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DE HEEREN J. S·. MARAIS & 0 DO ....D' OP " '" "...tJ'Ili. Od PZULLEN VERKOOPEN TE . o. . _ . ~.J\J;)~C': I 14 DEZEB. .. •• ~ ". - ' D.,. ..... YlDT~HoogG .... gtU.
KLAPMUTS, 100 Groote Slagto~:n ; '. Bela,ngrJJ~e Verkoopmg. v AST G 0 E D,

OPVRIJDAG, 8 OCTOBER 1&56 100 Zware S~koeijen . _- - . TE STELLENBOSCH.
100VETTE SLAGTOSSEN '! 150 Jonge Oasen. -e DEOndergetcekenden, met instrueti es begunstigd door Mej. de Weduwe

35 VETTE SLAGTKOEIJEN 300 GrooteNamaquaSchapenenBokken s, W. W.u.TElIlI,zullen voor bare rekening

158UITGEZOCHTE TREKOSSEN tr~~::nlo~J!tezljna.llenuitNama~~d,InOnOver. Op Diugsdag, 19 October sanet.,
DezeBeesten zijn gebra~. van Na.tp.aqualand •door worden. e en geschikt om adelijk gealagt te

den heer J, DE KOE, en ZlJn alle III Uitmuntende . W :a. UKENA.
'ondltle lIULLER, SDDT &00. De heeren " •.B. Marais & ~ • .Afslagers. VOGELST RU ISFO NT EIN
KUIL SRI VIER. ' .BELANGRIJKE DE HEEREN J. S. MARAIS & oe., Gelegen nabij den Hoofdweg naar H~peiie(d,
" DE'c~:'~~LXE¥~':''i'i!'llLVAl<Pob~leke Verk"plog ZULLEN VERKOOPEN . AFDEELING JULIIESBURY, ,

. IN HET TE KLAPMUTS P UBLIE K VERKOOl'EN,

DISTRICT CALVINIA, OP DINGSDAG, 12 OCTOBER, ..'
Hu'smeubelen. Boerderij M CP 100 Vette Slagtossen Levende
Cereedschap, enz , enz. aandag, 18 October 1886. 150" Uitgezoohte Trekossen, 4 tot
OpDingsdag. 12 Oct.lSSS, VAST.vË:N "LOSG . 60 6 jaar oud ., .z\[ ,', ""d,"g"cekeodc publiek _ OED. 7 " BlagtkoelJ

en
.' " ",k:"'I"'? te Kull"I,I" In den Gea"igneerden Boedel van 00 "Namaq~a Schapen en Bokken.

r- e "t .""" t iuu-nt l l uisrneubeleu WJLLE~ PETRUS BURGER.' Bovengemeld Vee, nu drie maanden op weg van
" "",,,',, ""I.,,,, ",h"",,.nd. aan Namaqualand, is Inuitmuntende conditie,

,..,I,k" Ik,edd. DE Ondergeteekende, behoorlijk THOS. D. JEARY.
.J, \1.-\ D I; Il, . gelast door de Assignees, zal P I h B cl .. 'T[enig Curator. pubbek verk?open op bov.ngemel- aar sc e ran assurantie en rustmaatschappij.

/ E ORSTEN, A fsla.;;6r. den datum, 'I. V,i STGOED :
( a) De helft van de welbekend ..

plaat;; "TIJGERHOEK," gelegen

::.. ~. 1:,,, hC'lltl' L\iJe(ler~ van GEIl- ir het Distrikt Calvinia, Veldkor-
i, .... ,\l\IIU\,~ :llElILl.l' H,I.'C'PT,'netschap Voor-Hantam, groot 4,426
, 1',; :,1 I \\' C'lTEi{ ll,\.T:n, van! Morgen en S9H .Kwadraat Roeden.
~', '1.\."" Il. ! Deze Plaats is zoo welbekend aan

-:--. I allen dat verdere beschrijving on-Dl i '.!t-te!.le \.rkuopill~ van on-\noodig is." 1: t,rlll",!.l Lt~.'nJoll\ ill Je bO-I (b) Een ERF gelegen in het Dorp
~,:,':":'!':' l.\lIt"lel'. zltoa],;\Toeger:{'alvinia, nabij de Pastorie goed
': ';; '.' " , r.]. /;,I wonieu gehouden ,geschikt YOO, i,mand die Y~~ zijne
: " 1 \t k, "lt I Renten leven wil; het heeft ook een
Woensdag 13 Oct. prachtigf'n.Tuin, maar, jammer, niet

, ' een ceu\\igdurenden Stroom van

TE 10 URE V.M. Water.

OP HARE WOONPLAATS

op Donderdag, 28 October,
TE 11 URE v.• ·.

ZULLEN worden verkocht, per
p'\lblieke Veiling, in één Per-

.ceel, aaa den h~n Bieder, voor
den Resident Magistraat van Stellen-
bosch,.in ~jne bevoegdheid als een
Commissaris van het Hof, aan zijn
Kantoor:

I. ZEKER STUK VRIJEIGEN-
DOMS GROND, gemerkt Perceel
C., gelegen in de Afdeeling van Stel-
lenboseh of Kuilsrivier. groot als per
o:erblijvende uitgestrekth~id, 297
VIerkante roeden en 38 vierkante
voeten.

II. ZEKER STUK EEUWIG-
DURENDE ERFPACHT GROND
gelegen als boven, groot b8 vi~rkan~ -,
Roeden, als per Acte' van Transport
gemaakt ten faveure van ANNAELIZA-
BETH MnJA JOHANNA DRUNT, gebo-
ren JOt'BERT, op den 5den Novem-
ber 1883.

Dit Eigendom bestaat uit Tuin-
grond en maakt front naar den
hoofdweg. Het is gedeeltelijk om-
heind door palen en IJzerdraad.

De KoopkonditieB zullen zijn 8.
kontant. De Gouvernements en Af-
slagers onkosten (tezamen twee per
cent.) zoowel als de Heerenregten en
aile onkosten noodig tot het voltooijen
van Transport te worden gedragen
door den Koeper.

Voor verdere bijzonderheden ver-
voege men zich aan het Kantoor van
den Opperbaljuw, Publieke Gebou-
wen, Adderleystraat, of bij den Resi-
dent Magistraat, Stellenbosch.

JOHN J. GRAHAM,
Opperbaljuw.

Kantoor van den Opperbaljuw,
Kaapstad., 4. October 18!:\6.

DE oNDER VOLGENDE

PI U1IEkE \ ERKOOPING Have en Losse Goederen, als
LEVENDE HAVE:\'\'-' KOSTBARE

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

21 Ezels l 50 Schapen (Hamels)
40 A.anteelbeesten 4 Vogeistruizen (Brocivogels).

LOSSE GOEDEREN:

KOSTBAAR VASTGOED:

1 Tentwagen
2 Open Wagens
1 Kapkar
1 Schotsche Kar
1 Voor en Achter 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 Ploegsteilen
1 " Vaten
1 " Halfamen
1 " Zinkplaten.

ALSOOK:

BELANGRIJKE
PUBLIEKE VERltOOPINGZ. A, ASSOCIATIE. ~

V A N DE KOSTBARE

Zaai. ,\eu Veejlaa ts,
RONDEBEUVEL,

ALSOOK:

1 Paardenkracht Machine
1 Paardenmolen

En wat verder zal worden aangeboden.
Weduwe S. W. WALTERS.

---------
E~

LOSGOED::J
Te Hermon, Afdeeling Paarl.

II, LO .GOED :

F. L.,LINDENBERG, } Gez,
F. J BROEB.S, Curatoren.

F. ·L.LINDEN BERG & CO., Afslagers.

8 Extra gedresseerde Ezels
1 tt S~an Ossen
1 Eerste Klasse Tentwagen.

PUBKIEKE VERKOOPING------
In den Insol venten Boedel van J OHA...."NES J ACOB'CS MALAN LE ROlJX. J. W. Moorrees, Jr. & Co., Afslagers.

TWEE KOSTBARE PLAATSEN
VAMT \ Il' ,tl"mbekcwle en Yruchtbare

Lf,," t. L',..,TLSBUhUJJ, gelegen
::: 1, 'lll.;trekell nm Stellen bosch, om-
tr: I.' :_:I I minuten van het .Dorp en
Ct' ':"'. lkl\L",,~che Statie, gl'lJot orige-
lt ':1 ~ li', :'lul'gell, met ruime Gebou-
II ~::, lil l'cn u\crdul'(hg\'Il toevoer
\\ :t', r. dl ecu \Yijugaunl van meer
iLl, :_:1111.1!l1(J'V,-ijn:;tukkl'll.

11, \'aat\\'crk, Lt·wl1lle Have.
K ur.-u. \\' :igen,;. ~II Leegers Wijn,
1 \\ïJll,ll~tdle('1' ~Ltcltine. een lot
ll,)efll.l'rij~l'reed::i('hap. enz.

,Y:.L F. STX~lPER.
beuig Curat(lr.

haaT'~tatl ,j (Jet. 1SS6.
P ,J. Bo~man, P.W. zn., AfslaO"er,

October aanst.350 Extra Schapen en Bokken
1 Open Kar,
1 Wagen, bijna nieuw
G Y ogebtruizen
3 Extra Rij- en Trekpaarden,

enz., enz.
HUISRA~U>: 3 Bedden (com-

pleet), 1 Lamp, 3 Tafels, 1 Kist, 8
Stoelen, 3 '\Ya:-.chtafeb, 4 Kookpot-
ten, 1 Span Tuigen, 2 Ploegen, 1
Zeeppot.

En wat nog verder op den dag der
Verkooping zal worden yoorgebragt.

Ruim Crediet, Bonus en
Ververschingen.

",V. A. CLTRREY,} ~ .
P. G. WEGE, .nss1gnees.

.Kaapstad, 30 Sept. 1886 .

Er~\Onékrwijzer voor een IJerdei'la.., \iet-I\,erkelijke Publieke __ H-. _W_,_S_M_IT_H_,_A_f,,_·l_a.g_e_r_,_
S, L ",I. te Eensgezind, nabij Klip- ZUID AJ'RIKAANSOH&
lt,u\cl :Statie., . ~a.lari~ £105 .per Vereeniging van Schoone
Jtctr n.et V,jOlLlltZlgt op Verhoogmg, Kunsten.
t:L '.II,f~ \\'onl[l:..(. F..ngagement aan
tt v ll,~ell ftP l Jalluari.i aanstaande.
II .. \'''frkf'\lI' zal w"rden gegeven
ad , ."~ll ~dr0uwd man, die kostleer- DE Klassen in verband met boven-
lI..!" 11z:d wi\len innelllen. Appli- gemelde Vereeniging zijn her-
k,".lell H:rgl'uld van certifikaten lopend op 4 dezer.
"I":~, kwaliOccltiell te worden inge-, De termijn zal sluiten op 17
z- [,il111lid later dan 1 November, I December.
;',l! dUI ~tcretari,;, van wien alle, De prijzen voor den geheeien ter-
i;..;"l.llIJg te bekomen i". t,mijn (vooruit betaalbaar) zijn :-

S. P DENIJSSEN • IM.orgen Klassen, £2 28.
Secretaris. iAvondklassen voor Ambachtslieden 7/6, ' ,

Klq)\\t:\lnl Station, \ Kunstleerlingen in de voorste-
'..! I )Ct. 1 ':>bh. Iden woonachtig reizen per Spoor__.___ ' itegen verminderde prijzen.

MA L MES BUR Y .\ Vormen van aanzoek yoor Spoor-
:wegkaartjes voor Kunstleerlingen

KENNISGEVING, irijn verkrijgbaar op aanzoek bij den
, _ Hou. Secretari;;:, Kunstschool, Nieu-

}

I L On,J,'r;!eteekel'(le biedt aan westmat.
) rIT DE llASD TE KOOP -----------

\11:~( IlEUlC,E :\lF.UWE WOL WOL!
IU.JTllG E~,", .' 1 .. \DE OmlerO'eteekendrn KOOPEN

• ' ,\ cdl)\fr;_;i dl,nl' hem te zIJn ge- . "" 'lr IJ " ,', " ,1 al1e ';(lorten yan lY 0 np tegen
: ,.. ,'~ t \ III 11]1ll~ \w"tti e,n .(,roogs~.e (k II(J( lGSTE MARKTPRIJZEN.
[, , :l" ,,,neil, tl-l1l'n zed hdll)ke prIJ- \ 'Z" ~. kb' 1 ur 1 t ., !.'" "". "p k .1] Zijll no prel< n 0 e' er-
7. :1, ,IJ II lil te nen ;~all ZlJne a '- ' . .i \ ',' I J' t Hk·' schepen naar Europa en geven aan
..: "/l,t,I\;kl,~\III.:- I"~ Ihgte 1 c)''wagenl :'l,: de eigenaars daarvan liberale voor-
, ,,,,, artTIl ,::'IL' Il SCle ZODl er \
\ ,l'I','lI, wet ~,t~n lil twee Dis~l_\,;ch()tten. < " 1 'lt'

\ I
,' k ') . (teeu Cn!TIllll!'-l81eOil n won m

,'''''111''11, ' lenstig ,our rHW wer ; -' ., '
1\,:':\(' JLlkbrren op \' eeren, 3 ver- rekel1mg gebragt.
't \.iil"n.Jc ~oortell" nuggie~," Kap-!MIJBURGH & CO.,
k.llTen 'Jp \ eerell, v11lgens den laat- \ r< t.K tad. k St. \ reorgestraa naps .
-teil "ln;;:1 ',enz, enZ. ' , '
• D. KE~~EDY. \ an Noordén &De Villiers
!.: ~LllilL',..hury, :> Oct.18806. \ AFSLAGERS, coUJlCTEUR8,
-. 1\ \11 F-';"ft . ..: ,11 U h-~ I, Gelleral e ell W.ts.A,.IlIe»
f >' ", .. , tl ' " .'" r~C ,op 'Il, \ VENDU-KA.VKRS:
" ,I \, II drl. 1', .It, r chtgenoote vanJ . \\ It;,l,l, 'au atone Uoohter. ~TltAND.STRAAT, KA.A.P;:;TAD

Op Dillgsdag't 12 l~~X ~~C U '1' i'o UR S [( 'A 1\'1}1~R
PUHLIEI(,E VER,KOOPING

VAN KOSTBARE

Vaste en Losse Goederen,
STOOMMACHINES, ENZ.,

TE
CONSTABLE'

AFD. WORCESTER. ~
In den Insolventen Boedel van ABRAHAMANDRIES

SLIER.

DE Executrice in gezegden Doedel
zal publiek doen yerkoopen, op

VRIJDAG, E.K.,
DEN aSTEN DEZER •

TE 10 URE,

:\fET HONUS,
De' wijdbekende Vruchtbare Plaat-
sen "MI1JDELPOSr' en I' MOS-
SELD..L"\K," met geMclte van
"MU}l"'NIKSDA~L" lle (plaat-
sen wordt'n ten rC'gtc bC'schouwd
als dl' bel'te aan de .KoC'bergen,
voor zoowel uitgebreide ZWiiein-
den ab Yeew('ide, en hebben een
gezamenlijke uitgeFitrektlwid van
omtrent 1,:3-10 Morgen, en het on-
schatbare voortegt van hL'Crlijk
Water in overv lONt Het Woonhuis
en de \'CIc andere benoodigde Gebou-
wen zijn hecht gebouwd en doelma-
tig ingl'rigt.

DE OOOST ti' velde t'taande, be-
looft veel, en bI.'8taat uit lIO ~Iudden
Hayer, 35 Mudden Koorn, 3 Mud-
den Gar!>t en llaH'r, l'n 3 :Mudden
Rog.

DE LEVE~DE ITAYE telt li
Sterke Paarden, waaronder :2 Paren
Flink., Karpaarden ('n:2 Rijpaarden.
16 Merrie", l:2Ezel;;, ~ï Trek-en Aan-
teelbpl'sten, .jUU Schapl'n en Bokken
en ::WOLammeren.

YERDER. :-l Bokwagens, Kap-,
Water-, Upcn- (,n BakkaJTen; 1
",\"innowing )[achine; Ransome,
Howard, \Ïer-\'our en en andere
Pkwgen ; Kar~, Wagpn- en Ploegtui-
gt'n; Keten!", Zwingels, enz.; Zin-
sen, Kaf en Mud Zakken. Balies. "

enz., Snlldsgerecdscha}J en andere
benoodigdheden, enz.

J. J. H()F~fEYR &: ZOO~,
.U"lagers.

1. VASTGOED.-De Kostbare Plaats RONDEHEUVEL met een
gedeelte van VLEESCHDANK doi.araan grenzande, groot ci'rca 1,060
Morgen, gelegen rondom het Hermon Spoorweg Station, bekend als eene
der beste Zaai- en Vee plaatsen in het Distrikt. De Gebouwen behelzen
WOONHUIS, STALLEN en de noodize BUlTENVERTREKKEN, 0 '

alsook de voormalige ZENDINGSKERK ; 15 KLEINE WONINGEN
die altijd goed verhuurd zijn. Verder een .APARTE OPSTAL, behelzende
WOONHUIS, STALLEN, enz., thans geoccupeerd door den heer ROELOF

LE Roux,
Il. DÊ TE VELD STAA.NDE OOGST Koorn, Garst, Haver en

Rogge, die er prachtig uitziet.
Ill. HET GEWONE DOERDERIJGEREEDSCHAP, waaronder 1

Dokwagen, 1 Kar, 1 Water do .• PhegeD, Eggen, Tuigen Zwingels, Ket-
tiDgs en eeue menigte andere artikelen, alsook de gewone voorraad

Huisraad.

UH DI

KOEBERGEN,
Veelbeloveaden OOgl~,

HAVE, ENZ.
In den Doedel van wijlen den heer

ALBERTLSB. W. vsx NIEKERK.

~_. -_.-~-- ~- ~.BENOODIGD-- Bonus en Ververschingen .
J. J. DE VILLIERS, A.P.zn., Eenig Curator.

Paarl, 2 October 1886. '
J. FRED, PENTZ & Co.,Afslagers.,

DE. Ondergeteekenden zullen publiek doen verkoopen, op

A.S ..KUNSTSCHOOL. NIEUWSTlUAT.
Westelijke Provincie Administratie en Trustmaat-

schappij (Beperkt,) WOENSDAG ,
'S MORGENS TEN 10 URE,

HET VOLGEND

13 OCTOBER
In den Insolventen Boedel van GERHARDUS PETRUS KEMPER,

van Carnarvon.

----------------publieke
t
Verkooping

V.A.N"'DE PLAATS 1. De Eeuwigdurende Frfp~chtpJa.ats CONSTABLE, gelegen
in het Veldkornetschap van Klem .ltoggev~ld, groot 3,446 l\lorgen,-
bekeLd uls een de~ beste Pla.at;sell. in het district voor Klein Yee. Zij
}reeft béne\'Ens ultg~strekte ZaaJandeu, waarop honderden Mudden
Graan jaa.rlijks kunnen worden Kewonnen, dat altijd in di~ streken
hoog

e
prijzen haalde. De Gebouwen zijn Woouhuis, met Stallen en an-

dere Huitenvertrekken.De bpoorwegstatie CONSTABLE ia gelegen on deze Phats
alwaar een goeden handel, vooILamelij k iu Wol, kan worden gedaan. D;
Refreshment l\oomB brengen ook groot, voordeel in, .

II. De Haats KRAGGA'S DRIFT, g(.Jegen in het Veld-
kornetschap van Achter Hex Rivier, groot 7,!S30 MOIRen.

III. lien Stuk Grond, glwaamd ANNEX KRAGGA. groot

1,231 Morgen .IV. t.en do genaamd ANNEX QUARRIE KLOOF, groot

901 Morgen. .Alle de hoven gemelde Plaatsen zijn eerste 1\ las Veeplaatsen .
v. LEVENDE HAVE EN LOSGOED, b<s aande uit 24

Paarden, 6 Varkens, Paardenmolen, 2 Karren, .ijzeren Koornmolen, 1
Stoommachine (17 Paardenkracht), DorschmClchioe, Ma.aimachiue, Wan-
machine, timidsgereedschap, een groote hueveelheid l' uisraad. iJl gebruik
geweest voor. de l{efre~hment l\.uoms, 50 Balen, .Kaf, Broeimachine, ::::cha-
lm en Gewlgten, W lDkelmkken, Ploeg:n, Lggen, Keldergereedscha.p,

enz., enz·

-----_ .._--~-

KROMVLEI,
Gelegen in de Afdeeling van Carnarvon.

D
E Ondergeteekende zal ~oen verkoopen, voor het Kantoor van

den Civielen Commissaris ,an Carnarvon, te Carnarvon,

Op Zaturdag, 27 November 1886
TE 10 URE V.M.,

De .Kostbare Plaat'3 " KROM'LEI," groot ongeveer 23,OG3 Morgen;
gelegen omtrent 7 uren van het Dorp Carnarvon en een uur van Van
",Vii'ks Ylei. De Gebouwen bel:ltaan uit een fraai groot WOONHUIS
" FRA.NCKSKOP," gébouwd van Gebakken Steenen, onder IJzeren Di:lk ~
met WagenhuIs en Buitenkamer, en een Kleinen Tuin, eIlZ., annex. '

Op de eigeulijke Plaa.ts ".KROMYLEI" is een Kl"ill lIuis, met
suftisuute Kralen, enz. voor Doerderij doeleinden.

De toevoer Water la.a~ niets te wenschen over, besbande uit tWE'e
groote en goed gemaakte Ddlllmen eli twee pUften! eli, mogt het be-
roemde Van ",Vijk's Reservoir vol komen, zouden ongeveer 400 Moraen
van d~n Grond te KroD1vlei bedeKt zijn, en aldus zou d~ v?orraad bijna

O'relJzeloOs worden. .
C Het Veld is van de gewone soort in dat gedeelte der Kolonie aange-
troflen, en is, ZO,)a!.s welbekend is, zeer vetmakend beide voor Schapen en
Vee.' en kan de zwaarste droogten doorstaan.

J. A, MERRINGTON, Eenig Curator.

Kaapt;taJ, September 1886.

S. CORNELIUS, Afslager.

LIB 11~RA I.J11~ BONUb!
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acid 11JeIClN het ~ nAK m JIoaiPIiplriner door B1uu.rux.-III den bnef van den
:C!!!Z2S! .. h LI Ir te_._" .. -t.e dit kt "p fellere booJrte ...rerwsdl...!!- ooft h........ _L~det 1._- er'-- _. h- P J Grobbel .... ftIl Wtld.chuta- lt de BonbaiX In onze l&ats e ui ga ••

rE h f) U J 1 iV I ~ "'·4 ~f ·LJJtt alJ "at et pu" Je er nif,," ,..0 "'•• ....,.. _nn. ...... .. ~ u.ttm ftIl Boaoh]...boek tot hlioftf'Td laze men ID d.u 13le r.gvlvoolt ,,-!'tl ttla. Mo flAU ""deu I.au .Na bebbuu "IJ werd. tpur &JJ kao Illet allee dOOD. tri \geD, gebrek aan geld door be& bnrik ~ .. legd wordt door f)nef ID te ,luren h~t ~olj:e Ge "'n
V~.te en LOMe GoedereD. Hwe- (~,. ~. en niet bet mIDI' 'ra -cheon flet Mer mogelijk II dat de Ko- lDer=c:a:~e:d.bet ~~~ll=l00!' e!:rd i itelm tedl8Den ~ en In de 31.n rp:r.1
AMdeeleo, en. 111 dOD Il. ~ i.1 d I bot ten...... lta .. -- ~ -Hr !'b:.~uit omtrent bet laatate p&rag' tfal ...oor "Opgtotr..c"" hePort .Klllabetb8obeD nnt, vernolUeu III 101118 lt prat ren uje g -lO doen 'ran Lucy de &aDdbaDi ... dell .. ooJU>- d Wt. af_.--leD'" • den hiler J r A lWooI- b h aal tUigeII 'ran aar nUl' ,.. .,_Ion'U

J " ~Ia Rn '. C", Afslagen 1ONlJERIJAU, 7 ()(''TUBER lE86 bet I'poorwegbobeer op haf1rlel.beglrl-It" ~lgen lr.J.ngen behartigen, muU .t too der nner welura geen laat meer ko:.t"~op ueder dat m4!ll !doh Hul!UNllDOlI.p -De R, echo deelt het
7 -" ibu- 8t

a

lla acd Vftlt Goede ee, ~egroDd behoort to tijD maar welk koop dleeJs UU Ol a'l gevawlII' Indruk op ODl' 8POOBW.lG-OlI'GKLUKID w: er tot de ~enohill ..nde Kamera 't'1UI Koophand ..1 lIJdeo med .. van een ouden "0 _r
cl n 1",·'.1 TIlO ",)Ie, I M. J dela I <>na n da' men vao ..lom hen 1I'1er ~mlt JJen In .tut atelt ftnIleld een ...an een lap de Oosteh]ke lijn OTer de saak ... 1 wen- boer den be.Jr J H MelJPr d • na lan

Hey -R F eMaIIer AflllOlfer SPOORWEGZAKEN man Ea oou g81lJ__"e be J .oontJe van een aan d Het bli kt te Kw, Wilhama Town en h)k maar toch Diet geh ..el Mle!'!.n
7 -Lo< petrlWt Kaapstad VII8

IIl()@d ID T h Ka K liJn tra 88Ctl 8 kennis eischt P De etse le Kola, l,le boerdetij ~ vor eren, er Nelspoort, dat door trem o'rerreden en Lo d ] ten bIjval te nnden ~ .. !'eIIt op zIJn plaats PlatJe. tJnltg
den boedel VRn"'Jlen mej. 8 8teeo.llla OES de Kaapstadae I! mer va~ looPd Jer Port jjJlullbethache Kamer 11 van dien op to hoereu lmaleu B."u"erll die DIet a1J., .. erd en op de ~ek dood ~eef en een "'aD ~~ RoB:~ctf~of waar Begter ){au. I..den HIJ wordt KproemJ "lo en .0'
-J J H otm.vr en Zoon Afll''''Al'W Ihanelel door de Regerlug ger. p eeg ddt h leer EOU 'rer .. loCh moeIte aanweodeD om bnn mout lut df e'ln stoker aan utri": e i:nk" naar dorp ...eel. ...oldoenmg bhJkt gegnen t Afrikaander gUhTlJh"," ..."kk ..r en

S -1\ ~~"g.n \ .. t.< lid Oorm, Levende verd over de veraDdeungen die In het aar a men eai 'r!lll h d ha die Klmb.orlE'Y !IAn Pieter M ntj61 't'1UI de h bben had Olet ...eel. belaD8'"Jke zaken te be boer en zeer voor Vtl(bett'nng en
rIue er. in d boAd~1 yan "'lleD h hik 81 ten van een of ander kwajollgea die Kolonie te bekomen, ""jn an e ra looomotief nel waar hlJ h.d plaata geno ~del C H Beck .. orth. 1'TOeger m .....D Onze tijdgenoot UI zeer WI{e[IOnlen
deo hee A B \\ 1'10 Niekerk -J J'lspoorwegbe eer weDac E' IJ ~arend 111'1 boekjes over menechenrpgtf'n en rle he "r Ili-.t ."n hrobteD of een boer werke. men ZIJII been, ouder ten trelD ~t, noo~ met of ID dieost 'l'&lJJWI)len den heer figuur dat HU~a<iOrp IQ bet
H tm~yr en Zoon Ahl.ll'u UI DIet anders te ve-tellen an at uJ I tU~' I Ic 'lOb m' ..... te lt OlD een 'rerbeterd moeit algezet, en hiJ nr eert ID lIB ë- W Hf werd be.cbulWgd V'&II het beien 'rall fluf te Port EI elh ui maken "n !t<-

e -Uud.t rn Grond 10 den 11I80lunten lIDstemde met dat onpraktiaohe en oube gln811leD waar de maatsc lapE IJ op J k I I P lhandelaare die foor hJken toe.t&nd. 0tolen goederen maar de getuigen waarvAD .. uder dan dne ...aDgeuen in .eI e ......t
hoed fa 0 hj Edruesd •• -P Nel F; beet u dat door 18 gaau lezen maar waaraaD moet rtl e te e'rereD, wo EElI' VI8llCH1DUlBOOT,die MaaIlIbg Dauen re steler de VOOl'll&&m!l18.... leverden geen Keleverd heeft e boouievoorn&;iIru"
At. 8.~r kookte plan faD "poor'IVeg u r te Port Ehrabetb dien oiscb I{08do wol geen beteren prlJI geven dar eiland besecht had kwam I &'ronde terug de d li k be,"), dat Beclnrorlh ID de mak .. ae ZIJDdie van Jakob Miggt!la OOD """"DJ""'",

il -li.""b~rll \ Mt. en Loes. Goederen IDIbet Comité vaD den heer Janee M L A men D h kk I deyoor slecbte dat _IJn geen ware Kole- maar werd uiet ...er?aU het Middenhoofd beu:r:Jen ge_lit en bij Innom doa 't'TIJ Dit lie teno'IJI hij ID den douker al s v""rlU.
tl-nt. ed. 'ar:.w lien J. b.~r A R W foor Port Ehzabetb aan de Wetgevende toeeobrijreu 1 at IC I IDgen a 8 1 • rek un l.Ja teu door een WlDdvlaag omvergeworpen Er 111'&1 ook het geval met J J Herbtt, vro&pr een kar ?aD &ekeren Holloway ~l!g ....
'"0" kp k -J J H"tm.vr & Zoon, I daa I hiJ bet foovervoor hier nieere .. de'!lI' ulllwn • 110 er III lC"eu gltu g .. aren VIJf VUIIchers in Wa&n'UI er VJer door edsete de Emdracht en V'&II 'rerdm. aeu een wodaDlg"l1 dag met een bluI:
Af·IAj;rPrB IVergadenn

g
111'118 aanbevo t'~ en r we ten behoeve vau bet vertier van Kolo- over een beslisteu aohterultgaDg op die eemge lieden VUl het Noorderhoofd gered ~nn b:llCh~digd. In belde gen.1l8n traden op &IJn kop WUIt toe te brengen dat de

lj -h: apmurs Os ... n en Koei eo YaD hgt de meerderbeid lOU hebbeu bekomen 100 b d n om Kolo- pnnteu ID den Iaats ten meuchsoloeflljJ werdeu De f1Jfde wa., neeede men dood beach~digdan zein ala getuigeD op Een n.,Wll1!teloo. neerViel en hew toe~ _,
Mull.r "lIl dl k 00 -J SMarais &: Dlet de beer Hofme r door een tlJdlg& Dlale prodakteD gesc III CD e makke- maar bleek later op eigen gelegeoheld .an verkraohhnguaak e1Ddigde met het ont.l.g ~eld eD kleeren beroofle el een Van~
C Af.I.~cl' Y d alu productie bUlten (he vao de be- tiet dunkt on8 ecbter t:uet 100 ge land te ZIJn gekomeD De boot 111'&1 met erg be h ldigde daar de gt!tmgen tegen bem el P et Tong die In dum.t , .. e t In

II - l cl \... n Lo.. G .d.ron vraag I\IID den VoorzItter de Verga en g paallie 'Kren wIJlkt:'r von oer r aar bet bUI Ijk ala (lt n scbnJfer vaD bet door onf besch,;hgd ('n voor die der geV&Dgen us-- :~:t o~aa~deD HIJ WlUI bhJken ZIJn naam u..g&ZI]nhouder. en na het verl"t"~ ',ij
n rlAn b- ~d.1 'Rn w Jl n ~~ I.·r () P belet had eeD g ..kbeld te doen Te d d d P t ~hEabetb80be koop- ')ver Bnomeu artikel om d" zaak regt Ir schen die log DI.,t dood waren moet het ge. een kleurling heu.t een DiPt oDbdangnJlm L_nlt
~.uj • -I J IlOdwalJ P \\ In P .Eli abeth ""aar men tb .. , s naar "IJ teulan oor e or jl; boe beurde een heele meéval .IJn geweelt. T.I DORDRECHT II @: ... n zaak ...an belang li; -drev ..n 10 V..neD wol en lprlr" I: d
\ • I ledeD gesch edt geeft meu te Port ~h .rlJgen Men kan een regt kDappe I DIEFSTAL BN V.u.&CllB HAl'rDTEEXKNING_ oor het Rond ........nde Hof gewl'f'!lt daD dl~ uot het magaZijn WI.t weg te kaf'"- f\ "pm () OAn l<. en SchAp n on Vernemen den beer Joue8 a a vertegen J t t t m t I Rrd v .,_.
H I< J" ~j & () ...t I .a1Jetb tbau8 uv, um u .. 18 In e agen IJn lO. Ier alar m li 8 aa e uJn c Dand Krumbl.. eeu metse aar.. VIID van Marhnus HaIgaB een Ba6uto voerman TWEE 'VEBG~DERL."IGE~weri n ~l,...n

-£I' u n - fd I ;rFa
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\ aste o~~~: IWUOrJllo(er rooJs eveD moede lS als Je van den heer F rouJe Ve Kaapataosobe good gevollf voor de verscbeplng zIJDt"r deze twt'O Dllidaden beachuldlgd op grand die E'en dochter van d ..n heer T",uma vaD noudpn dl.. gelooven "IJ 0 Z. l r
I ~ t. ,. d.tll8od. ().. rapporteDrs Jer dagbladeu van Z JO aan d P t Eh&a t ro to 10rgeD eu hel dat hij 14 vaten cemeDt onder vallChe voor der Merwe van Flau .. kraal had .. egge ..!gemeen .lechtIJ m"ttg blaD!: lU •

1:1 J d b d I b J K kooplieden kon el tegeDover or .. aar DUr D pa .. endIlela van J RobertlOll bekomen en hier voerd terwtJI ZIJ n0lt geen _bpn laar ou I men D .. ""n .. &8die Vll
u

d Mut."
oer r~ Il Jr-- :~ JAPJe!tl"lll.. nJo ;0 X

S

- sprakuo genoeg beLlJell "glUt e am rl betb een hedeu slag slaau al8 ZIJ IIiCU 110 IJnt OV8 vooruamebJk aan onzen haD toe h~t .handachnft van D McK SwanlO( wa8 De vent wae parmantig genoeg om t:: b IlChpmllng vao Dlel"Pn wllar h tb .....
I ~ ( At.11\1l IS IVlln Koophau:lel haar RLlw 0 d aao de Il nk v or eeu constqllonte politiek vau jeltilltand te hggeD d.. t Br steeds tuasobel nagebootst had Het bleek dat hU 1u dl.JDSt zeggen dat hiJ geen enkelen Dutch boer h .. er Raupr liJn Wet tot L'lnmoed g I(

\Vure •• t-' \ ... le en 1tel<erIg mt't de rondborsttge verklan f;( kl d d d hoe-hoe he ti hoe dukteD ~ar VBO 8wanlOnwaieD IDdlen811&&1D om cement maar Ilechts ED~lachen 0" de Jury WIlde VerkhkierJowopDl~u .. denkt 1 tt
- J C kolOLlsatle vcr .....r en en DIl e reD e n le rllDpro gevr"agd had die hIJ ~chter naar een eigen maar dll! vlieger gtng met op De h8E'r 'an i ..t dA heele m .... tlJchapP1J eIgt'nl Jk <10)T

at hil'I lil van I B vlD te Ilcr
g
ells

l
rOU bel .. gen DIet .. Ill zoodaulg maar meL bellen eD !\an deo man broDgen' moetel plek het breogen De vervalaching butood der Merwe Kaf een verhaal ...an be wegrakeD J tfvrouweo wordt 11 st" J !rpI (Judeu

\ R. ~ d \ .. twe k aar I J ~t OD Jat weu I et Vo.llstauUI!;st h L 00 op het belaug der KoiooIaten mlsveretand wl gebrek aan srlDpatbl~ In een w&genbtll"t geteeloend met den naam en t4lntgvtDden &IJner dochl('r H1J had Mal .... Id yoor over h~bbt!n "'"ut ,,"rl r-
n d. n. v. le ~al doen m t Zich aa le t ~eI woordl el Il .an 8wao.on IlCboon deze zelde het Dlet ge gas op de plek willen doodllChieten maar de la g naBr d .. m..an ZIJn IIE't "". eeL fr
r \\ lIaupt - b D h f d" IU bet algew!IIln voorlltonden maar dat bestaat teekeDd te hebben De zaai: werd mtgeateld boe. op "Hmi plaate hiJ ..... toen hiJ gevon ou le JufvrC'uw mBar G..nel"&al Torrpna erelJel ng te OUJen aarentegen ee t Il I b Cath ~ h d bel t D t
n ~r.I...,.r ~ I'J zicb daartoe 00 t verstaan lfU el" Honm. 18 pe" boerenpl!IAte IJ den werd ha.! em lt e e gt! mgoDI! ft rgood nnJl: jen voorllttertJtoel b~ld....
-n ::'cbap n en P tlizahetb8cbw Kamer over beel Wl>t la.ar zal 0 et h.gt lilmaod aan g(:louv u Ellgl'land heet bet &oowel aU. Oo.ten cart waar een eergeaDt der Kaapach.e Scherp der dochter het veel te weDlChen over u&!lr "Ijl daarent.egPn op dw der K ..ap.cbe \.ll.
Lkeu. -J l:) punton waar uo KaapstaJ!!cbo over gl b b liJk IS voor et'n CorCerenhe over Bul .cbuturo met eeDlge maDllCbappen geplaatst het bleek mt andere nrlclaringen dat er WOl' u..t andere woordPD de .. t 1\ }uu-o.-rd" .._

h f b t h t I lie hun ferg" ienug' I IJwoout cn 0 I d I II om l~geD 18sllge Naturellen te waken en ger nOOit lets wa. opgemerkt v~n verstand ..." 191!lg d .. heer Huttol M L A
-1".n n zwegen el' t e are e zeggen en redonerlDgoD aal boort !{aarscbe wkeD, ma ..r DUItacb au Dlo, tot bergtug van Zich en ZIJn volk eeD hou houdIDg tWlOCht!n de twee en daar het mellIJe &apport en Voorzitter tO()Qd.... z cL

bood I ."D U J VIlnwat ZIJ zegt IS van d en aard dat si cbtal en zoo LeeD, dau dunkt oos de COllfe ten hm~ hood gebouw j TerWijl hiJ nu I avoDd •• telhg onder de Jaren WI18 wprd de Baauto Jp ...at d. Alhantie Il ,.,.k~ de
( I a Z Afsl...,.r dan het koopmal 81carakter der re lel I E ~ \ \j i) L 1\ runtlO U1Jl hgt te varwezoll Jken In thwsgekoUlen een kaars &angeatokeo eD IL .chuldlg verklsard en glOg hlJ ...oor dne u<ler Naturellen gedaal had pn lt \
Js..eD -J S !tl.UIS &: Co rw I at ID allen rleele ZI tbaar sas LJ ~ b d B 1 b t tteD het vensterkoZijn gezet had en zeJ{ Daar ZlJO Jaren Dsar het harde pan I"af ZlJn hOOI te kenn~n lat de \. la

g g tnssc eD geven 0 n gaanc e pa rIO paarden keek raakte op eeol het hUll door 8TERFGEVAL AA~ DE PA\Rl -Zond..g mor .I"g~n ZOU om d n Af Ilaner B tPj!
I. r kl Clan .. 18m de b JZondere bel, 1!;e v In den P ~I .... IJ voagell bet :Jlljt om cen oordeel u t t. Llch u.lIe m~lto om ij nllland tot cel die eene kaan tot .... 1 Il br"Dd zoodat hiJ zon gen om8trooka V1U uur toeD de heer Wil werkeo eD betere ledI'D In het r~r eIll.n

n zabelt scb~n koopman meI. koopma H I "preken ovor het gedrag van de 'Irans uval JD bnn land de uoo Ige aacl~lllU!! der bUlsveating wa8 HIJ had ~oed ...erk ID helm :Malh"'rbe Gm en t'chtgenoote ontwaak lt lJgen d ..n de Bond pr OOlt ge.onden
J b I de buurt gedaan maar de Plaat80hJlte

l

ten bevoudeD ZlJ tot hunne on.telte 18 en W .. ren alle ledeD a. hiJ d ..n Z u nenbt'g use e 0 t agemee 1 DI t r Jme vlll1LBohe He)!"enug !Il de zaak VBD Neil te gevo Geoeraal K"ulbars 8preekt eeu Cl ron. le acht het verkeerd geqen om zlcb droefheid dat bUll kindje vaD ongl'~eer 2" I;'rootfl' .terfte aan verv~hug onder
'n dIen be>;lnne IDOt Je all. ko J "lOg vanl wap us "olgéns eon bengt III een prl Hulgaarscbo lerg ..oonng dllj !li dl! dageD op een plek met zulk een onheilspellenden dagen oud eD dat nlen dag zou gedoopt wor IdeT d b~ttel lien 0 d~r de Apr k r,
b .. 19 ngell ID bet tanef die vollions d! vaat telo ram In le Cl e Ir IS bad der forkeche heerschappiJ op BDdere maDler Dl\&m te ve.tlgeD deo dood In bed lag Dlen""lf lel j~g deed IjieAn ~enng~ pl&llt8 vprvuld door <len

II J beb g }' g KERJ(~l8LW8 -Tot meuwe kerkeraadsleden Dr Botha een p ~t mortem oDd..rzo< k e J WII800 '" nght 1V1~rbemo J g n m
"01 I •• G ~d. H amar eell v 0 maaD aart te ge ~ IImRplus eerst aprel tegoo de Oltsp lAak LOU ZlJD ut:LIIUJoeld vnena"hjk toe maar te Zwder Paarl zIJn v rkoreD tot ouderllD Ilpverde rapJ10rt m biJ len Magt.tr..at ... aann draukkwestie IQ deze "ta wel l.hnd Z JO

• I n "Cb eden voor de verauderl g In wer~ Dg VB bet Hof lllteo 11 nteekeneD maar lDen Wil bem Dlet booreD eO biJ gaat nu geD de Broeder8 J S Joubert en J P hlJ het volgende meldde -Ik VOld dllt er Ot'( lEES ElSe-U van G rdon Munso
r • er komt Jn st ge8chlkt um den koopman ltd t npl,,1 ID ctrokkon bhJkhaa oud e DI uw BalgarlJe door om te ZieD Eksteen Qn tot dlakenen de Broedera Tob bloedaclltlg sehmm kUl deu

b
ne~" b kwam

d
e~ Cllt~urs V"D WIjlen J Dya"on KwaI11

I to bes ren maar wat bem yerl cs a er jo; Louw H L de Waal en Paul Roux Ouder wareD blaauwe DIer "D op et IC aam oe Ivoor dAD Magtstraat Il t betrof .ek
ver es pa I verstan jhoo~lDg met de Regm lU il eoluf hij ldcrs beter gehoer kaa krtHCIl ling R J de Leeuw 18 gekozen al8 afgevaar- met zooals door geweld "eroora&8.kt In de van rlJhugc" teD be lr ..ge v~ I jl,
ij J~t H 111' llSt voor bet opoorweg In om doze IU slaat te steIleR 1 aar regt va Jan In de LoofuIltad AI wat Rusllln 1 dlgde naar de aaDstaand. Bynode Te We' borst vond hij een groot gezwel t gen het ile de b '8r Dy ... on aan ~loch r zou l n .cu
komeu en ua8 voor de KoioDIale kas lJlt te f Dtb cbt 1 at ziob ..eer wel regtvaardl~en hugton vond Maandag het verkiezen VBDKer borstbeen eD oet boveo het hllrt Er beB~ttnl)i( g ..bl ..ven T~geu den ..Iscb werd ug

lchter een u t Yan ouder rscblk t I~ra(le oe ellen a Illlap aanw"r 018 kerBlld.le len plaats toen vArkozen wer leo tut goon tWIjfel dat d,t gezwel een drukking op p voar,er8t lIlt el8d er ID80lv~1t WIl.S

P g ~ llli \\ OluI. ~IlWBli.t ua. laat ZICh buo 'L"'U hot H,,,,!!,,otoch ..p w I IIr OIet Ilan' ouderlIDgen de Broeders Ernst M41herbe enl WJDiplJP vproorZ&&kt~ wal t biJ het opt npn d,,1 VBn DJ'u een ""n'pr",.k v.w I
1\ r Jlle bela g Ilo twee groote kwesties In Ld m!\ar hoe de Gap A ') • v<rwacbte I waar6chljol Jil: omdat het de Bulgaren Jlln Ro880uw en tot dlakenen de Broeders van het hoofd vond lk een ader opeDgeb.r8le z Jn bo ..d I baJ ten tweede d..t de.. L
"d d"pnlb. ed. I rapport bebandeld wr.arvan men ~Iders IU d d d cl d lt J Lit 'vvrtroowt eo op eleun vaQ de MJlrtb Fimlth D"D HugQ eD Francou Mal ..n lI1 de herseDen De oorz .... k vaobldednddooi bf'- Jaren I..ng D ..t de ,...kent g gp",.eht h.l
u .'S s - bl <l d h fJ t I d at e M or ege, lig oor er Il lv reg Jr Tot afgevlumhge oud ..rhng werd gekozenlachouw ik het barot..n van een oe a er 'er- rst III Dy".on. dood ..an t be

\ or z M.la .. er oos a 0 no pun en la VIU el van allo Hegtels zal govol~ 1\101' ndbeJcu rcko t AI8 echter h t dUI ouJerhng B M..rcband _P D Ad erte u foorzaakt door drukkwg op de WlDdpl}P e ~en""derde d"t bet dA vrll8g "118 of •I ... (,.e\r_n I Jn ,he van bet rabat voor afstalld en dat kanntJo VolJ ona DlOI. beJ;;1 _ ti I Jl.; wOld Kemaakt Jat de MogcudbtHlen blad IluchtP1JP"n zoo weDI als op de gr~~te <l&derf'nIm t h.>t,..dd wa. Een kl ..1 ducbte VILlJ

• .. n • he van afzonderltJ ke overeellkomsteu [Jaar J EEN GRE~SIlUD merkt op dat de heer H v"n het brein - e rmd ..r8 ver aar en 10 b D •• on dle h .... r groolv"ler n
d \,."" k Co en zelfs Hegter Brund lUll, vertrou Weu IZ ch ln oe zllktlu Ulet zullen wagen teuil H Holmuor. v"n dA P E Ub8rl"Ufr IDool een verhoor voor den Magt8trflllt d ..t het I eer ... 'Id t h <l n mt'Pg gaau le ug vaD hotK~en omtrent bet vee h did d b bh I I'lits"" _gAn opg"p&!' ,

Z Jn oIJl!!lag teroj{neme Mo berID Ko laDd met oDbdltJke elp.o &n voor dou vent lS be8taande ZlJn baten mt eeDlg p"pler km lj en e WitS aan ....80 el w.... rvoor hiJ 1 e~n ll}tmg Incht 1\1 g .cl eli
.n \ e p a~, L ... ven er was aa btlt I cbt gokomtlu en t z ch bOll III 1871::1 een Kuloulan tal( k mt daD zoa vurbeellen WIJ OilS enz dat £2 Iii. opbragt en Uitstaande schul ZIJ hom8ll0psthle gf'bdrUldI.:t hadd~D loc~ k ..ar le <! ,t ZI) h .... r grootvader altiJ I Il
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der Kaapstad perk te atellen d~r Naturelll>1l te voorkomeD de Wet ID het aal ge on 19 et ""staan e tanef zou hwt jKAsTEEL -VnJd..g de 1stI' Uc OIJC •

I V K tad t I I t K b zIJn voordeel In icban() kB I doeD veran EEN TIJC!ER GEvANGL'I-De heer Japie Hoogerhms h..d laten ulleD [De heer Frost OosteD met voldoen tenzl] al wat naar rabat voor de gemeente van Rlcb""ks Ka .....
e aaps 0 ever le aapsc 0 dereD Wat dtl ro"JUO.l betreft 18 hilt oen Burger W zoou IS er m ge8laagd om .. ader zal verstandig doen als hiJ over dlt pnot &an voor afst.&nd (slidlng Icale) geleek voor goed dag van "' ..re feestvreug le Lang "

"eb eretlau i s de belite Koloniale markt zaak vao bot uiterste bul d t een groeteD manlletJ". tijger lD het alagtJ&er te de Tarku Her t .ehrIJft laat hij nIb on werd afgellChaft G<!en andere reden werd voorlal gewikt eu gewogeD of de geme e
voor prodokten vall het bnltenlan.l .. ng a lij vangen Dit ge.chledde op de plaats Paar gehuorde zak",n onder ZIJD naam !lAnkondiKen hat behoud van dit rabat opgegeven dan datlDlea",e kerk zoule bouwen d" f

LODdeu verscb kunoen berOlken Jnlllt waD dek loof annex Langfoo18m, Camdeboo het dan kan hiJ er plslZler vaD hebroen ] De hepr het elders gebrUlkehJk wa8 ..n terwlJI het ~ebOnw ah het _re zou Tern uw L ~
oDder de produkten dlO er bet moost VCl neer de Eoropesche rOL Jnen aaD het ver eigendom van den heer G..b Cloete Twee Du Ple881B yerklaarde dat hij voor de Wet op natuurhJk "&Il dat men stabon8gelden (tprmlllal 1.)" ochaarschheld des tiJ Is I ""uu rk
t er v ndell oeemt sla!(tvee de eerste plaats k 0 d kt h t ~ d lJzers werden opgMteld tu het eene kwalD eeD de VertegeowoordlgIng der Transk"'l gt!stem Jlcbargea) rek~!)de die voor korte aistand ..n mende .. erd UlteludebJk b".loteI h
n ~cn IIcblltkmg door het ~poorweg IIU eren gaau s Dn e lt at Jakbab en ID het audere de uJger L&atlJtge had zoo al8 ZIJ ID Comité er do<r drukk~nder wareD dan voor I.nge WlUl de j voorstel &aD t" nemen Date Jle "

het bier ~omer en herfst IJJ als ID Europa melde ;'as dood toen men hem oDtdekte. HiJ"&8 omen waut al .. a. het atem 1 bewerlDg dat de kosten V..n vervoer vermeerdH het werk b ..goDnen door • Heer"I 7 t;

Idt"paltemeut met eon groote sl ..gtenti ma w nter e le te heerscho va'> dien aard moot van kwaadaardigheid gt'8tonen ZIJn re~ oor NaturelleD £100 dan zouden ZlJ ren Daarmate men dieper la het blDneDlaDd,gezet en vol"ludl,d O.ntreut jen n li"
yoor bet vervoer van vee getroffen heeft dat men bl r met bet vervoel eD VB h- daar hiJ .lechte!IAn den l!Dker poot gevangen t stemmen Irenoeg gehad hebben Ikomt nooit weerlpgi De h&! delaar die voor jtoe.tand kan uw oorr"8pondel tut. Z gl<"J..
m snoo"en gewekt en dat wel n el. alleen n vruc werd -(Jr lal &,~etkT ~ maar ZlJ had tegen de geamendeerde Wet ge ZlJU wareD slecbtl vervoer op kort afstan-ien doch ter goeder tronw wor<l hem g l g

I " ten en Vlln al wat VII. vrnohten gemaakt t W 8 D ~ W stemd die In het Hoor.rhllls later veronl1e- noodlg beeft zou bedaDken vo()r de Instan<lhou er Wl'IDlg schuld op 18 lIet '" '" e n bd t me meend d t t t dil: B8TELIJKE POORWEO- e neer I k V d f iii '? d h 'I I Wom a n e a 11J 0 een mono wor t, Ja welhgt r:elfs 'a. groenteD geld H dtb f dCA u t was oor e a sc a Dg van den 80ClJD8 wg vlon et tegeDwoor ...lge sk se ..t het1hJke d..g en men8Cheu "art'1l er OV

o ti pol e kon lelden maar ook omdat verte t knoDen maken 19Io ::dg I~ e~n nl' &aDd e ap' rg d8 had hiJ gestemd omdat het hem bil bezoeken veevervoer betn,ft treedt de Kamer In geen Ouder de leerarPn bevond~1 Z h lJ :J
1 men op liJn 0p

P
le rs Zll&Wm e:_ taaD °kmrteendweg YlUldd_~aan de wlJndietnkten gehlekeD "&8 dat de blJIODderhadeD maar geeft .. el h~r verwon rr.y Louw (PIUUI) L Ilw (H.b • IIItenwoordlgors fau den b<Alren8tand b t I\&r naar oreas-cr ever 0 n oor ml '" boe d d be d k d h D

13 VilD everyoer t I de be k di B WlJD ren zeer oor 8 laatlDg ledeD .nng te enoen at et epartemeDt zoo ver Professor W"lker eu de 1'1Il&tsel}ke lt- r'"o het oog op de belallgeD bunner kle1.ers door bell:wame agenton en op behoorhJke B
van

deen UD~~Lmdt rd~ a e hetrgd en Voort!! klaagde hiJ ever de oDgeparle voor I' gegaaD ID het geveu yan voork ..ur aan beD Haum"D Prt"Cl"s ten balt tlen ,~r'u
ree erlVler ..... 1'1 en e "rgm ac len did d Re d d d h da 1 lJ dero 3! Ier b..zwaar In zageu Het 18 echler zoo scbaal wordt gedl"lveu Met het oog op raad d",s te meer gepast omdat Bet DU de ~ eD oor e vorIge 'genog ID laodzaken li! groote verzeD IDgen oen eD !'UIC t t a de Yemgllugen eeD aauaug lJ'

o 1 I I L. did 8 W te M ta aan de NaturelleD boveu de KololU!JteD gage- zulke ...oorkeur uf afgeachaft uf zoo geregeld Ier klok h<>gon het koor ouder b g

l

a 8 111' J on angs UltoOg Oil nwt oomo"o Ijle dit puot EaU een DepartemeDt van laud aan ..~ van eD poorweg Osree. r- ou gu ven en verklaarde hlJ de te""'nwoordlae Rege- .. orde dat ledere9D er alle. van weet en E'r du. Vlln dl'n hoofJolldery.IJzer D Kr ~dill: h '.L k een mtZlgt open\ van Dleuwa poorweggemeen .. - oe I ~
om erge J e sc I.... ,ngen Z')O te ma OOIboow fetl goed kunIlen doen door IDhoh. schap nng .teedl te mllen .teuDen al. ZIJ goede gebnuk van kaD makeD TegeD de mededin een lied maar (1&8.tmlJ het h ~r tu .eb
iat IJ el 00 als In bot geval der slag tw eo ID te WIDnon eO verkn baar te maatregelen te berde bragt. want ZIJ wae de gwg met den oS8eDw..gt!n .. eet de Kamer geen jeB r.eggen Ik heb miJn t v r or

I Hl K HA Y - \ RHI> AL' I g Jg M,\.A-'1DAO avond te Groot DruenstelD de beste die men oog gehad had. HIJ zou nn al die ..Dderen nud te geven dan om het venoer van lilt het DU moelJell)K u de stuKkeu •
-Ure.n li 'h t" uthRllJptoDl tenfirma Je mlddllmau tosscben prouu I stellen louwel h er nis 11 deu vreemqe verkooPIDgr.l&ats Yan vlUlte en lo_ goederen begunstigtng der Naturellen Dlet spreken het blDnpnland Daar de kIlSt zoo goedkoop tellzoor te geveu maar zuo Il r.gt 1

)\ n. p \\ II ~Q.h r m:'\~. :,lopt lJ cent el pnbl ek maar Inst du prodaceut
l

Wat gezegd wordt omtreDt de praobtlge ID deD InlO venten boedel v..n den heer W P ware het oletdatde Engel.lCheparlementaledeu maken dat dl! oll88nwageu l!r geen beltaan biJ "U laat 018 opga&D Ver olgen' bk
F...n I nivn -\ ~ a II T le I 1\ 'I.

nA
j bj W n' I'at 111' I men echter te moutgRrst OIt Worcester dl d du !,les!18. De plaats glDg voor de lIOID ...an de HollaDdseh AfnkaanlObe alpmeen YfII'keerd nodt want z oUra de OIl8eD"""gen dit vervoer Louw (P..arl) den k..ned het Z g u

~ p cl L. I ::,::,C EI I e oor BeO £ .,,0 ver benllden den pnJs vroeger er voor voorstelden Op bet punt der Wet op de Brand m18te zou hiJ ook het 'l"erVDer naar het blllnen 1~4 en koos tot tekst I s~ ti ,
uabeth Diet eu daarom maakt brouwer ID bet groot SOOZ8€:r bew{lbderd betaald De koo1'er 1f&8 de heer Raapt 'rADde ZIekte bleken belde leden en 18"'80S eeolge lBOei D1et kunnen aanhouden He' antwoord ik heb hef dp WOnt g Vt>I uW I u

KAAPSCTIE l~ITER8 TElT -Dr Beck lS en gebru k VRn ce vraag aaD Je Kamer werd bragt ons II! benooenng dat VBOKaapstad 8tukvaten werda u verkocht "oor aanweZIge boeren voor een algemeeoe Wet U- E'lodlgt met wenken over een 'tlJZJglug dAr pllUlt. ne. T.b,.n akels uwer r l!
ne l.... t.4<.h0u len COl vocaue der tDlveruteit omtrent b6t veevervoer gest..IJ om .Ich d 'ka t D K.. h b £1.5 tot £22 kUIpen £" tot £10 ezela £3 tot ZIJn Ds MartlD sprak over de bezwvvn v8B,klaabific.! I \Jm het vaTVo" waar"'''n hel """ .. dduoriachte r J~ W! L ".,.. ••
.. la l'eD 1(" >.a J J.."t tot hJ vao dl'n Raad tln ... va pee e roawe .... ID en £4 I I 6d bokken i5 tot 6.. ~n kapkar den W1JDboPr W dbD gee!!t yan den beer Du echter ",,~t nat dit een ZIIak UI dll! meer bl) het lat t volk v.... Gvl h' "br k
der L m..erslte t geltoLen RAjlt<Ir 8Ullth ,. legen alle 8flODderl k 8Chlk;.,;u~"u 0111 b, teo bd Parll'meDt, Y'erklaard III dat d.. £lIi een wagen £lJ lOa De nrkooplng PI_I. Het 'etnde 111"&1 dat men &all bt-.1deSpoorwegbestuur zelf thWll behoort da .. bIJ Bt<ubebb<>n h f lp .ot Gv-l. hUlS ~a I
berko&<>U •• Pr"ldeot der Coovocatie en t r..nt vcrvotr to ver klsrllu. eu te elIChen l"OIlJ lOu IH EngdBCheo mout bIef .. ~rd talrIjk liiJilc"oof1rl pn O"'~r ht't alg>'tlll'en ledeo UI weenoil 't'aD bet nnchil hunner In- Kamer van KoopbaDdI'l D.rhoofdtrek ...an het lie gaf hl!t I.ou Iccwa.oJ c"l
Gradanda& II gaeteld op Vnldac lt d_ dat elk. aoblkkwi Tau dieQ loo I I' ogeU lo I De A_..: heeft ell~deu d.. artik ..len aoeUe }IlIJau. " lJ slgten op IJODlIUJit! pmlteu, eeu eenltemmljf &:::Uder Kamer UI d ..t het voor alle Spoorweg toeu met eeu .. o g d~ v IllIlUU;i L

1.1 II ~ --Kvnng geaori' .d..wrW,c ,,4, 'ru\cuD 'r1lGV8IWollW" __ ~elfde taritt wil _ 't'OOrmid~ WIl ~ WOIIl"1> L.
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KltHMONO, 6 CCT-Il" yprlulIllUg yoorimluilPlttr1Ullllllt
III hd drr Wetilllyoude Ve11tac1e1'lDl:h...
st<ren blor pluts Dt' s'ombos ,locI

n t 91 atemmeD yoor 81eberhaflen eu 17,00
Wat.ermlllJer Allee glog d.xl<i bedur I

PAABDblN ALWEER

HOOG GEREGTSHOF
~00f' ekn Hoofdrt<fltr en &gW [)wyer

Baadka '(MT )

DJNGSDAG () OCTOBER

\ 0 M

\ RUDEN

lAdy Grey 30 Sept. 1836.

RlUTER'S TELEGRAM ~EN.
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REPUBLIEK

MONTAGU
( Van fn Corresponde1 t )

[J October
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RIEBEEKS KASTEEL
(Medegedeeld. )

" Oct. 18Sti
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STE~L-L-E-N~B~O~S~C~H~.~==~~~~~~:i(.~~U~d;m;~~·n~e~r=s:en~PTi,.~o;s~p:e:ct~e;e~rd~e:n;i~..~~1f~~~~~~:ctrël:~~~~~Gm~~~~~
PUBLIEKE VERKOOPING Geschiedenis va.n.£,lh.l;..a,.et....o..·n....t- W .ATEI:PROEF, ZANDPROEFEN SLANGPR! EF. I E volgende Ongel~lIeD bet gev.aar waar~D alle kla88eD zijD bloot~e;: t.« TI18l'IIVM, Kaap.larf, "

".DO staan der Ned. Getef. tateid, en op de behoefte die er b8ltaat om sich tegeD ongell1kken teB8.~uree e ; K.wp rle Goede Hoop,.16 J'UII) 18"".
. G t voruis I .. BEER . ES IK' h" I t I'uiaar,. Kloof eD bIJ ~IeerdZEER KOSTBARE emeen e van.Do. - voO....T ZE BEZIGTIGEN BIJ DEN .1..,,]1;. A. JON .- Ja .r wunD IJ~t .MgOIll .e (lId'· T"NI1E-HS VOOK GOUVERNUIF~·'·Q

T lb h .Do..lIL lijD ben Hij wy Ilellalureerd iDd. Co:llmerci"I,'D DI.t'l'IDIls2 •• "'!fllo. !nil'. " I ' . .. I,)vallei, te u ag , IDE HEER WHITK-So~ed licb iD deDarm dOOfh.t barateD •• ~ ..en 8*w."'r Boud. Bij w••. , Jo:FFEKT~N UNDE. R DE Y()uR
Vaste en Losse Goederen, II BIJ DE HlEREN Kaapsch Maaksel Stevelwinkel, DE 'e:-ERareerdiu d~r(1T;omm-8erci.1eD~~I'I'!~f £18 16a:.r~.!eI'lf0~,:.npll~p·klom Bij wu g~areerd ISCHRIFTEN VAN "DE KAAP DE

~.D W. S.~.D s. .Lootte liJn .....eeD terwl) IJ eeD' GOEDE HOOr ALGEMEENE LEENIN
I 1 B 1 1- "1 1 h r iJ C JUTA & "CO VAllI DI In de Commel'C1all'nOOI'l'lDIf£81 10..• Ia 'l'er,o.dIDIl. " rel' de .. "
n uen lOC( l' van ';lJ en (S~'n cc I • I • IJ DE BEER OAMPION ..-Bneerde aijDheen terwijl hij Dit ureD WU. Hij wu geunre, ID GEN WETTEN 1881 EN 1883."
GIlJEOX PURr':i );.H·DE, r. I • KAAPSTAD. "WESTELIJKE LOOIMAATSCBAPP CoIll1ll8rcialenoDt"injl£10a1a'l'8I1foedior· H" u

.DE BEER M. SMUTS.-Had lijD 8Ch~ader ootwricbt t!rwijl bij 'I'oetbal speelde. IJ w ge-. De Regerin van de Kolonie van de

5 PLEINSTRAAT Ulal'Mrd in dl! Comlllercial en ont'l'IDg £8 ala nrllOt'dlnll· d' d K dG! HIT d
• DE HEER MUOIE.-Brak aiJn enkel door bet oarallIIIn.""0 eeD Kar. Wu ge... weer ID a, aap e .oe e oop, za ,en erg IU'

Commercial en oDtyiDIl£'0 al. nrgoediog. . Iwschtt'n, niet later dan 12 oor S mldda~
DE BEER O. REX, een Boer.-EeD beet UD eeo paard. Bij wae g8AMureerdiD de OolllmercraleD op DINGSDAG, 12 OCTOBER IB8ti

ont'l'inll £6 .IJ fUlfoediDIl. '" rd iD d. voor Gouvernements Effekten, te worden
DE HEE~ L~OE.-~ .. arde lijD 'I'oeton~er bet wi.l '1'110 een kar. HIJ w•• g.... aree 't rikt krachtens de voorFchriften va

OolllmercraleDoOt'l'lDg .£4 6a. al nrgoedlnp'. . DI ge e . n
DE HEER 0. MARAIS.-Belurde lijn 'I'oetoDdereeDkar. Hij wa. g_areerd 10 de Commel- Wet No. 25 van 1886, getiteld "Do

cial eDoot'l'iojl £2 28. ala nrgoedÏDjl. .' . Publieke WerkeD Leeningen Wet 18b6,
DE HEER FRANK WEBBER.-Beaearde lijn 'I'oellllel peo .~rwegoDge~ak nsbi] de OraD) voor bet bedrag en de doeleinden in de

ru'l'ier.-Rij wu g_ureerd iDde OomlDercialen oDt'l'ing £2 alJ nrgoedlng. volgende Schedule omschrevcu r-e-
Voor ongelukke" in het dagelijkBch leven verusureert 4e SCH:tDULE

COMMERCIAL ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ (BEPERKT), Kimberley Spoorweg.. '. J.:22J~>(l

. rrb~ KAAl_'~T'j\.D· OranjerivierwegBruggen,KOtItenvan
..,...------- Arbitr.geenEisoh 11.1(11

IIIHEGTEURE~ Kei Brug en Kolr:8t.d Weg
I L. WHISER, L.W.'·. \ïce-Voonitt.r. 18t. JIlD8 Hoofdweg .. ..

I Jl. P. I\IlIJ!<At:W II· Port Alfrt'd en Keimond W~g
P. MARAlI! OOit Lond e n HKVi!n .. .

E. J. EAIlP. . :Kosten van het opligt u van de Loot
Voor Pr..ep.ctuH8.n PO Asrzn.ken 'I'oorAasu:n!.li. TtUOtp" men sich bij d. Allel,I"1:IDhl dd ! .. Liesie " .. .. .. . . I 'J ~I

'I'OOrD•• mote Steden I,f bij i T..felb....i Haven.. . . . ÓO,"IOI)
A. W. BIlOOI\ E l;MITII, S.cr.lari.. jl(oop van plaat. .. Grooe Constantia " i ,IO,U

ISubsidie _ Worcester en Roode w a1I SpoorwE'g. . . . it;& 000
. otte
I Totul .t •• ,lUO

Rente te d~~en U>gen de koers vun
Vi'\~ Vijf Punden (I,G) per oent. p,·r bnnum,

betaalbaar hal;fjruulijks op den 150,,0
:\ pril en l êdeu October in elk j .a r , aan
d~ Thesaurie t~ Kl\3pstad. De keut,
te worden gt'chatgeerd 1\311 de Algerneene
Inkomsten van de Kolonie, sal oploopen
op de bedragen der aangf'nomen Tenders
VRn !If de datums of daturna waarop lij ter

! Thesaurie of ten Kantore van evn Clvlelen
Commissaris inbetaald worden.

Geen Tender te zijn voo. minder deo
tl04 voor elke flOO Effekten.

Tender-sars moeten in hun Tender op'
gt:ven :-

1. Het bedrug VD." fff ..kten waarvoor
getenderd wOldt en e aan~ ..boden
premie, in gt'schrifte soowel als In
cijft'18. .

2. Ven rlatnm w"arop zij bereid zijo
het bedllig' van hnn Telldflrs III te
betalen, of de datums WAarop zij
voorst.lleo d. zelve in paaijen te h.l.
talen.

3. De plaats waar zij bereid zijn te
bptnlen, hetzij slin de Tht'saurie In
Kaapstad of ten ~.Rntore van epn
Civi ..len Commis8llris elders in de
Kolome.

Pe Tendel'8 te worden geri~t &sn den
Kontroleur en A nditeor·Generhal, ge·
merkt oPJden ow sla!! 1ender ~'oor Gou-
vernement; Effekttm, en Illoeten bevatten
den Vollen VOornaalD en Van, alsook
het adres van den Tenderaar, en m~ten
geteeh·nél WOlden door den Tenderaar of
de Te'ldeljaars, of hnn behoorlijk gemag.
tigden Agent of Agl'ntt'n.

De Re~lillg bl·h, udt zich het regt
voor om el\en Tend"r geheel of gedeel.
telijk te acc"fteren (Jf te wt'igert!n.

Vormen vap Tender zijn verkrijgba.ar
op aanzoek a4J de Thell8urie, Kaapstad,
of teo Kantor~ van de Civiele Commis·
I sariaaen eldel'8 in de Ko:onie.

Op la8t,
H. M. H. ORPEN,

Assistent Thesaulier der Kolonie.

DE ODlkrgpfl'ekcndl' met instrue-
tics b(,~l1n~tigd door dl' Exccu-

trice, zal publiek verkoopcn,

OP MAANDAG,
ZIET OOK HAAR

Mans Wandel-, Schiet- en Voetbal Stevels, en de Werklieden Blucher.
JONGENS STEVELS, in groote verscheidenheid.
DAMES EN KIl\T})EREN STEVELe, in verschillende soorten en

kwaliteit.
VELDSCHOENEN, M~D8, Jongens en Kinderen.

Priis 2s. per enkel Exem-
plaar, peT post 219·2d.

Oovcedi rgs Instituut,
Il UCT013EH 15S0. 15 ROELANDSTRAAT.

, . -.;'" I, : ....' ('(l'cDI DE D:gschool en Avondklaseen
. D"\'l h.O._lk\.AR L~~, I"d~, zullen heropend worden. op
lil J,' l)l'l'!,..:tru::tt. en smkkcndc uaar ]MAAXDAG, 11 OCTOBER.
(h' Hivier .. !".\:tttt'!I,['· (,'_-11. "a~g~"! Er zijn ('enige Vukaturen voor
DIl'!111"Il ",·ndltl),; \\ (1Illl(tllb \1l(lll.lln K tl l', r., Ob CU· Illgen.
"[In ull« ;.!', llt:tkhll. I,nlangs ll~d: Pro",p~ctusbeo zijn verkrijgbaar
O"!'l,,,tl' k"~(!olllll"l'n"t tl·t ('"n Board-i kb" d 0 d t ke J~, r,.,! 1 . op aanzoek II en 0 erge ee ..n e.
iuO'·EtaLli-"l·Il1I·I1t. in ~ul'er)\' or. l',l'nl
,,~,r lId ..::r""t-t,· ::;",[,·,·It" onder Ual- O. D. DOU.ALLIER.
vu ni-sh 1.1I."l'l'll lïuk ; lll'dt ruiuie
Stullim: r-u W:I~OIlhlli". nl-mede l'en KENNISGEVING.
SllIi,l-willhl. tlWll~ in;';l'ri;.:t ab ei-n]
Kd,l,'!, \ ",,!t.- lWI'Lint nu-t ol'nigt' Achterstallige Erfpacht.
duizenden \\. i jlli=(:I:ll'Il-tokk"ll. en
Tril! ht\;,."ltll'll i;1 -'"Jj·(('lt. IId Eigen-
dom ]tn·tt !,n\:ltt· \\':lkrkilling «n is
voorz i.'Il \:111 I·' 'Il -t.rke standhou- HJERBIJ gesooiedt ke,"nisgrving, dat
den.le F"UlL-Ul nu-t Pornpen c'_'1l1pleet. tCllzij alle AchtersLallii{e ~;r£p"cht

II. betaald is aan dell Civielen Co muris-ar ie
ZL!\:EH (l:i"lIEBUrWD ERF, van de Kaap, vóór of op IJ dezer, dezelve

·anul'x l"'\l·u~ta:l[llll', strekkende Yl1D:overhandigd zal worden Rau e9U Agent
I I{·'· b j' t I om onmiddellijs te worden gt'lnd.dl' li, 'q,~t r:i:d nu.u " Ivn-r, lip an : ... ,

jlt't 1'('Il C1'>"It l'i~:tD!..!l" .sr-h, r-enige I .L ~:L R HOR~ E, .
. I '\\... I ··kk ' CIviele Commissaria.!tUt'Jl( ,. 1111':::1:11'>-tu - 'OIl. t-Il ('('nl' . _

~·III'(!- !tr'l:\ I: n.. id \'nt' ht boorucu in'
soort.:u. Liit Lrt is Wl·£4'cm llesz<'lf~ I

orrt rulr llg-gini.:" Lijzl,rldcr g",.,chikt ., .
hit d" "l,!i.::t i·ll!..! \ uu 'l'lIC wiustg«- GeschIedenIS van de Emlgrant~~
~"ll!l(. lLtllrl"I-hIZlglll ill. ulsmcdc Bo~ren en van den VrlJ-
'Tt)!l! I"'ll!' l,!i\:d" J'l·"i,ll'ntie. lll:dt .heids Oorlog
pl'i \ ilk \\'~tltri, 'irling, \;enCH'U>i edl' DOOR

stalllllll)lll knl IL- F, 'll tcin.

Kar, Wagen, Sohotsohe Kar, Cab-, enz.
EN EEN GROOT EN VOORRAAD

PROBEERT ZE EENS.

JAMES ROBERTSON,
WM. B~RG, Vooraiuer.
J. W. A1TWI:.LL
H.C.VAlS Hn~oA

PRIJZEN, ----------
OALCUTTA

KOOt> AAN TEGEN Lt\6EBIEDT TE PRODUCTEN.r'

LOOD EN PIJPEN, ! tot 2 duim 'il.

GESLAGEN IJZKREN PIJPEN, j tot 2 duim
GEGOTEN PIJPEN, tot 6 duim, AARDEN PIJPEN tot U·.4uim
DAM SLUIZEN, '! Centrifugale" Pompen
KRUIWAGENS, WlJNGAARD SCB()l'r.ILS
SIKKELS, ZEISEN.

Kantour enn tien 0.",'1',1611 Commiua, i3,
Á'naplfnrl,.1 Oclubsr 1/186.

De Onfle.·~etcekeodeu lauden un ex ,r Panda"
«JëllcuUa

l
de \'olgeude Calcutta Producte.i'

3,000 Zakken Tafel Rijst
300 Zakken Bruine • ijst.
100 Balen Graanzakken, 2 i I I.
40 Balen Onnny Zakken
250 Bouen Rotting ,
25 Kisten Klapper Olie
20 H aten Kastoor Olie
50 Vaten Tamarinde

. ~O Zakken SAlpeter
.". 20 Zakken Borrie. ,

Alles te koop tegen de I.u.rste Prijlen gedurende de ontscheping.

EN HEBBEN VOORllANDEN :

ALSOOK,

BRANDRAI'S~BtOËI VANZmEL,
. '1N 'J. GROdT EN. ~LEI N .

Hardewaren Pakhuizen,
PLEINSTRAAT. KAAPSTAD.

Cignren·

TRANSVAAL. IJzer- ~en
}i;en uitgezochtt:n Voorraad ltfanilla

POEDER.A A M B E IJ E N J. G. STEIJTLER & CoIII. Kommandant WF.ILBA8H HETsucces dnt tot hiertoe gepaard !(ing met bet I!ebrnik van bovengen~mde Me·
ZEKER u:i"HEBU1:WU ERF, dicijn, heeft den Eigenaar, den Heer C. H. ~0811NBII:RG, el too gebragt ~ezelve

. I EN meer prominent voor de 8I\ndacht van het Pllbl!ek te btengeu; het werd ID vele
gL'kc!'u ill. ,l, Hij:ll·yd,l~traat. 1~ l l' PLES'SIS gevallen bewezen eeu zeer krachtig middel te ~~Jn tege~ d~ze ~oo algem~u beer·
Oilllilddt 1Il]),;1 na LIJ hdtl ',lU lie Stel· C. N. J. DU, schen 'e ziekte, die aangeduid wordt door hoofdpIJn, kortzlghgh?ld, ?r~kklng op de
ll'nLll~("ht· l·l,lll'~l'. POTCIIEFSTROOjf, oogen, ang3t, duizeligheid, gebrek aan geestkracht, onregelmatrgheld 10 4et bloed,

IV, pijn in de lenden en verstopping. .
J.I )S:-.L (i()EDERE:I, L('~taande J1~1 1, t J'ur/ut ran laa/al'.}eno~de. lle bijzondere eigenschappen van dIt Poed~r om be.t bloed te verdon~en ~n een

- Vlijen bloedsomloop te bevorderen, ~!D.de werkIng der mgewanden te prl~ke.eu an
111't11°,t !!1·\\·"Ilt.' i1.~~"rtiml·nt lllli"IllE'U" I kl· I n anherpe stoffen nemen deonaanro' ,. Ilê PIIJS van dit popu alH' lVer waa te rt'ge en, ep ze te zUIveren van SIJm~f1ge e DV '. .1"
bc·kIl, 1\::t,t, Il. LL'dik:tlllL'u, Tafeb, altIjd 12s. (jd.; thf\l1s IS het verminderd nalIle uiLwerkseloin I'Q.lgen genezen de Ziekte. Het zal ook zeflr heIlzsam revon n
Bt"l'lt-n. :-;l'il.g·,.].;, (~b,,- en "\.ardl'- tot worden wanneer het,gebr'likt wordt als bo.vengemelde voorteek?nen, del voorloo-
werk. KI'ltkl'Il;':1 r,',·,[~ch:tp, onz., Yaat· 53. per enkel exemplaar. peiS van RHUMATISCHE JICHT zich voord?en, eu ook bIJ .drukk~.g op de

k 1·· S . 1 1) , St k ')5 I borst droogheid ;jeuken en chronische aandoeDlngeu van de bDld, en litlJ water-wer'. IlltllW!llt:tU~-. Illll S- l'U lJoel'- ·tS. per n voor - exemp IHpn, :' '~'" . d d k't . tk ~t• zucht IIIeer bijzon er wanneer Jeze uit on er ru te uI wasemIng voor u •
cLcrijgl·rll·.\,..,lld!'. .~s. ~d. pel' do. Jo. uO exemplaren en Áis een halS iddel bij verstopping kan het veilig worden aabbevolen~ alsmede
Bon us zal gegeven worden .. s. tid. per do. do .. lOu fxemplaren.. voor de behandeling van uitslag bIj kinderen. '

In deze p·rlJzen IS het Postgeld Diet ,~
YL'l"k'."'I'lD~ tt· Leginnl'n te 10 me; k d· Vom,. bijzonderheden verge.r.ellen elken Bottel Prij. 2s. j per Po,t 2•. Gd,met'gere pn . .

v'.nt. Uit werk geeft een volmaakt Over·
r .. 1. DUS~L\.:i", I'.\V.zn., zigt to~en. rr.et den laatsten Oorlog.

Afslager. Elk Af,ikaansch Huisgezin béhoort
Stclt.nbu~(h. :2;-, Sé1't. lbStj. dit Boek thans te bezitten.

GRAVEN IVORKEN I GRAVEN I

DE WAAL& OE KOCK,
24 BURGSTRAAT. KAAPSTAD

LANrJl'N ~U :

G R A V ]1~N.
PARKES, Kaapsehe, Diamond, Sb~mrock, Socket & Strapped
LYNDONH Patent-LUCAS' Kaapsche, Socket, enz., ent..:

SPI~rVOI1KEN.
BEllJUD DOOR DO JlENlQO :&IQ0 A..Ul 4, 5 en G Tanden, Superieure qnaliteit.

LEDEKANTEN.C. H. BOSEN BERG, Chemist en Droogist, hoek van Bree- ~nKorte
marktstrnten, Kaapstad ' Katels, Fransohe, Halfkap, Vollekap, Tent.

TmWtl'mailS, \lagellmakel's ('II Smidsgel'fwdscllil"I,en
De allerbeate qualiteit tegen verminderde Prijzen.

ASSEN EN VEE.REN.

N.B.-Dit geneesmiddel is bereid in den vorm van een Poeder! zoodat bet voor al~jd kan ge-
houden worden, zonder deuelf. eigenachappen te verlill&8D; een voordeelll-t audere
mengseL. niet bezitten. I

~
J. C, JUT A & CQ,

A"AAPSTAD.

U~ION DA~I(.;
KENNISGEVI~GIIOSTERDS BAAIKe[]ni~geying aan Deelhebber:!.

Kantoor van den Civ.iel~n
Commissaris, Kaapatad,

5 Augu8ta, 1886. ALGEMEENE
AL del.lgenen di,e eeuige ,i,Ob

j
ectie8 "'M E U B' E' L E Nhebben t.egen den v.erkck>p onder

Artikel XVIII van Wet; No; 14 van
1878, AAnd~n heer G. T. COOl(. van bet EU B t' LE N
Kroonland hieronder 0Qi'8chre~n, wor- D I

den verzocht hunne obÏeotiea ~n te zen-' EUBEL E N I
den overeenkomstig A,ilkel xx: aau den
Landmeter·Geueraal ,Op of Vóór den
27slen OCTOBER 18S6.

Jl. R. BORNE,
Cifiele Commis8aris.

De beste waarde voor het geld in. de
Kolonie.

EE~ SP.c:CHLI:-: VEHG.-\bEHIXG· i~ ~.], ",<
VAN lJEELIJEBB.c:l{S zal worden 1;r~::""

gehouden ten I\flntore vali de Bank, op 1~~~~:.,
VHIJD,lf.;, ei OCT(ilJLJI aanstaande, te ?ClD-AFRIKAANSCH P ! DE Ondergeteekenden hebben te
11 ure 's :'oormlilJags, met bet doel om KONINKLIJKE MAILDIENST Koop een aangename STRAND-
.Artlk~1 \1\'f\1I ue ,\kte van Overeen.! WO~ING, gelegen aan bovenge-
komst te virnlderen, door tOt'voeglng van D~" Casl/-: J]aill'nckeI8" Maa18chavpl noemde welbekendli, gezonde plek
de voll'ende woorden na het woord I •• • . Zoo be V h' T 8'1 k" 1 2') ti· I· }, Stoombooten dezer Llllre v"l'trekken IJ vat oor tUS, wee aap a"'dezel\'L' In· (l'U • -, en rege van: K d L d 'd . h cl

kJ' . van aapsta naar OD en om en mers en KombuIs met pas ge ouw
g1lzt'gd A rtl cf:- audE'ren W oonsda6', via Madeira ell Ply. W b' 's 1 V'

"of eelJ schikking £Ian te nemen van. mouth, te Sint Helena en Aacencion aan· I agen UI" en ta voor Ier
"eeoig zoodaol,{ In gt·breke gebleven leggende op bepaalde tnsscbentijden. IPaarden.
''"eigl·uaar, illdll'[] de Uirekteuren, door Oct.13.-"GAlnH CASTLE," KRPI.:Ot'IICA!i,1 COSNETT & ST. LEGER.
'"schrifteliJke r~solutle, aangenomen via Lies.bon.
I! door t\Vee·d~rJo van huu getal op Oct. '17.-;-" ORANTL'LLY CASTLE," Kap
"eeni0'8 gewOdl) Yergadenng van de, i OeIlG, VlaSt. Helon. en :U.do1l8.
"D· "k' . I II b Nay. 10.-" :SOIl8AM CASTLE," KApt. A.Ire tie aanwezig, a zoo, zu en e· WINCHBBTRR via Li_bon.
r< sluiten. .'. .,. \ oor vr.eht of pf\88l\jle'1'.,'08118 men !IIchbl]

20 Angnstus 1886. .de Ailpnluur '·Rn de CASTLE MAILBOOT
(Jp last der Direkti'e, . MAATSCHAPPIJ (U ..perkt).

HENRY HALL,
Kassier.

(SOMERSET WEST STRAND),
IJZERWAFiEN.

ZUID AFRlb.A,

SUPERIEUR KOLONIAAL GEMAAKTEN

D.. fSAACS &. CO,
VOO1t3.A'Ml:£R SETS-Elegantie eD Sterkte VereeAla4

D. ISAACS & CO;
EETB.AME fi SETS-Massief en Substantieel.

D, ISAACS & CO.
SIoAAPKAMER SETS-Van Terachillencle B01ltsoorten en

:Fatroneu.

Crewes Gebouwen, 1 Houtstraat. ~
B8lIchrijfJing van .pot·engeno6lnd Stuk

Grond.
Gedeelte vsn ~roeel No. 58, groo

ongeveer 5 morgen 300 vierkante R0e-
den; begrensd tfn Noorden door Per-
oeel .N0. 46, ten (Zuiden en ten Westen

DE Ondergeteekeude maakt be~~ door wegen; ten ',008ten door het re.t.~nt
k d cl h" II s- . van Perceel No. 58; gelegen op tie WIJn-

. en '. at lj te e~an~ I bor 8che Vlakte, Kaapsche Afdeeling.
AANSPREKER, ENZ. ,~letersfonteID, een net en geneflIJk _g _

nEGRAFENISSEN 8IIngenomen, Dood.! TR.A..NDl!DIS gebouwd ~eeft, met KENNISGEVING VAN ,VERHUIZING
.i) kisten, LiJkk~ts en Roowlwet~n g&oI Planken "' loer, 'VagenhUls en Stal

I reed. in den kortst mogelijken tijd en tegen voor 6 Paarden ..
den billij ksten priJs. D kb"

Boseshaat, Kaapstad. oe aanzoe IJ
JOS. S. FICK,

Weltevreden, Ca.ledon. OVERTBE .. SEI.S VOOR DlBUBE:L:£. - ZlJ4en, .et
6&UI'en,Tapljt.erk, C;retonne.. .Bepp., .11lb, eu.,
cle Ifleu •• te .atronen.

D. ISAACS & CO.
Be t Goe4koopste B_ndel.hub yoor Dleu'bUalr, ,."ser.erk,

.orcelelu Goed, Aardewerk, d las.erk, ..... n-
wanD, I-Ieet.uen en aUe andere Bulshou4elltk.
Benoo4lgdheden •

Derm a nIlspi dl'rsfootein
BEVOORREGT,

J. S, HOOGENDOORN, D. ISAACS & Co.
LEDEB.AN'l'I:N-ODvergelltkelijk IDqualltelt en .rlJ•.

D. ISAACS & CO.
44;t~

UN IU~ LI.N IR
KONINKLIJKE MAILDIEN ,

UNION STOOMBOOTMAATSCHAPP
(BEPERKT). FRED. CHAS. PIERS, TA.I.JT E:N-Az.minBter, Ibu ••el&che, 'l'aviJt.8I'k, .. ld481'-

mlDstel'~ens••4e laagte .04e. en llUeUl'en.

D. ISAACS & CoProcureur, Notaris en Tra.nspqrtbezorger,
IS Va;RHUISD,

SELWYN CHAMBERS,
ST. GEORGESTRAAT,

DI..~Ia.ilbooten dar Maatschappij vertrek; H tK t 1
ken van Kaapstad naar Engeland, I e as ee

Via Madeira, om den aLdHen Woensdag, ' ,
te 4 nnr n.m., te St. Helena. en AscensicD I
als onder aanle~geLde. .V ERKRIJGBAAR bij de Onderga-

V?O~ EN~ELAND.. . teekenden a 3 Pence j LITOGRA-
TARTAli, Kapt. TRAVER.>, IJ Oct., 'lalpHISCHE AFBEELDINGEN VAN DE Ondergeteekende ontscheept

~Iarlelrn alleen. H ' 'D St bOl d l,. '!OOR" K tG· ,), 0 t St ET K.A.SrEEL nE GOE E HOOP. nu ex oom oot ast e a e,-"' , ap . kl~ .1:>1, ~) C., Vla . E G dk . b
Helena, AEce~,sion OD Madeira. liOFMEYR & REGTER en oe oop assortlment van o-

u THOJAN," Kapt. L.\RI!ER, 3 Nov. via ,. venstaande. Ook voorhanden,-een
.\Iadeira, alleen. Groote Voorraad Vensterglas in 16,

I' PRETO){IA," Kapt. OWE:';, 17 November, Somerset West 21, 26 en 32 oos. "Plate" Glas, WOL Ivia St. Helenl\ en .\1adeira .
.. SPARTAN." KRpt. WAll, 1 December, 72 X 48 (Gekleurd, Frosted en Geë- --- Alle

yia Madeira alleen. Strand mailleercl) in iedere grootte. I}'E Ondergeteekenden zyn Koo-
THOS. E. rULLER, • G. BEGLEY , pers van alle soorten Wol tegen

~ I""noene Beatierd.r ,nor Z. A frik...· I Ziekest~t 'r,Hoogste Marktprijzen,

Z, ,,1--~T-l- •DE Ondergeteekende een GROOT en • . Zij zijn ook bereid voor de VER-\, EL , I LUCHTIG HUIS bekolIlen heb I SCHEP ING te a va Jl KO....1. .bende, maakt aan het geëerd Pnbliek be. , zor['!en n a e .-
LONULE PRODUKTEN naar de

Z"
T \ '1"EL kond, dat hij weder van uf den I Engelsche, Vastelandsche en Ame-

.I.i... ' ! L 5. OCTOBER AAN ST.. i rikaansche Markten, en liberale kon-
Zijn BOARDING ESTABLISHMENT Itante Voorschotten daartegen te
zal openen, an alsdan bereid zali zijn Ond6T Beschermhe6TlI.chap van ?''';;n!Loog. geven.

DE ()n,leqz"tt'!'kcnden hebben ont L t n in t n m t cl ~J
hu, il - ogeergaa e e e en egen ee zeer Edele den Staal.8-Prll8ident S. J. Voor verdere biJ'zonderhelen ver-. BC crpt l'I{A:';IJI:.t.Ms ,B. i ruatige betaling en uitstekende beh.nde· G

Bloem van Z I I ling. Het Huis is gelegen in bet Dleest P. KRU. ER en Gen6Taal N. J. voege men zich bijwave, Icentrale en aangenaamste gedoelte van SMIT. IPOPPE RUSSOUW ek Co,
Die zij te I-;JL)p ,l;uloi ...den tegen· hetySrdtrand. f d 0 d k d k WAAROM inge,oerde\Zadels te koopen TEGEN VERMINDERD L~ PR.IJZEN'.

I \1 .. ,e er gee t e [; ergetee en een· d' Idoe . . 10, Burgstraat, Kaapsta d n
..a:lg;!te - arktplïJzen. . nis dat van af bovengemelden datom, hl']' le geen '1'0 Ding geven en geenslo8

'I'oor de Kaapeohe Paarden ge8Chikt lijn, ter· """,,'I"""OL'VAN DER BYL & CO. :;:enPa~:f~~~al;6 ~a~eni~t~~E~: ::k~enI:~~~8Z~r~~~e k~:IO::~~~ , VV - BRA1'4DRAI'S BB BLOEI VAN ZWAVEL.s A A G HO n \ K DE \' I LLI HS' VIER STATION. Passagiers kunnen Dese Zadel is door de geheeie Kolonie be-! . WINGERD SdHOFFEL8, SpuiteD . SOHAAPl:)CHAREN St.rui' .... Sebar.
;' . 1. .• t, op aangenaam en gamakkelljk vervoer kend, heeft gelIlakkelij~e litting,volle grooW, WILHAN, SPILHjUS & (JO. t CRADLE ZEl6EN, Sikk~l. 1 McDOUGALL'8 SCliAPENIlIP D

PIII_!f. t REC B, .\OTARI;:, PCBLlEK, . rekenen. dC8tempeld en gewaarborgd volkomeu t.e VELlFëiï11)INHEKKJo:N DAMSCBRAPEBS pj; "oor Dam.
o.nveyancer, en OeZWOfell 'l'ranalateur ~ Een ieder komt) cn ovurtulge zlch..,!,e. ga.tl6U. . • _., 9, St. Georgestraat. BLAi)KOPJoR,OHI do. I SLl18iRANEN, 'I'~ Cm811 tD

BIJ T HOOG GERJWT~IlO.r.· J.' N. L.I ROEX. j' Probeert de. V.e.ren ~i"ing!net GoDtela& 'IT. "..PST'''' KOPEREN KI.TELS,-BoofdPD en BodelIIs I 4lEUZELOI.IE, V"rf,Oiitt,Orijfolie
L G AAA 6UI GEEL KOPER SOLlJEERSEL, Blik OEMENGUE VERF, IIarted 'aD ".brai"e

V"A_ -- I Lie""l88r eneftlJk. ." 1l0'I'SZOUT 'I'oorVee "'IJNPO~PEN 0 1._'. ".

_\oor, ~~.~. m1~1lISTlWT! 0016"S:~:;"~'ï~. .:.:D'[~-r;.A;~, Ixoope~~~:~oogaterIJzer,.kIl.i8,.1á 4ilraVf8tnult,;;;;tati

NAAR

BEHANGSEL.
NliST DE HE.IU:.

SAUL SOLOMON & CO.,
KA4PSTAD.'

D, ISAACS & Co.
.~rtikelen ZIJII in duidelijke Cijfers gt'mfrkC

-egen l\elto Pl'ijLen, VOOI' (Joole".',
VERTOON KAMERS :

86.88, 90 en 92 Langemarktstraat, Kaapstad.

WOLI

Geillustreerde CatalogU8 en PrijslijlIt worden op aanvraag post""ii
toefJe'UJnaen.

GEORGE FINDLAY & CO.,
BIEDEN NU AAN _

De Aanstaand; Syl1ode,
I-I H. u.erRren en Onde.rlin~en .nllen
J. F"ednrellde de r.itt ing der Synode Pf'n

zeer 8anllE'n8am verblijf vin,len io Let
Privaat Logieshnis vsn den Heer en Mej.
I> 1I0S, in de Strandatraal, No. 20, '1at ilJ de
ol!middelijke DRbijheid van bet Spoorweg.
station gt'lel!en is, en omtrent twee lIIinalen
loopeus van de Groote Kerk.

Alle huiselillre gemakken worden gewaar·
borgd. luchtige Slaapvel'trekken en Schoone
Bedden, en eeoe goede Tafel met goede tx>.
diening. MeD EBI er eeoe aangename sit·
kamel' ilO ook eene rookkamer vinlien. Op
vriendelijkheid en attentie, die niets sal nala·
ten dat tot Tel'8angenamillg der gasten kan
strekken, kan word. n fZer"kend. Daarbij
komt nog dat de prijsen billijk Eijn.

D~t vroe~tijdig 8&Dzoekbij de eijr8nur8,
Ma. en MlJ. AMOS,

No. 20, StraDdstraat, Ka"p"tad.
N.B.-EeDe badkamel' en patente w.c.'s op

de plek.

RHl:£U~AT lCU tlO.

Ha G,.oot~Zuid Afrikatm~1u Mitldell~m j,eld.,
Rltev.mati." "" R"-matilClu Jrc4t, dat ""o.t
feilt, ft! ook t'87I "';'sr gen •....,.iddd il I,,!,'"
RluumlttilClu Ko 0,. t., hlMuJloatilCh. Hoofd.
pijn, HeMp' en Ltmdenjic41. OR Zinking.. .

ff et volgende Getuig1lChrift ia uit honder.
den- Ilndere uitge&OOht:-

8t.1E.bur~, 2ó Jan. INJfl.
WtlArd. H~er,-N.g.n mundeo !lel.d.n h.b ik

~r bri.f 'I'IIDde ~oed. UJtw",kioll' 'I'aDu Rh,umA'
QCtlro" geluigd. 1Ir: ben 60 Jaar ODh@b~J JlIAr
laog geledell aaDObro~iach. Althma eo Rh.um'·
dek, ea b.b balp g-lOCht bij nl. O~D8f'.h"ereDen
alI•• land"r beat ~proefd, en bad alle 'I'ertroD"'D
,..rloren in menl!Cbelijk"bulp in mijn lIeul, tot
ik eiDdelijk Rb.I1D1Aticuroprobeerde, eDuo liJD
mijD ~iD~iDIl" rbeuaratiek, eo pijD in hoofdeD
aanlll'llgt p;.h....1'I'81dwacec, .n wordt bft ni.u,"
dllemen ..enpreid du .. Ou me.. te! VAll Rour
Unper b8f'1 te IDlI&IIltl!OodWA. nn di.... ,,,.de.·
lijke medieij .."r wat ook bet lIenl iL l.d.r die
baar proheerd beeft be'l'e"lt baar aan.
Ve heer JACOBVAlli ZIJL, un VleUoet,io, il

gIlDeseD'I'an .... t een bijna onI1'8n..... liJII1->&1
'lUI Rbeam.ti@k on·Jicbt IICb.pn. Noloit,,.", "iD
moeder mij, ia er een erger ge,..1 il...... t. ,',
"lite dOfi, 1..ed den lijd_ndel! jOlli.n m.n r"'lj~
alapee , m.t de medieijll werd yoor4t !lun, eD
IICbuon lijoe bareD en 'I'd-Ddenmij Hu.k_r,,· n
d.~ b!i tl.iet .,.r"acbt wud le bli),@nI.,.n, Iu~fl.
AlJ mt) ani. tfDHmIlkft buoebt en lI'etui....d ,., o.
lI:0.4e IlÏlwetkior '!'all de RBi('XATICt:1Oen
PILLKN •

De oade beer VAll DKB \\' AL T, un R.dd ... ·
bu"" i.geDelen met één bott-i.
De hen A. COr.n:u. l!rand."lI.i, :\Ij·jd.ILtrrr,

K. K., Inef'g oDmid1elijk , ..tli~tinll'. :'I1i)n to· n
JAil eD lijn IICbI)OD'I'"á.r,d. beer J. A. -"lT,
Wonderboom, BDrjlendorp, lijn ook g.ou".-oe awol J. O. Uil Ro Y. ,~

,yerkr!j~bear)jj b.ijnaalle Ap<.fa.~,.,"Co "".
iellen IDde KoIoOI"; of dir.kt p.r poOl. flu>",
tefen Be. 6d. JIfIrbott~I, kor,lallt m.t ord.r, <Rn
deD eer.igeft Eigenaar, JAMES JOi"ts, 41), LAe·
","trut, K~apttad.-PBU:t&.)l IN 'T GROOT (JP
4U%oJ[J[.

ANTII. ~1.DE 'VIl T,
ABOHITICT, uz.

Kanloor, OBErVE8' GEBOUWES,
lUAP8'AD.
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