eligd. SMourlijk geloofde 81.n .oodat meo kOD zeggen dat hij een lnopende Deonnioed van te '-_
d~1 die hoi.br.k.1I .n dieyen nleu .. kom~lin- rekoming met de Maatschappij bad. De Re. beoYelachtige geete1.n:' .dr III d"d.tof ID de
gen lIil Europe ".r.n, moun ..n di. buu "JIrO- gi.eaeur d"r Standard Bank gaf de redeuen op mill goud 't'Ïndt al h~t be: • plek ~aar
f.llio" in de I(roote lteden _hinr yolkollleu be- .. aarom de geldeD "'aar men te Pretoria na- lier ger:oaldrelijk maken. ;:ken der nffen
Iludt!rd" h.ddeD. ~!e politi. dHd haar beel mooI de K.ruidmaatICbappij o..er m~t be- breDpt "an 'OUI per toa z:u td ~~ eeu op·
OlD dl. . prof.eeoren Le belrapp.n, doeb te 'wr- acbIkken, ruet op bav oaaw maar op die ..an del,,81'8 ,oed zal. betalen. De e ~f!D& d.
g.,,". V~rledeu Muudlljf werden die hll"D NellmapillJl eo Bok moeiten ltaaD, die aoden eeo goede _ba,.eD III de ~Jl~d vaD
",~uw.el ontdek&. Z'j liju t", ... KKW_, die er wel hadden kunuflll bijdoeu maar er Dieta bounchap van een 'VJ.'UchtbaaODDlldellJke na·
&lch 10 de UOIII..U uu Ma~&rld"." MadUDlIM \'lID trekken. gebezigd district aJ r II&D alEllerlaad
.. rhellJleu. M.n y·,nd III bun brlit ""recbri. Uit de &pu~li~j,. uewen "'ij vooreen' bet goedltooper en de Io:!':d~~uur .het le"lIl el
de~e ,Ieulel. die .an de .10teD "'0 y..le belig. ,.ol~de treunge "erhaal o"er: - ,iq m eeuir ander dhoude ~er. maken
h~ldadeur .._u p&Mell, ,,1.lDedll woeder..n w.lk" &:ij U,II i. ..u ODueetend ge .. 1 DledeJrlldeeld d"t Z. Afrika. gou D district van
Ult y~nchlll.ende )allil.D haddeu g.ltO·ID. EeD out.ng. iD d• .Boechy.!d"u moet ".b 'Ilrd ~ij". Jd t bet . .
der dl.feD II pea Kul .. eo de ander. il 'eeD Eeu boe, ."0 &e,rt lDet Dalll' Flluri., W.. op d. de :'.. . oog op dl' rapport wordt door
Am.wDlla; beideu liju omtrent t_ben 18 lG 30 jagt lI'e._I eu bad eeD kofOdo..beelt jl.lCh"- ......gen~g de ee~ afdeeliDg der .MiJo.
JArou oud. W! .. ui het 011 kun neD benrijf... te T ddr h" .e' op IJleD..... bli rd
leD d.al OUII Kalfert .neU. yorderiug.o iD be. u. egeu. eu non . let IJ eeu .1"""01 iu· . ._pa 080J ,'D te"en. eeq
_'!'ID' .na ,. 'paDueu eu gIng b.t dier baI"D. Bij Ii..t lijlltr proc:lalllatie nil d.n GOQYenlear, rOOD.

.ru ... lG kiDd.n. 1Ob'-l. ~ door deIa b_ "Opiactoa. 1Utp-

:~

Vrij ,.roeg kwalD Douderda, dl!Moor hier biD·
uen, au puaagien "oor de :S:aapat"ll bftnpnde
Lady Barry, mej. Barry, Dr. Holl_d ..r. Dr.
Hall. Dr. Walter. Lui'. R. A.. Owen. aub-LDit.
F. E. C. Byau R.:S-, de beer en mej. Jouee,
de beer en jongej. Iones, jongej. Ratbfelder.
de heer III jonge], Durham, de heer, m.j.,
[ongeh. III jongejj. (2) Bucber, bediende
(jonlej. Ohlsen), joogeb. Fichard. de heer H.
IIn mej. Barnato, de heer J. B. Barnato. jongej.
Hall, mej. &nb Lyons, Eer •. T. HanDuIa.
we~. Haonula, Eer... en mej. Al.én, Eerw. en
m"). Pettiuen, mej. en jongahh, (3) A.lexao-
der. jongej. A. H. Irving, mej. en jon",i). (2)
A..rmltrODg. jougej. F. Weatherby, mej., de
heer H. 611 jongeh. F. H8IIlIworth, jon,ej.
Mc.~eill, mej. JaDe Sunderlead, milj. jongej.,
jongeh. TWIgg en kiud. de heer. mej. en
Jongvh. Holmgrew.u kind, eo de heeren Hed-
ger. J TOMe. F C. S.·lou8. C. Gedd ..l, C. 80 ....
mes. Petereon, Sawpsoo Ailkinl, Ralpb Davi ••
D. Rodria-u'I, pprcy Ingl.'d ..w. N"laon, Ber·
Ollrd, Sllpllrll, T. S L~.ch. 81ranllr1' C V. dyk
lI.oth,·y, David.no, E. P. ""ood, Pritch"rd, A
PurailJen . .M. Hiddin, Jacob Brand.8-lIaTl,
Jo"",ph Opie, W. H. Jame., R,ohard Jame.,
}'~!IOOf', R..nuie. Rao.uk, P. Goldat~io. Ácjaml,
Strac.lrbolder. Leo ~u Murgan. Over bet ge·
heel zljo er v.~1 paaesgier •. onder andHen eeu
he~le troep oDgetrouwde Duitacbe.j-uffroowen
..oor Natal.

H.t Enge18che "ieuws i. \'Tij onbt.duidend. LON DF:N 1 Oar.-De be~r Tilla beef~
Plannl'u tot verachaiviug ""n de beh311rjpI,ng I iu bot OOBton,i,ksclllt Parlemeot geseg"
der Wet op de Mlddeleu waren ..oorkuweu lOt "k fh kl"'· . I·'door de L 'd '11 b' i d Lo IR' at 08 enlll 00. 'lll le IJ". nallona Jlel-utlrel 10'1 19 ti' WIlarme e r,. . h B' Ik S b"1 .
Churchill, all &au..oerder ..rs. bet Hui. dpr teD 10 et. "au c !erel a~d ",ti, en
Gemeenten, den eUcb \'aU den ht'er Primell K"oU 1~"'88I&oh Prol.eotoraat ovor BalKarijo
bad t~gestaan OIU een Wet ten guoote der kan toel..tou. Hij "oe",le er bij ,lat be&
lersche pachten in te mogen ,henen; m... r m'ou verhoud met DuitBoblan.1 ooge80bonduD
wae reeds. toen overluigd dat de Regering zicb bleef. Op de .. olver"oopin~.D zijn Inoeow.
,,:ustemmli' tegeD de aannf>mmg van zulk eeD "itte id. gedaald.
VI et ZOII verzetten, en men .. iat DOg ni.·t d"t
de h""l' GladJotone, door er voor krUl{ te ko-
meD, zou toooen Jat de Opposilie al. zoodanig
u "ooratoDd, Verdor il er iu het P"rlpmeut
het .,.,n en ander "oorgeY&.lleu over de ICban.
dalen die booten plaat. te bebben met betrekking
tot de wapeuiog vau le!!"er eo "loot. en ouder
andereu beeft de Regenog pn in toegestemd
om het lJepartewe"t van Marine Diet Iru'ger
te dwiDgen de lIsnonneu der oorloglcbepeo
van bet Departewent van Oorlog te bekomen.

Verder UI er geeu ,ui"., Eogellch Dieuwe
:--an groot belang. De beer I-mard CourtDey
II berkozen als Voorzitter d~r C"mitél eu bet
ICrujot dat weu het ontbiedeo vaD' Sir E. KIM lJERLEY, . 29 SIPT.-D. _k I&U
Tboruton, Britll<:h Gezaut te Goootantioopel. Rojesky ~en H088 I(ut nog ."oort.. Er
ua,.,. EngelalId Ulet louter opvatte "I. het~. ope"baart !Joh Kroote 0p8CIbaddwg, sljude
volg ....n eeu wensch ..an Lord. Iddellelgb b,t Hof den ""beolen dag propvol. Het ver-
001 wet heID de Turkeche Il"'etihe te betlpre hoor [.amene ne vertl"diainrr kwam dele']ken m I tot . . . I . ,.. ..,
d d' aar tahl h ZIJID lerugroeplDg el' morgf'n teo einde, en daarna werden de
en e, wan .t eet "at ooder bf'm de Ru.· l' .

... n te ConstaotiDopel KI de" invloed berwon- Re ulgen ..oor (,Uicher geboord, rlareorle hot
nen bebben die zijD voorgJlnger buo afhandig r ver boor "an bet bo,A J vau bet Spearders
had w~ten te make'_l. Gener ... 1 Buller rappor. ~ep Irtome'.I~ met'r cJa" drie areD. Sled,
teert dat de "",keu ID Ierland wel ouruetig zijn, dIe met HOlell~y bet>C, Ilamengewooud, .. erd
maar dat b ..m de toe8tand van de Gr .... fll<!bap- ook "erb ...or,j CII I"grfe eeD tM·langl ijke ge-
pen waartoe zijn zeoding zich beperkt w,,! tuige"is af. IJe Ilaa" wordt morgen' voort-
meége .....IIeo. Vnn het verh ..ndelde ter ver gezet. De Gemocnt('raal VRO Bf'lI.OOu.iel j

~~Jde::J!o ""mnQldct:dBnl'tochetV~reeuigLiol;l'tzUCIl~n neemt een' "SBto hOllrlillg aan tegeDo"er
< vu a eeu. U& .. au al. on- h t M' be t d ft . .

der o..er Becbuanaland wetd voorgeleun, e IJU. 8 Ull~ en. e .egerlng. IU ~ake
w....rin bij dit en r.k T,.u, .. ,' al ..oontelde ah eeu bepah!lg ~w blodl'rhJke !Cp.oudheld •.
laDdeu dIe weldra een Eng.lsche be ..ollring I m,u,,~,.,g",eu biJ JaK, &00 ale lij aau Do
zoudeu bebben; eo dat de he, r De LeSBers, cTOlL B £>ah MIJn I(enomen .. ordeu, ..erbiedt,
in een voordr"gt .?..er bet P"nama K"uaal. te eh ook iu ... ko deo voorgestclden uieQweu
kenDen gaf dat b'J hoopte er IIo&nbet eind ....n miJ'ogro~d, "'"U bi I' in<,oz"tenen "an rieo
181<1l ê kl t uil .. I" . ".. me aar ez en .1l!U. n ....ueensl ..nd on leu !!,rood verpligt. zou len worden op
II een voor'lel tot "f!CbeldlDg tU88Chen N oo;-d b ." k .
en ZUld met groote d b'd '00 C111'"n OBtou I'lln WU)UhOllen te yer·meer er el "erworpeu. I' .

Uit Egypte wordt g~weld dllt le Dougol.. p I\atsen, IU plAats van ,e'-gOl'dlDi Le bs-
zulk e"n bongeT!loood beerscbt rlat men er ge. komeo.
dwonger:. II ....n meu8cbeDYleterij te doen, en
dAt ten wh,,1 van rebtJile. uit T ..mai is terug.
ge.lagpu, Jilet heet dat zekere oproerige pro-
clamall~s, ill de Punjaub ..erspreid en ver.
klaren'!le dat de Ru_n op warocb Daar I"dië
zIjn en dOlt ludi~. hlerv"o partij woet trekken,
':'0 deo MaliaraJah Dbuleep I::liogh atkometig
ZIJn.

De zaken VAn Bulgarije stonden, toen de
ma,18toomboot vertrok, '00 dat Vo,.t Alex'lD
der, wegens het antwoord ..an deu Ru.siocbeo
Kel •• r op het aan bem gelondeu t,..legr ..m,
r... d~ .f.tand van deu TroOB ge laau, .iju af
acheld genomen, de boereo I::llambouluff
Kara ..eloff eD Kol. Moutkourolf tot Rpgent.
ecb.p ....uge.teld. eD zlcb o ....r Da.rmstad be.
geven bad. De Bulgareu waren regt jammer
over ZlJU vertrek. Vóór hij bet l..od verliet
bad een ComitJI, aangestpld om te zieD wat er P. ]!;LIZAB~TH, 30 SIPT.-lIêGéë' .iJ·n
gedaan moe.t worden, aau deu Russiscbeo dik 240 ba
KeIzer I..tel) vrageo: I. Wie de RlIJIsiecbe kau. op e wo mar L .• lell aRngeboden,
dict..al "our deo Bulgsarscheo Troon was mMr daar de lIIeJ~~.lfllflng niet beel ~oed
2, of. bij belc.oveu wilde Bulgarije door geeD wae, en de. p.!'J~:;b t't. a. id. la~er .. aren,
RU8sl8Cbe troepen tA lateu bezetten en 3 de "erlieu ~e!rf8 lOS baltm "<l' k >ebt. Kr
Con'Utl.tie en bet zelfbestuur .... n Bulga;;'e w~-ti:) de "ol, buel wat nu miDder
t~ hAodhve • eu , (J RWI an g en w... goede 8obe"'8e18 eo vol Il\den. VaD 44

..... 1 ._ ...,- .I"" om een Generaal D&&l' Bulgarije te zenden baleD augorab,ut.r wordfjn ~9 verkocht. Som.
om bel leger aldaar te reorganiBeren zulleude mig~ werk ..lijlt goede parliJLj~B baalden
wen dit ooder aekere ..oorw ....rd~ toe.taao 1I1i • i II I
al. bet "erlaDgd werd. Het antwoord van de . II e. • .. per poo'l. MIJdel800rl eo
KeILer wa. dat hij op de onafbaukelijklïeld en ~e .. one schcerselll ",erJe::l Legeu dezelfJe
unie van Bulgarij. geeu indruk maken' .. n bet prijzen als verledeu week "ericocbt. Op d"
land ook niet met zijD troepeo bezetteo zal, v.... reflmarkt wareD zeer fraaiJe piuwie, en
ma,.,. "at Ge Con.titutie betreft wil hij zich' .. lUO wiJfJ"'" en 8t.1.artvooren haaldeo iets
tot geen tOt'geve!" Ye~.taan. ,en fti.j zou wel eeo betere priJzeo daD vroeger.
Ru.aache Commll8erIJI, na I Vonten "ertrek
naar Soli .. zeDdeo maar geeD Russischen Minis:
ter van Oorlog. Het heet dat Bi.m.arck deu
Vorst beeft gerad"n ..f te treden,eo dat de Ooit.
ache en Oostenrij ke ConsulI te Sofi .. bij deo
Vo.. t, .oodra bij Eijn boofdstad bereikt had
te kenneo hebben 'liven dat bun R..geriug,
tegeu alle teregt.tellingeo [van deeluemers
aan den ltaat .. treekJ vooruit protuteerdeu.
Naaat dit alles ia nog te melden dat de Keizer
.... n Rusland iD de Krim groote militaire I
operatie. beeft verordend. die re.d. druk aao
den gang zijn, eu ten doel bebber:: om proe ..en
te n.·men met bet snel veracbepeu van een 10180
dertijlduizeod UIIUI Daar eenl« punt aan de PIETERMARITZBURG, 29 SIPT.-In
Zwarte Zee: . "deu Wetgeveuden Raarl werd gisterea a"oDd

Men ochlJnt ID bet ooz.~kere te ZIJI_Iomtrent door .en grooto meerderheid een bt-.loit
de hou~mg vau OOlteonJk en Dwtacbland. geDolMu waarbij de Dooizakelï kb'd dt
Rood. wordt er Yerkoodlgd dat het laatste . J el wor
unr "an den .ieken lIIan thanl teo stelligste te keooeo lfe;:eve.D om de ult.guf '?:Dr .~et
,nadert, en dat bet oiet laDg meer duren ~olgClode Jaar bInnen bet wa&ncblJnhJke
~ of bet Turkache Rijk iD Europa wordt lUkomen te . boujou, londer boo.IDgi te
ID d.ier voege verdeeld dat Cou.t&.ollnope! oemeo ~t .~Ieawe belastIDg. De Regeriag
aaD. Rusland, AlbanIe &an Ooetenrijk en Sa. heelt f"lliehJk: met de zaak geuoegeu I!'8UO-
10nl&1 aan .. Gnekenland komt. .Dui~hland meD, Da versobillende pogingeu om tOllllCbeD
zeu, ala ElJO deel,-Holland knJgen. Wat de gekoleu ledeu ,erdeeldbeid te tok
Engeland betreft IJClhijnt h~t uker d..t Ijet zich Thaol gelooft men dat de ouo,erlc • r~:'
aan het verdrag ""n Berlijn zal bou/ien en .. . , .. .ome IJ e
daar ni.t buiten g ....n, rwoar het heet dat H. lItlIJd dIe op Mu liJd schee.'1 ~ drmgen ver
M. de KOlJtngio iu ééoe woede il over bet medeo zal wordeD. KenDIS Id gogjj,en ,au
verj"geu vao baar schOOOZooU'8 broeder, en een reekl besluite~ ten I(Q' ste van de aau
mels liever zou willeu dan gepeperde yerkla- elelliog eeDBr C"mmill8ie om oudersoek te
nngen ....u Ru.land die al he"lligt tot oorlog doeu u.. r de ZalD 1<"'8Iie. Oe reeolutiee
k?uden leldin .. Th. Koninklijke f.amilie wal die .. aarlChijuliJk lIulleu worJeo a.ugeuo:
ruer ecbkr, bUlteu Pnns,," BeatnC8 en haar meu .... 'eD d b d dOo"
ecbtgelloot, niet voor, en de Miniaten zoodelJ, ' ,,- ~ e 'IU om. .m_
meende men. op dit punt uiet toege"en. Of rie be.laogeD te doen "ertegeowoordl~eD ,au
men echter aan ho uemen dat, zoo all be- ZQlu I, BoereD .u Koloule Natal.
.. eerd w,ndt, de tpgenwoordige Britsche Re-
gering m... r letten w op hare bt.langeo in
A1ghant.tan dlUl op de Ooaterache kwestie m
eogt'ren LlD, dat hlijft natuurlijk de vraag.

L,t Amerika zijn nieuwe l>engtcu,owtr.lJL
de uuLOIIt'n te Chatleatou~.u d.. &&rdbevingplI PIET~H:lfAKITZBUIIG, IOcr _ De
herbalen ZICh nog gedUflg ov,'r oeh Diet ge
nog gedeelte de. laud.. ID Mexic ... zal door qeru,:.lagiug iu deo Wetge.eud.o Raad
eeu aau~ Mexicaneu die met ""Il o..erwagt o'"r de be.llliteD "mIN"t l'.ululand ÏI uit.
"an Indlaueu le kampen baddeu. een vrij gelteld op yer.oek der Regeriug, op groDd
erD.tige nederi ... !!"geleden trijn. dat de tbaoB g."oerd .. ordende onderh"ode.
. Over Zw.! Afrikaan.lChe za!teu i. bit"'r wei· linli(eu er door g6lltremd konden word.n. Dit

nlg. te weldeD. _De r.rnp.r< "enscht de Ka..p "er.ol'k der Reg ..riu 8cbïnt h' I
geilIk IIIet een nJL ug ID ",ol dIe baar eeu! d II g) een Ier 00·
uullioen Sterling rijkl'r zal mallen, en ver. pen gPrue t te IOgeoetralf"" d.t de oDder·
klaart d .. t, boewel de kweaue \'aU RiJkBfede- baod9lmgef1 wareu af"ebrokeo ",eKenl den
r"tw oog Diet rijp i., die 'f"IUl Rljknerdedi. moord vau Oabnlam_&1 Z'. III deo We&ge_
g~ug dit wel i., zoodAt de Kaap nu maar er aau" "endeD. Raad werd I(l8kreD een bt.a1uit ftn.
dAnkI'D moet om zelf het eeu en a ..der aan de letemml!_( aang..'comlln dat ftiteliJk gelijk
\'crd@od1iln.!!' harer ku.t teu koste te le,geh .. llaat Dlel een ..otum nn afhDring tag n
Vau de,~ rm~goa &.ai ."!poorw:eg wordt .... img den GuUYUrneDr, omd.t de.e er yoor ~
gen ..~lrl, II('o.;ht.. blijkt het mt. eeu brief aan dMokte om aau den .Mi"iater nu K Ior'-
de (,[0(" dat men \'aD de stemmmg der boeren bet bt- I 't t tel f, . 0 '.ICO
hIeromtrent in Kngel&Dd oog minder weet'dan • UI e eg", eren w.. nn bedenking

_ WIj gedacht hadden. Aangeaaam il het berigt wordt geoppera !.togeu d.e .ta8lObenkOlllJlt vau
over de opening vaD een "erltoopplek Y'lUI deu H~g~o CoD.mluul.IU N ..talllChe zakeu.
K.aapecbe wijueo dOOI'<Un la... r PriUe'!'iu, WUI' l'e welienng Wal gegroDd op de duurte rau
,rij tlden ww 0""" IDI4tdMlea. .. Q '-I'ir&DI.

O~NERAAL K!ULBARS E!'i DE BUL·
GAREN.

G~W E Jo:;NTERA A U t~gern
~TUUK.

MIJNDE_

BCHBDULBN INGBLBVBRD.

De Karroo, Elucl .. i"i~r,
Tarka, Sep&lDlber 18&.6.

..dm! de .. RtItlakt_.

...~':' _!,..,
"-'e'"

•

OANADA KOMT MET GELD VOOR
DEN DAG.

OnltICJngm en gepubl'-d 30 &]14., 11'16 ".m.
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OOSTENRIJK ~N IJ~ B.\LKAN
KWJolSTIE

]

PORT ELIZABETH, 1 OCT.-De Tartar
"ertru , morgeo met de dame. Da rliDg eo
Altrid"e en de beeren Eber' eu Haley ala
pe.aaagiere voor de Kaa98tad.

"

CORH~PON VENTI~ •WOL m;D.ULD.

Ont"angen en gepubliceerd 1 Oct. 2 n m. (lWU I'rau.u 0•• JlIm" T~WOO.D.lU.'0')' DI o.yona.oJrZD oo&u.UZ'O.» .. ru
lJra.uo.o .. ITITI[J[U rCrWJrD ann nlT.Aoa-
.IIOH .oao... -Be.J

DE BRIEF VAN NEBUM.

Ni~uwe Insolventies.
T
li!
st

Alijnheer,--Gelien O1Idel'ltaande f8jfelan,' mij
yerd..cligeDde, iD a. g.r.! blad. te plaatleo.

Ue brief "" " Neh.ID" ,.. de ge_ .. Dte TarJra.
etad., .elligt uiet lDet bet doel CID_ij te c iCi.
llren, mur mij ~rao )Dlijk MU t. "alIen, i. 100
lIiteret belagcheJIJk liD illlfewikkeld, dat ware het
ui~t d"t u'" orit.iolll cI.aalt,ik Di"t (ufeehOODik "'0
hUll beo K8wetlt) ft1pODdereo lOa. Ik g. Di.t
o .. r kerkelijke fioaneiën ail.eid.n, dodi IOD
gaarDe lien dat de IChrij.,.r ia de toello .. , meAl
zija nrtlaudnrmogeo. ill 'I Laujo ouI.ikllleJeo
lOU, en het .. oord lf Ex " ill eeD iaist~r rill op-
UUeet eo bescholl •• D. Het komt lDij "oor ol
hij (tie lehrlj"e,) eeDige iDliohtiag 1011 ",illen
"Iau,.n. Welligt IUUIID leediDgtlll h_ te rtgt
bre"Ir.D. lJr beo Di"t Pen dier ariatocra&ln all
uw eorreepoDdeDt (de DI8II.e) waanehijulijk mij
aebl, OlD t.geDOifer IllijD .. phile.DlluopeD" 00-
eebuidig te .,elde te pao. Ik lehreef Di.t tereo-
onr Da. De Villlen, met eenig dllll of omdat ill
"U .. ijuI". lII.er deDk eD Dlij _r op prijl.tel.
N..LUQrlijk riju _ljDe ideeën &epDO"r ZEer-
.aardeD teil .. nIG IlIaI. ale~ tell lijDeo fneare,
dueh er wae Di.1I 'u eli ..D aard iD _iju bri&t.
O"k kan ik aohrij"er _et Da1::'1111 lIIrA'eD: ill heli
.... I rUDltig.r _timIIILeo tereDonr de gelD.... &e
Trsrkuted (iubegrepeD CM &ha&l -..t oDd_ ..
lIIeud. CJDilll.III eo k.,k.bad) dae echrij" ...
.. I".dD. Nur. lD.ijo Decleri.,c.. iDlie~ lehijut hij
claDIjf oDifoorlllfug. I. achrlJ"er nle& ._bi.u
DI.I de akeu ODbekead dat hij clarfl wageD ,., de
Terla •• ;.adeeh. geDleeDte lalke ,.lODt.~o-
,.0 te uiteD' Wureebijolijk aal hel h.m DOl
6éu dlljl' berou ",en. Ni.t mMr tijd bebb..ode OlD
UD ODIDter_Dl. eebrij"lro.,an .. Nehalll" (die
te .l~arlig .ea ,ijD _DI te p!aathO) meer
nOilUe te ~.IDOD, .. ttrou" ik dltt k1j (OC:brij".. )
frOlIC" DIl) ui eX8D1pl.. ren ODI aWID ee11tea .>r-
'''}IOud.ur, ,.... U.t&udige .D "erwludige ODder-
w'rpea lt doeD wurd.u.

I

c

• KAAPKOLONiE.

DE HOJ!i;SKY ZAAK.

Oot. 1. - Heory Harlio, van Wijnberg,
Kaapache afdeelinp'-

1.-Johann .. Kiohiel u.t.Uy, op Welp
"oDden. •

I.-William Thornto~, te KiDg W-tlliarIIJI.
toWli.

1.-Jaue Fortuoe, te Mowbray, botieo·
houder.

l.-J_b Jobannee de Villiers, 1. J.IO. te
Achter Paa.rl, afdeeliog Paarl.

1.-P.trus JOhannOll Kogelbreeht, C.IO., op
KarreeboompQt, afdee1inS Prieeb, boer.

VERGADERINGEN.

(Yoo,. d4II M-etr, d4II "-J.H. Hot ... ,..)

GISTEREN. ]
KJ:UTa VlQO-'.D:&IUli'OD,

gehouden iD de boedel. van .Alf. Nicholeon,
O. J. Oriftithe en C. C. F. AbbeD (tweede
oYergaaf) l....erdeD Diete.

el

BOOD lOND.

BuiteDgewone, "'lal' julfr. B. D. Sooob
een achuld 'I'8,D £13 10. be._ wegeu. hoi ••
hanr, en ourator Ireland m aju rapport ge-
tuigde dat. de boebD e1echt gehoudea en daar-
door alle ait.taande rekeningen behriet waren
iete wat de.. boeie! groote IIOhade deed. D~
~erij werd echter door curator Bonder ver-
liee "oortge.et.

(

,
, r. '

1<' ':
f. "

W.I. FORD"

Tweede. SchuldeD bewneu aan Z. A.. Bank
(~erband) £202 61. 7d.; J. B. Baiuinne (do.)
£910; Z. A. BUlk (oproepiQg 'I'OOrner II1II.
deeleu) .£80 j C. G. Ho Trut- eq Auuraotie-
maAttchappij (aaldo van rekening) £66. B.
R. 8yfret eD G. Ho Lewil Werdell oaratoreo. O. J. VAl' WUI, Juior.

De Tarka HtraJd g.Un. du ook 0'" te
uellieD.

KIMBb.RLI<;Y, 1 OCT. - Oe Z.all: "au
R~J6IIky ,legou UC.8' i.i uog aa" lieu !faIlK,
EllIClber IS door z'Jn advokaat als gotuige
opgerut'perr, 'u wordt tbans iu het ve,.
boor genolD"o over ie lere apart" beweriDI(
,lt" gt'1 uigen Yoor de yerdo'lil(iug. I Je
~ItDa Maal.iohappij he.,{t eeo aitJeelitlg
VIlU 3·~ p.o., de StauliarJ eeu van a
en de Pulliu!!er eeD "an :.! p. c. ,oor de
maaud verorJeud; terwijl voor het kwar·
"'-I de Frau8cbe eo d'&terre eeD vaD
4 en Ue !iller's eeu vaD 3 p. o. heb' eD.

ANII'Á 0amA 8PlIlfC ..
Derde. Schold beW'eA1l II1II Dirk Oloete

(koet, m.oumg Ill") £103. Ourator H. Hall
rapporteerde dat vol",n. de lijeten lAD wIOI-
,.ente de bateD £200 bedroegeu eD de achal-
den £494, III dat de bat.n epoedi, te geld.tmaalt:t acooden wordeD. Geen beeluitlJl .er.

·1JPIBeRIGL_ .5' -'-s:z::: _ ~_=:::W:

DEN H~EH VAHLEY.

"

Hijnh •• r,..:.Ia u. uitII'" ra. den 28lten
S.pteDlber y"recbijDI .. n eehrij .. n Yan " V.I J.M.",
t..,....u .. Geen Varleyi~", dal IIIij. waarlijk b_II
pa"'te.r4 .'II.DI liJD oakoad,,_ yerlCuliJlrillr
di~ hIj lIIukh 1..,,,,, cI.o.h ..... V.,I., .d'... -
~.ker W.lbekeDd lid Ya" het HO~lI'erucli., dat
Jaren IAIljl "D eoon,ehjke hea,beid dreef all
d. heer Vadr, ,roel.r deed, eo uu lid ua d.a
W e~",eDden Raad la. Hij w_ er op dat liDI.
land. jlroollt. 1Mbeld, cl. OD.terf.lijkil 0.Rolj-
!.er, fltl' at. me&rOOlIIl1C1ieodbefc, .D .,erclar dat
Elllrela~d'. au.taand •. KU~D, D~ ouJaap op
III redlend h.. ft all DIId1hiplDan. lfu, IIlijllJleer
lDet aU. heacbeideaheid .. ".b Ik AID" V.U.Al.;'
te "l'ftgeD wal of d. bo".__ lDd. dlo,.a _.t
mHo yorilc eebriJyen te aaalteD habbeD P Im •• n
~ V. O. Y." w... t too~ dat .,ocb het g.uo.lDda
lid UD he' Hoo,erbal', Docb U. Ruijter Doo11
ODI..... Dlt&aDd. Koai_ liob op cl. kuae~ heb.
bdu rewugd 0111all ,.u..ciulII .. rde predibu"'D
die han tu_en ot haaoo11oqtd._ c1oo~Q_ heb.
b,n lfepulMrd, te Pl'Mkea. .

Ik heb er ai." .&eIleo dat hij op publieke
plUUleD pl'8tlkt ."1 Sich. outlaat 100 ".. I hij ur-
k~M1t, .~ dat led.r dIe bet •• 1, .... 1& al .aijue
lIIulraikllllf!~ aanboort;. Dla., d"Al'op b.b ik
ter-n,. dat bij lDet HanalogloD t.&jr.lijk den olld_
.aardl,.D "'l1li1 ooeupeerd .., .un".r dal e'D
nn belden onreeoko .. ug 0011 Kerkelijke n-
gula"" daartoe h.l l'IIf& heeft lulu t. doeD
Hel "aieuwt lI!i.j te wetea _lIIe de.....i.
~ e~. .~.li)ke aanlD.rkiDgIlll lijo clie
Ik In IIIIJII.YOflRlU bri.f heb g.alarneo. Ieder
.o~rd clat Ik ~o ~raohreet houdt ik .taaocl.
eo ill weDacb dit DOg .r bij te YOeg.D du ik ..
heb geeehulDd dat d. heer Verle,. ~ cl• .4,.;:!
all ... o~~.ocl. Wat hij op Z.tllr~ Af ODd iD he&
&bibituljj'.bou. &00 Illidrachtig eD 0pg".OD_
d.a ~en t.~ b"lea g.lIJd h .. " di. lijn IIr
gad.nDj(. \'arbeteD &OfD hij tleeht dat lij .it lf"
.toordh.ld weg jr!lIjfeD,OWIr di •• 1IIllI'"faaa .. jD
o~du eeu hUlIIl oDlIteld re.ordeDjWUj_ dat
hIJ 11. Z,udag op G~oentepleill 100 var lliul!' 0_
alle clruberlroopel'llD cle h ..1eo all, clraDkwia.
kei. "erbrand ti .e.,~heo, e? all hel "'are het
Opper ... llote ver.", JlotDdal hIj h.t niet doet. Wi ..
kolllt d •• r... k toe.' Eo nrder, dat op lijo IJ.beet
d. Zuid O.-teD wlod tQl bedareu is g.h,."t
dat ~e.lte no Oharl~.toD duor tie aardbe'yi:~
urwoeet il olllClat men h_ uiet won toelate
ODIdaar t.e predikeo, 8D clal he& .,>ed .. I .iju_~
88Dpert "au ~deD 1011 .,erd.lgd word.n, eDI,
Ik "~nd,, IIIIJ hoe ..,~Iea lijaer -poeteleo di.
d:a"kYiDkele b.bbeD en die lijDe jfocl.dieD.toef ...
nll,g 100 trOll. h.bben bi~e"'ooad, 011 Daar liju
raad .ull~~ haud.leD OlDbUDue. "oljreDl VarI~
100 "1'H11"k~DeriD" op te , .. eD. y.y. 1>. M. u ".rbuïcl dal gij, lleer Edit •••
mIJn J.rocl~kl h~bt opgeno_.u dal )a~_ ra.:
~, .n lIJDer ,,!!eDdeD ,,,,rieN heatl; eli dUC'
mIJ ait OlDlD.t -IJa DUm "OOr deD dag te Ir,,-
III'D. Ik , .. f Jl ga&n1e \'Irlof DlijDheer E"'teu
~aaD V.. ~ •. ~. IIlijD _III 'bekeDd te lII~ks:'
_ltI clat I'IJ liJD _III ook au Dlij bebDd It.elt'
.0 Ik ",r~ .•II.r V. D. Al. ciao Die.. .ij 1IIIlljf.u..:
mer .. IIIJO claa IDllt bem Oy., d... IllAk e.n 01)-
i"hoad te b.bbeD, OlD &1100 de gel"!flobeid te
lIeilbea heDl "blge _I lemolaa tlrekea ond.r liJD
oo,r te 1N.lllllfeDwaaroyer -eo groot g.deeltl 'Ul
Iret PDb lek seer te"'"lft klaall't.
I V. I). M. sllIit DI'" te "glreu dat bifDlij 100
aug .alt eeu ~f ... rd.D .chterklapr.r boD.dt LoI-
dat Ik b.m IDIjD _ bekead "d. N ..
~..".~urtoe ~~btgij raijocoolln&. Nu ,.~:~~;
Ik .IJ. of hIJ, Dadat hij .ija naalD heetl ail
u=~n! lIlaDoeIijk .eDOltjf z ,I lijn 0111... ij ..;
Il! IlI'lng &e _deD tea .ind. Ilkt helll den
cllng.ea ~ "'''Phkeo. Hij lllaart 0"" .i·u lat
hl1ljfbeld ODI Di., mijD _DI te pl.. tIe J ctooh
I. "'rl11fder tijd IaIl1attilf geaoe,j' 0111 n~ ..
boatbut ook siju DaaID Diet t .. plaatle: WIlfk
ten gek i •• llr al w..,r! •

Jubu N."ton .. H., al. hij in deo H•• e1
kOlDea clau lOaden er drie .0Dder.n "'eMO'_ lOll

n.t esn'" wonder I0Il ZijD om tea . .
.ellC~.U i" den HtlDeI te mU. .ealfte

H.I t",...te .ond., 0111 eD.
iD deD UelDel te '!'io.l.u-;~ ~~D~te ~~nleb'D
wacht aM. I) UI.I ..... r ur-

Elet derde woader 81, h. t .
lich zelf dllAl te .iocl.u. IfI'wt.te '·.)U"JD 0111
zal elit ook _lli*t i lt

Vari., .... u ~ ... 0 et ~t gnal _et cleu h.er

v

.Ri Idelijlc, iD de Govllel'MmenU Ga.etle
,an gÏltereD, is het rapport nD Dr. P.
D. Haha over de hem toe ... rtroawde
K:n,..~a goDdk;warte in bet liobt pge,eD.
Set IS I(edagteekeod 30 Sept.mber, loopt
o"er 16 mODSter. kwart8, eu I.idt al.
du:-

b

DE .. TARTAR."
"

"
"

NATAL.

NATALSCH~ WETGEVING.

ZULU ZAKEN.

I POLITIEKE ZUINIGHEID.
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