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VERKOOPING TE KLAP¥tJTS,
OP ,

DOlfDERDAf:, '14 DBZEa~

_. Z. A-,uy ~,'xecuteurskamer:De Villiers, Faure & Co.De Heeren
In de Insolvente Boedels van GD-

HAIlDUS NlCOLllS MEcHAu lliUPT,
en PItILiP Wo rrsa fuU1'T, van
Stellenbosch. '

----------------------ZLLLE~ VERKOOPEN

In den Boedel van wijlen Mejufvrouw SARAH JQIWfNA WU,HEI.vINA
MCKENZIE ScHAEFEJl, geboren FKANCK.rl~EKLAPMUTS,

( l' I: 1';\ r: SOAG, 19 OC1'OBl~I{~
50 Groote Slagtossen
100 Vette Blagtkoeijen
60 Jonge Ossen
650 Schapen en Bokken.

opgebragt van Namaqualand met groote zorg door
den welbekenden Handelaarr J, R. MASON.

VAN

100 Groote Slagtossen
100 Zware Slagtkoeijen '
150 Jonge Osse» '
300 GrooteNamaquaSchapenenBokken
Bovengemelde zijn allen uit Namaquala.nd, Inonover-

troffen conditie en geschikt om dadelijk geslagt ·te
worden.

,', 'ó W. It. UKENA. '
De heeren J. S. Marais ~&oe., Mslagets.
--- --------------------------~~------~-----
DE HEEREN J. S. MARAIS & Co.,

ZULLEN VERKOOPEN

TE KLAPMUTS
DINGSDAG, f2- OCTOBER,

100 Vette Slagtossen
150" Uitgezochte Trekossen, 4 tot

6jaaroud
60 " Slagtkoeij en
700 "Namaqua Schapen en Bokken.

Bovengemeld Vee, nu drie maanden op weg van
Namaqualand, is in uitmuntende conditie.THOS. D. JEllY.

BEESTEN TJIrr }3ECHlJANALAND.

DE Ondergeteekende, voor Zelf en 'Mede-Executeur, zal DE it teld Vk'UI ges e er ooping van on-
I I dervermeld Eigendom in de bo-

PUBLI EK DOEN VERKQOPEN, ,vengemelde Boedels, zooals vroeger
, geadverteerd, zal worden gehoudenDARLING op de plek, op

:J IWoensdag, 13 Oct.,
I TE 10 URE V.K .,Op Donderdag, 21 October 1886,

Alle GOEDEREN tot o,pgemald.en Boadsl behoorende, bestunde in I 1. De alombekende en Vruchtbare. .rlaat8 H U::,TE NB URGH, gelegen
HET V AST GO ED: :m de omstreken van Stellenbosch, om.

1. EEN STUK GRONDS of 4 ERVEN gezamenlijk groot 177' trent 20 minuten va~ het Dorp en
Vierkante Roeden, met de ~ropstsande Gebo~wen, als: Een groot en' de Stellenbossche Statie, .groot onge-
goed gebouwd Huis, onder IJzeren Dak, bevattende 7 Vertrekken, waarin veer 709 Morgen, met ~llme Gebou-
voor de laatste jaren met goed gevolg een Hotel is gedreven. Verder wen en een o,-e~loedigen toevoer
ook een Buitengebouw, gebruikt als Stal. :Water, en een ~IJngaard van meer

2. EEN STUK GRO~'1)B, of 2 ERVEN, gezamenlijk groot 88 Vier- ' dan 200,000 "lJn.stokken.
kante Roeden, grenzende san de bo nm gemelde Erven. Op dc,zen Grond II. Vaatwerk, Levende H~~e,
staat een zeer goed en net Woonhuis, onder IJzeren Dak, bevattende 4 Karr~~ ~ ~gens, 7

0
I:eggers W llo,

Kamers en een Kombuis. Deze Erven bevatten tevens een Put met 1 Wlln~stilleer Machine, een lot
versch standhoudend Water. 'BoerdenJgereedschap, enz.WM. F. STAMPER,

Eenig Curator.

Kaapstad, lj Oct. 1886.
p. J. Bosmsn, P,W, ZD., AfslaO'el',
N.B.-De Ondergeteekende za

verder, onmiddellijk na bovengemel-
de Verkooping en op bilt "an de
heeren GIDEON J. KRlOt en CHAR-
LES P. MAR..us, Publiek doen
verkoopen, op gemelde Plaats
RUSTENBURGR :-

11 Acht-Legger Gistkuipen
20 Zeven-Legger Stukvaten

Een Perskuip compleet en verschei-
dene Pijpen en Leggers.

P. J. BOSYil, Afslager.
-----
THORNE-, STUn~FJRD& Ct.
HEBBEN ontvangen 500 DAMES

JERSEYS, Groote en Kleine,
i.J1 Zwart, "Navy" Blaauw, Murene
en Chocolade, in Fijn en Dik

Stoekenette.

Prijzen van 3s. lld. tot
lOs. ea

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

Malme:."J bury .hxecuteurskamer,

Dl Il,,' 1\1' .\BR, y,\~ A. Sm'T~, voornemens zijnde om zijne bezig-
'. ',' II tt' vr-rumleren. heeft de Ondergeteekenden gelust al zijne

"II .l I'II('l'emle ab onroerende, per publieke veiling van de
:.-':::' '. ::"11. ,'Il wc] up

OP

OP VRIJD4G:J
DEN 29sten DAG VAN OCTOBER A.S.,
~\ I", vva rrrree r zal nunrTeboclen worden:

lJE ZUO WELBEKEXDE PLAATS

..C::i-OEDETROUW,"
_' \":":('[1 Iwhij RiPlleek 'Vest, in de Afdeeling Malmesbury.

i I" I': I tI" ru nu !.:2}0 Morgou groot, bezit allerprachtigsten Bouw-
t" ',:;' 1,,1,11 Tuingrou.L liet !-'TI)()taantal Gebouwen is in bijzonder
,",,' .. ,,: I .iu n'l'aratie. ell bevat een ruim en zeer net Woonhuis, Stal.
:,~ I" -:,11 «u.lr-r IJzeren Dak, voor -; 11/; 8 Span Vee ; een nieuw
z,r" ,'.c· , \\ ~1~\'Ulllli"met Gruan\'ertrekken; Buitengeoouwen voor Bedien-
;,r,: \', l' I' 1;"~ r-i-n welgebouwd PIl ~"ect onderhouden Woonhuis, een
,:., "::,ik J'"khlli,;en Buitengebouw. tw'eeYloeren met afzonderlijke
.s:: ",: .. ' II Il":': (Tllige andere kleine (febnIlwen.

:. .1, I" Il i-'l""tP 1l"\)1 ii' er nog lli~ hij het Woonhuis f'en groote
~'! il _ \ :111\' ('!'~(,h 'Vat.-r, en (le te Y rla Staande Oogst, kan getui-

z-: I ',' \ 1'lli'lttl'aarlll'id "an den Grond.
Il _":ll,h'li.tk \"')1' liet v"lgl'nde jaar 33 Mudden Zaad Braakland

LEVENDE HAVE:
9 Koeijen, enkele met Ka lf
3 Rammen

200 Schapen
30 Lammers.

la Paarden
2 Ezels
7 Struisvogels
1 Os
1 Lot Varkens-

LOSSE GOEDEREN:
2 Paal" Achtertuigen
1 Span Tuigen
3 Zadds
1 Tent, compleet

1 Wagen
2 Kapkarren
lOpen Kar
2 Dubbele-Voor Ploegen

Zakken, Sikkels, enz., enz.
WINKELGOEDEREN :

_--- It.-l!'\,o

60 GROOTE ZWARE SLAGTOSSEN

ZULLEN worden verkocht door de hoeren J. S. MA.RAIS & Co.,
TE KLAPMUTS,

OP DII~~GSD.. G, 12 DEZER.
n. HEINEMAN.

Het gewone assortiment, als Linnen, Cordmoy, Xankeen, Broekgoed.
Katoen, Chitz, Garen, Band, Lint, en al wat verder zal aangeboden worden.

HUISMEUBELEN:
Kasten, Stoelen, Tafels, Ledekanten, Katels, Bedden, K,pukengereed-

schap, Glas- en Aardewerk, enz., enz.Paarlsche Brandassurantie en Trustmaatschappij.--------
PUBLIEKE VERKOOPING

B. WETHMAR, Secretaris.

De Heeren J. W. Moorrees, Jr, & Co.,Afslagers.
,\: ,_ 1;1 :l:lIlIllf'l'king geudmen, is deze Plaats zelfs ill deze gedrukte
li, i ,j. :l:lll,[ai!tt "all liefhebbers waardig,

: J \ l\\'I:LllE !.al nangebodcn worden de TE YELD STAANDE
1·1l' ,~'I, ;Jil' ll' .l« PI,brengst "an

2' .\[1·:·\'11 I~,'\'lll
l[;I\f'r

-1 Bllshels Garst
1 Bushel Erwten

PROTECTEUR
Vaste en Losse Goederen, BB.ANDlSSUB.A'RTI Eli AA '.OllA' PU.

TE SLOT VAN DE PAARL, Kennisgeving aan Ver-
schepers.

Vil K08T1l.un;

Hlflr
".\.i, - III I".,danige conditie,

q lr- :i,,-t lijn kun,

dat men gemakkelijk zien kan wat de Acht-en-Veertigste Jaarliiksche Rapport
A.FDEELING P.A.ARL.

In den Insolventen Boedel van Petrus Nicolaas Lategan.

VAN DE

Direkteuren van de Protecteur Brandassurantiemaat-
schapp~ aan Deelhebbers van gezegde Maat-
schappiJ, op de Jaarlijksche "Algemeene Bijeen-
komst, gehouden op Woensdag, 6 October 1886.

y LHDEH I)]~ LOSSE GOEDERSN.
LE VENDE HAVE HIERBIJ geschiedt kennisgeving

dat van af en na F; dezer, alle
Wol, Angorahaar, Vellen, Huiden en
Hooi ter inscheping naar het Dok ge-
zonden, over de Weegbrug moeten
passeren, en dat Dokregten moeten
betaald worden op zoodanige Ge-
wigtcn. Er zal voor het Wegen niets
in rekening worden gebragt. ,

In gemllen waar bovengemelde
ArtikQlen per Spoorweg ter insche-
ping arriveren, zullen de Gewigten
op de Spoorweg Kaartjes vermeld
aangenomen word en.

JNO. BA.l.:"NDERS,
Secretaris,

Kantoor un bet Tafelb&. iocbe Huenbe.tullr,
6 Ocl<.,ber ISS(),

Op Donderdag 14 October 1886,, '

~ I'~Ianlen. ~ l1erries met 1 Veulen, 8 Ezel", 30 Stuks Aanteelvee,
g,'" ' ,Il klein, .j,) Vurkens.

BOERDERIJGEREEDSCHAP ·
-------------------

BET verschaft de Direkteuren veel genoegen in staat te zijn, Aandeel-
hebbers een gunstig Rapport voor te leggen van de zaken ~Br Maat-

D
E Kostbare Zaai-, Vee- en Wijnplallte WITTEN1~ERG, gelegen om- schappij gedurende het afgeloop en jaar, welk rapport, naar zij hopen,

trent een uur rijdens van de Paarl of Welhngton, .beplant met hoogst bevredigend zal bevonden worden.
een ,eelbelovenden Wijngaard van omtrent 40,000 stokken dio aanmer~e- De Direkteuren wensehen echter op te merken, met betrekking tot
lijk kan vergroot worden ; p~htige Zaailanden e~ uitmuntende Vee welde \! d~ V erdeeling v~n ~insten, dat zij het noodig achten, dat er in voorspoe«
die zich ui strekt tot aan de Ultspanplaats to Wellington Brug. 1?e Gebou- dige Jaren voorztemng worde gêmaakt om het Re8Crvefonds te doen op-
wen bevatten Woonhuis, Kelder en de noodige Buiten- en ~~diend~nver- loopen, ten einde in staat te zijn verliezen te bestrijden die de Maatschappij
trekken. Dit eigendom is bijzonder geschikt voor een melkerij als bijzaak, in de toekomst moge lijden. '

LOS G 0 ED: pe Bruto Ontvangsten, gedurende het afgeloopen jaar
bedragen... ... ... ... ... ,.. £11,348 0 4

En de totale Uitgaven .. ' 3,958 7 ,

1. V A8TGOED:

: 1.-11twagul met lus,;ell Duk en Lee- ;) Spun Voortuigen
rvn -1 Paar Achtertuigen

: n'lk\\:It-:"1l 1 Lot Zwingels en Kettings
1 ~I hl ft:-Ol' hf' Kar .. 1 Zadel en Toom
l\'i!,bl' Zensen. Pikken, Graven, Gaffels,

l Ili"'11 Kar enz., enz. •
1 }.'\:1':1 ,T"llll~t"Il Snijmachine, G Dubbele-voor Ploegen

LI('llW 1 Drie-voor Ploeg
~ 1\'" 1\' ~lliiIllachlJle", gebruikt 3 Enkele Howard do.
I l.,; :\1:LI IJ iill' I.Jzcr 3 Eggen.

L!i,h lIjk hd gpwone a~ilortiment Huisraad, als Kasten, Ledekanten,
T. :_, 't"d('Il, Bedden, Keukengereedschap, en verder wat op den dag der
\ :k " i ;!lg zal aangeboden worden.

4 Stukvaten, 7 Kuipen, 1 Azijnvat, 'I'rap-, Dnl~~'en- en Onder~alies,
Pijpen Okshoofden, Kcldergereedschap, 1 Brand~wIJnketel, 1 Cultivator,
1 Kar ~p Veeren, bijna nieuw, 1 Wagen, 110t :rUlgen, 3 Ploegen, Eggen,
1 Waterkar met Vat en een menigte andere artikelen. ,

EINDELIJK de te veld staande Oogst, Koorn en andere Granen.

BONUS! BONUS I

£7,389 12 9
Latende een saldo van .. : .•.

op het Credit van Winst en Verlies.
Uw Di.l'ektemen stellen voor dit laatste bedrag te ver-

deel en als volgt :-
Aan Deelhebbers 6 percent. op het opbetaald Kapitaal

van £30,000
Dividend tegen)2 ..shillings per aandeel
Bonus aan de Geassureerden
Direkteuren £350 }
Auditeuren 75
Bonus aan de Beambten
Verliezen op Levens nog Betaalbaar
Opgeloopen Reservefonds

Zomerbloemen, Planten, enJ.

N~Gereed,-Aster, Duitsche en
Chincesche, Balsam, Globe

Amaranth, Dianthus, Stokrozen,
Helichryssum, Portulaea, Verbena,
Zinnia, enz.o 0 Tomato Planten, in Zes Soorten,

o 0 Groenteplanten,' soorten,
o 0 Te Koop geboden tegen billijke
ooprijzen door

ROBERT TEMPLEMAN ,

B. '\VETHMAR, Secretaris.
£1,800 0 0
1,200 ° 0

600 0 0
De hh. J. W. MOORREES, Jr. & Co" Afslage~
Malmesbury Executeurskamer.

100
1,000
1,500

J. J. DE VILLIERS, A. P.ZN., Eenig Curator.

J. FRED. PENTZ & Co., Afslagers~
425

DARLING FAIR.In'den Insolventen Boedel van ANDRIES JOHANNES
. MAREE.

HUIZEN te lIUUR aan Somerset
W est Strand, van Mrs. G. J.

LAMB. voorrnaals FIUBLTER, van
den !sten of l<i<len Dé·cember 1886
en 'icrder den gehcden Zomer door.

OCTOBIER. £6,625 0 0
£764 12 o

----------------- ZAADVERKOOPER ES BLOE~IST,

12, K.a.stcelstraat. :14
DE VASTE en WSSE GOEDEREN in opgemelden DONDERUl\.G,

Boedel zullen verkocht worden op

Donderdag,4 November eerstk.,
Latende een som van . , .

te worden overgedragen op het Credit van Winst
en Verlies.

De verantwoordelijkheid op LeveDspolis...'lCnbedraagt nu
De Rente en Dividend bedragende

per aandeel zal betaalbaar zijn op Donderdag
7 dezer.

Op deze Verkooping zullen worden aangeboden, HET STRAND.-
£7,650 0 0

1 10 0100 Slagtossen
25 Do. Koeijen
1 Extra Bul
10 Merries, gedresseerd
12 Ruinpaarden, do.

200 Vette Merino Schapen.
. C. B. KEHRMAN, Secretaris.

EN WEL

I ji,' PLL\.TS "RHEEBOKBFOXTEIN," gelegen aan den Paarde-
L, .:, '~l ,I" .\.lik<:ling van Malmesbury .
~ I', /1 \I c kan in ~aar goeheel verkocht worde~ en ,~s dan groot bijna
, ". \[, I'£.:' 11 ; ..t III I wep Deelen, het eene groot A5 Morgen en het
~,: ',,!, 1),.1 :21'" ~I\)rg('rl.

1[, t !-:,'rql' I lee! bent bijna geheel nieuwe gebouwen, bestaande in
[,' \\ .., nltui-. ::;tal ell "-agenhuis en Buitengebouwen, aUes onder IJ~eren
j, ,~, lId :Il]ll"l'l~ I)ed b,'vat eeu "~oonhuis, een' Stal en Wagenhtus en

], ." 'l:.:"b"\IWCII.
I'" Idi' I )".,len lijn g ..ed V:lD 'Vater yoorzien; :le' Grond is zeer ~e-

',:,.\.,' 1''''1' Jj"\lwg-runfl en "'ijngaanl. })ezelvc l~ beplant met rulm
V:,,·,_/ ~tl,kk,'11 \lilan-all;) oon g-eheel nieuw.
.. -Cpu ' , .-
',,," _' lil,: TE YELl) STAAXDE UUcYST, behelzende Koorn Haver en

Alvorens het Rapport to sluiten, wensehen de Direkteuren aan Deel-i hebbers ter hunner overweging voor te leggqn het volgende vool"1"tel:-
I " ]}at nademaal bij het 4hte Artikel vain de Akte van Overeenkomst
: " het bestaan van deze Maatschappij ten einde zal loopen op den 30sten
:"September 1887: En nademaal het wenschelijk is dat de

Verder zulh:n worden v(lrkocht voor rekening van den heer JAN STEIJN: "Maat8Chappij na die~ tijd ml worden voortge~et, en dat, i?dien hiertoe

d k.r ht D
hmachines en " besloten wordt, de meuwe Akt€ van Overeenkomst versoheIdene belang-

2 Extra 3-p~ar eD: ac. orsc "'rijke veranderingen en amendementen zal behelzen: de Direkteuren ge-
2 Johnston s Ma8.1Ulachmes, tb"" magtigd worden om zoodanige nieuwe Akte van Ovel"i'enkomst liP te
Bijna nieu:w en in perf~,kte orde. en f e eZlgtlgen" stellen, en dezeh-e te doen drukken en ,·oor Deelhebbers ,·erkrijgoo.ar

Op de Plaats' S)l.ALPAD, Groenekloo. ,. stellen ten Kantore der Maatschappij, minstens 30 dagen \'(Jór de
Ook 2 Ezelhengsten. " .A1gemeene Y ergadering, die gehouden 7.al worden zes maallden vóór den

B
ENOODIGD: Een BUL en eeni-

I
H"t Kasteel '"30sten September 1887, zooals ill gezegd 41ste Artikel besehrs-

ge KOEIJEN, opregtgeteelde \ e ' "ven ter hunner overweging en goedkeuring, of ande~in8, 0l' gezegde
Friescbe. Tenders met opgaaf van " laatstgemelde Algemeene VergaMring."

t I U
derdom en pril'S te worden I - De aftredende Di.rekt€men, de hoeren J. C. HonIEIlR, "")1. S. DAR-

ge a, 0 J H' H JJ" h ~.: . . d
gezondeu. aan S., Box 62, Algemeen I VERKRIJGBAAR bij de Oodergc- TER en,~ -- O}'llEYR,.. zn. zIJn ter erJUczmg genonuncer , ..

P tkant
oor Kaapstad. \ t k nden 6 3 PeDOU' LITOORA- De aftredende Auditew'en, de heeren S. V. HOfMEYR en O. -W. 8'rEuT-

os , pel" '. khkibaar__ -----~ 'PHISCH~ ..-\FIJEELIHM~;N VAN LERZllnoo- er t'8 •

}
)EVALLEN, te S~,·1l\!ubc8oh,op Ikn, nET KAsr~RL nB GO~i>lJ HOOP. '
) 4den deler, de Echtgenoote van I ' ' ,.J. WlUll, van eene Dochter. }10FMEYR & R6GTiill. I Protecteur; 6 October 1880.

WEER ZOO.

HKXVRIK v.\:s REEXEN, van
Calvinia, zal nrkoopen op 16

DEZER, tI' BRAKFONTEIX, al het
Kostbaar LOSGOED. in den insol.
venten boed('l vlin Nl~:ROL.\R ALBER-
Tr,; :Mr'STEI!T, 1x'~aande uit Voer-
tuigen, Levende lIa,·e. Yllurwape-
nen, Boerderijgereed,;ch.'lp, Ruu!-
raad, enz.,]~, ..:,

Ill-: 1< ,~~E GUEDEHEX: lj Paarden, 1 Koe en ~ Kalveren, 25

~! il'ilf+'ll.
1 I',,,kwagf'Il, 1 (lpen Kar, :; P1rtegell, 1 .Maaimachine ~n verder Boer-

,i, :: i":l I'" d,chap, (,:0 IIuisl1lcubelen, die bij dl'ze gelegenheid zullen aange-

t..'.i"ll w'"nit'll.

EEX OPZIGTER BEXOODIGD,
Jong, gf'huwrl. bekwaam om te

werken en \un grwd gfldrag. Men
ven'ocge zil'h bij den Undt.'l"gctooken-
de, nabij .h:Lll'llEl"\"EIJ STATIE.

, H. W. GIRD. ;B. WETHMAR,
Eenig Curatot.

De heeren J. W. Moorrees Jr. & Co, Afslagers., I



In de Stad WORCESTER.

Gouvemementsberigt
871-1886.

VAN KOSTBAAR
van dllfl KoloniaJtm &crotnri.,
Kanpltoo, Kaal' ti. GOMl. H<K1p,

7 October 1886.

0CWlW
('nl MuIU.1

O~
Oe.ylio;, J L J Bi.k ... J

uUIIB.
MU!IIIII

'I!f!!!.
T

der
,*111
den
de'
SID'
blOl
on
'yl)()

Die1
te?<
UP
lDet
lIDI

I
der
eW'
lIil'l
wij
om
lW
'Vat

Bi·
yaE

de
dee
bet:
Ian
et'll
we
gel

]
bh;
onj
Ni.
)l.
wa
WP
lij I
)lf
t.r'f'

VAST- EN LOSGOED HIERBIJ wordf tot algemeen na-
rigt bekend gesteM, dat onder

Wet ter Emendatie Van het Invoer-
No. 13 yun'1884,

Mijnmachinerie,
Landbouwmachinerie,
Zaagmachinerie en
Spoorwegmateriaal,.
.• zijn van Invoerregten wanneer

de Kolonie ingevoerd worden.
Het Publiek wordt verder verwit-

dat het Spoorweg Departement
heeft, dat van af en na den

I.D,r WEI HEI-:E~[)E, GIWOT llN HECUTE WOONHUIS van den Insul-lsten dag van November aanstaande,
v. nt "I:d..,r Hie tvu 1 ak , "" ..t I rubbe!e Vt'Cllit'pir:g, en Wugeu,makerswinke nmachinerie in doorvoer

or.der (;,,'V>lni,ch .LJ I"r HW)'.'I:, go"l, t!rn op dell hoek YRII Je iligh. -n do Fuirbair- plaatsen buiteu de grenzen de-
8'1"':1, I: li.t l:illllj,·nd· V'lrp \\'olct:<lter. !Jlt kos t buar Eigendom he. ft een gr oo- Kolunie, vervoerd zullen worden
teil ·L.IIl \ .:': "L'b-:l'l, ». w.uur n ('[,ri ~Iuote v,'r,ch"J(lellhl'lci Vruchtbeomen gepl!lnt 1 h·II·1 E' d t ti .
Z'l I' ( l' verse 1 enue m s a ions ill

.) E~ ~ zr.:! l: "OSTHAAlt ~TUK GROND, naast bovengemelde, en front deze Kolonie tegen Derde Klas Prij-
mskc nde I n'if [":11 i-n ir nst rnat , zen, in plaats van Tweede Klas zoo-

S. HET l.l)";(;I)!.,U, ~,~Z, beh:·lwlIlld Huisru.vl in groJttl v.uscheideuhei.l- ab thans.
:.: [1:,11,1, \',IIII"hll:', r.IUI\'''gl'll, Koe k vorrncn, Ku rneu cunudr-r c Melkerijge,
r(!l;~ci ::1', I:",,·h.l !\I:gcll' I, \\'Hgeldcout, \','n81ers KOZijnen, i:)lniJs·, Timmer·
ITIlln,' ('II \\ U~, IJJI.·,k'·1 ,,,t'n'l cl'char, ..nz.

&Ja .. rateD .reWOIleD Best... ".. op UIldriaqp d... Delagoa Spoor.el{ er gevond"
te Preturia te '.iea Uoltellea, eD Iliemaocl ala ,erkoqdip del Woor_root ,eef\, .lIJlf. de Portageesche Rejleri':K J\e

rug er YOGI' sorgde daL bare leclen optred. sal die Jlie', MD derl baud biedt eo niet te _. hlUr ~"O!le

Bvpra en BraDd t~ •• 00(' aio dea C~riltelldoml, sekere be- Iaog&&amb~il .betoont. Schoen wij in
RegterS benoemd werden. ~ hij daarn' paatJe keoDit p~ ,aD de leer der za. auk eeDlgdiDI het gevOcleD van
siob eo de beide aodere RegWr. ligheid. II Geen Var-le;rie' lt 'Vood het yef" Apoitel lijD toegedaan die tie u en t1l51eu

(
.

•~,..•,.O}"T.B.AKTr.Jf. leden "Des' politieke Commiaie !ieL besi- lteerJ daL dit helioael io het ge,al .,&11 .,Hde eer hij ge.loofde. onthonen wij t«(t
,u ... S~,..bar gen in zaken 'Ra"au hij witt dat dt: Jen heer .",!,arley Diet .~ klerPUt. .~I' niet dat bet berigt oos boopvol daol\.

perllonen er io betrokken geen ander ID WU hIJ, gelOO'V.,DWIJ. 'VolkoUleo 10 &Ijl> Het B

f I
Kaattad' '1" .. ·-d ..1.. L. v Dlga&nIOb" Regentschap p .-,.. .. .... verbaal ID ~teo tegeo eeo oabi - regt j en ICbooo 1t'1J. we_.. e .... ..... . ro"".

.. nu em 1'" I b d li badd da bi' . I 'h' " ItiJ'd lal.tln hsed- t.eerL tegen de halIdelwIJs \'all GeLlera.&!JU .
_~ ~ II~e "Je an ~ IDg . en n J eeD !lIDle eo 1110 nIl! a. ba die echter uiets anders Ur

VE
n, 17 ') 0 PJ u G ErN. Hof dlOt. upb In 'hon lUk ea dat ou peerde 'J8IIobtl'll ala d ra, b t bl' k be d "edun h...n
I' Il .U _ • • be dDt hii I' k bt __ .I an II. pu le ken te maken

willig on ,oeg maakte. a IJ, het Enuge le met rao en g.-. i H . b '

1 V I
-_.. li . did P , e U88IBC e opvatting der Bul~

l.-8I.lIenboacb. Vute ~n Lo.u Goedsren.ltoen de 0 kil...... er over bee lIIIeo 10000t, ,erkoDdlgdeD eer e ge eer e aD· . S b F '.
in den boed~l vaR wijlen dlln beer O. P of Vr. Jorieaen, de here!.eller der TraD.. sijn brie,.a het ChrialeDdom ont ~wC8tMle'd C 000 ,rankrJJ" met lIJll
Naude, 11.-1'. J. lloelDaD. I'. W. I b 'jh id t d-. hii d all d In a ag&8car. EngelanJ "at st uA'8IAjlen. ,aa so e nl 81 ,-wau ... !DaI IJ, aar ,ouwde, onl 'lUI aan'V eo op en be f h . .. .

12 KI ( K
.. h dl' , be . .. t b tre L tans In 'Vnj gunstJgen t~,

" ._ Apmu~. luen, oerjen, ICLlJer em e regte maatrege en III Varle,. ollthoadeD heb u. 'l'IlgeD WIJ 00 , .. .. ~,.
Bohk.D,-J.~. Marai. & 00.. oorlog en .le onderhaudeliDgeo niet of een maD die eeD "aarliJ'k godgeleerde nen te ZIJn, vertrou we.n WIJ da!

,. 12.-Hd'mon,afd •• ll graarl, V.. teen M tbed t t d(1. ederen, de til VeldataaDde genomen ..ijD,- al dlUl .. i.tt in plaata vau eeu var".iMtI'totrlOpwoediDg Ol:(eD,' en evers ao 19. tullen
Boerderijger ....daehap. eDI •• iD lOU blijf'lD, eeD ad.,iea gaf 100 OD, ach!.er !licb had, ~icb niet ont.hODdeD 1100 om zicb door de aanmattglOg der
'el,to" bo-d-l ",n J. J. Ma:aD I. opregt en lOO valsob dat biJ'. SCbOODwij' b bebbea 'Van liet debitereu 'V&O heel wat IC&&raolJe Begenten In eeu
J, FI~d. P-nt. & 0,., A'8Iager8. I

" 13.-Co, .t"bl~. dJ. W"rce8t~r, Vule dikwijls Rtl~')eg er ever aangevallell hebben, even gewaagde als parmautige beweriogeIl :JOr og ~. lateD alepen. Iu elk Io(eul
1..088_ Gv~J"reo. ~LoomlllachiD~8, bet nooit gewaagd beeft om te 'Verk1arer, die uit de toespl1lkeD van deu heer V lOrle,. fele n WIJ IJlOL of BIsmarck •• 1 llJo
F. L, Li, ~., b<org& C '., .HAI~. e·8. d ddt h I il<'" 13. _ ~ : :lnbc8,:h, VA8t~,,"d. \'""L'08. JRt wij bem' belaaterdeo. Dat bij. scboo« vermeld wordeo. ;EeD der uil81.tlILendete be, oen om "" vre e e ~ pel! W1r n
Le v-nd- lI"v~, 9nl., in d. irlolveJJk Hoof.iregter en gehoudeu om binnen zijn <xf"naars van bet beril el lijk werk in ODIlt-
b» ..,j" 8 'Bil G. N, M. -n P W. Ihupl,- ambt te blijven, lOet oen aoder voornaam eeuw erkent dat het geen ligte tuk i.
P. J. lJ,'em.n, P. W. Ioon, Afe!..ll.r•. d 'D_ bl' k hf"

14.-\",,,mu~!, UlII"', K" ..ijen, 8cb.p.u e,: beambte er ..... pn III ee t r.alUeD~e· um een ougeloovige vaD LIJlI denkbeel
1I..I',k'V' '''I W. R, U.eno,-J, werkt om een Spoorwegplan er door te dou !.erng te breogeu. Du heer Varlcl

" l4.-&M~:I;;'.:uf:I'~:;tB~ en L08l~ Goederen, in ~rijgeu Qat !rHn gering gnaar v~r worJ~ ge£8gd verklaard te b.bbeu dat Ld. Mllgistraat, niet minder dan
dM ireJI,eLwD boed-I V8n O. J, ,aD de toekomst der &pDbliek iD r.tch alle twiJfelingeu ..00 maar !lOO al8 Bpaau, rnllHIJd na aanplakkl'1g' van de n
Zijl S,nr.,-- G, P . ."n Zijl, Afsl."..r. iJe.aU~. eli dat slechts Pretlident Kru- ders zon doen uiteenvliegtJD. Op oos maBkt lijst van stE>m~6regtigJ"n en de

, 14.-8101 ",n de P""rl V•• le en 1,"88" Goe,,,' tbe ~ heid .. ·~-I d ." I . ,,' cl k j, d '. d "I b d "or 8 VRS ra'Jen el ZIJII """ og eeLl ,a en. dit den Indruk dst de lToog..ttitlrde fUeLS t1l'S tegen aarop voor olDen e
er"", l1J tO lIl'u ••mh'o lit' el. • It.' . ~

1'. N. LRl"j;.n,-J, Fr ..d. Pentl Il 00. De laak II dat Hoofdregter Kotze, werk wij aanhaalden de F_k ver8tond ZO" In~t'bralft, een zlttmg n:,oe'1'If:0ud'l

A~~lR,pTP. ,rijn IIwhl als HeofJregter, ook de als meu van 'ceu, man van ktlnuis, eu Jc ~IJne Hofzasl of eldels, ~_, elDJe
" 16,-I\k'pmul" G.sen,-J. S. ~.'aI8 & 0 ... , y ka didaa. voor bet T" I Ral1spl"aken eD objecties té h"or ..n

#Af.ilLj(.•n. , ,. , an u . "beer • arlt'y &00 a 8 meD vaD eeu elt. ver te beslissen." Die IIU S

"16,-PKlml.tl,,rtelfl. dl8lrlkl Olanwilliam der Republiek ltekleedt; en biJ welke va-kslagter verwacbten kan. Daarom ver· '1 .. d t .
I ,~nde HA L 0 d . I b 'J b" d"l B" d' ' . WI ZIJn u .zIJn nanm nIet p"r
," fe, 018". oe eren, .nz., I' ge egen 611 tllOIIt IJ h IJ le ver- oordeeien wij dep heer V&rley niet e,ell_ . I "cl ti" f"
d.f! b.."iol '"': "II rI' ,l.n h.,r U. J LI' &.1 6 0 b ,IS !I. 8 00, 0 IIL·t
.M::"lur',-nbfUl. M. !<ry.r! AfsIA~H. m~. In. OL8 egram V&Il cto er. miu "Is wij ooit iemand zulleu vercor- IU hl,t ~l'ldkorlletscb 'P wo.

18,-1IyeIllOeJ., rll""ICI C.IVIDW, \ Ilete. WIJ matlb:'Ll 01:8 I(een oordeel· aan over deeleu die "de li'ebrcken ziJuer gve"e als" opgehonden hebbende de
.D Lo.se Goeder n,-H. W. Smith Je r.aak \'8n Nellmapius Wij achten . h d "be t Jd ., dh 'd'" dAfs"ger. ' '. . boedaDig e eli ZI . 'Lllr Wleu WIJ 'l'ei" voog ,~I van outemgeregtlg tl te

Machinerie. ,,19.-'\ lt i-> VdJ.i, CIIIDwilliAIJI.1.0186 ~taatsprocDleur Leyde en Re IIter Braod oordeelen, dat is eeD geordend leel'8AI du ZItten, zlil wel duell die ZlttlOg bl)
r.: ,l.e'~Ld. Hu", llu'0l8lld, er I" ir hoog gl'!Joeg om geen oogenblik to twij' Kerk die van dit all68 geen begrip blij~t te IVOntlO, ten eicdt', dc-s noods, ZIJD '
d..n 118"lv""I.n b....d.1 VRn J. R. Fveter, felen nat als de een de bescbuldigin!f bL..- d" ï . I raak om op de lijst te staliU te
('h,.8, ~J. Fryer, At.lag.r. .' , be ....0. en le IU wtlerWI v&u foljn eeraara' ., '

10.- V" :"lstlui.fvntt'Ïn, .td. Malm~ebuly, tegen N"nmafJlu. ter hand neemt en do ambt md 000 onbekookte taal vO'Jr dell wIJzen ••
1... 1:,",1 .. H.vp, L(l5~e Gred.nn, enl.,lIn,lere te!(eDOVer beIIchuldigde op8omt. dE' d 'k t x s II' kv' 1 IJt' Wet he?ft niet één cn denz!-If'

M . S W WIJ W M ag om ~ pre se J er oor vervaar,ag' t Id d I I
Te' .1., . f\ t'F8,-. . oor· uitspraak der jury geregtV8ardigJ i8. Wï . VIlS gé!lt.e voor e verse II: l"
r ',0, Jr. & 00, Af8IRI("" ,J om de gemtleuLe yaD dtln walIn de sloot tt ist, icten. Elk A1acrlstraat be

10. _ K Rp~UIS Ue8 n Ko, iJ'8r Sebopeo eD kenDOu de rooelJen Diet waarom de Re- b ,I ...." ..' ( pen. zelf zIJn Jag
R kkM, van J. R. ~lfUI()V,-D" Vll1i81S, gering Nellmapiu8 grotie beeft gpschonkon . --.--------
FlIur~ & C"., Af.lftlleu, .. k cl d ,Ib' ' "1' EH>; ,

" 20._ :! I. _, Ult~ijk, dimict Sutberlrmd e~ WIJ uDneu. DI ot'tlr e gegronu told .__., ~;" t\:"; l) .~1'(. PREEKBEVRTEN OP MOBGE:S.~Oroot"
VIl"ljI' .1, L-v.~ri~ Hu., B, dier redeuen Olet oordeeleo. Dit weten '8 worgeL8, Ds. Steljtler; I<:ujrelscb, D. A,
ree' SCbkP, II ui""Ad. ons., in d_" wij eohter dat hot regt van gratie, al NIET zondor reden wijst de Cape Tillle.;<. IL, Hufmeyq Priu8 Alb.!rtl ; '... ,"oud., D•. J
,"lJ "l.I. Il d'.'lb,-r J. i\. du moet de regwrlijlte overheid er in ge- al8 ~p e,'u van de euvelon der democra IH"frueyr (D&.mJt'rHoetHOof·t)·-Ni~uwe Kt

l
".

\\ m. F. Illarltl, Afeislipr. .' . .' worg~ll., 8. 0 Ill"yr l""meroe
.. 20.-W HC 8'.,r, V.st. e" L',88. G".J.r8D kend worJeo,' toch behoort al\D !Je, op zekere 8trokklu~ om leder die rach ' ... vond., Ds. A. J. L Hofweyr (P,iL8 Al

in d." i· sl,:.ftnten bo.'cl"I 'all A A de Regeri"g. als het 8ouvt!rein gezajl op eeu of andere ma IJler persoooliJke" rad Kapel: '8 morg"u, el
I: 'eX. J',,-F. L. LindenbeTII k hotzij houdende. bet.ij vertegenwoor' iDvloed he~ft wakn te verwerven, van "1;uDds,d D8. Kriel.-ZeePDuntK: Eteréw.. Smeer
Af.IRll"r8., .... apen orp: 8 worgen8, r. 0 Z ; 8

21.-'. Jollli, Wijn. en y..,p· ts, L dlgendej et! wat doet thans HoofJregter dien IOvloed te willell bJrooveo. eD Zich Eerw. tlweer.-Rogge Bssi: ',avoud.,
(l.,. In,p, -n •. , i" ,Jen il.,I nt.· Hij .eemt maatregelen en uit te verbengen al8 de val vau iemand die
VR" D. 1'. Tbpron ';11 1'roe',-J. Tb taal, die tot nietll anders leiefeIl kunueD wat meer dan '&udéren vermag tot de ST, STEPHENS.-Zondag, &vond, pr.>~kt
Af'a,c.r. d"d b . h lE' b"J Z' A. Ah~beQk, v&u Pne8k .. , ID tie Sl

" 21.- I :.r!inll, VMte on Lr.e,e () ,ederen an fo~ een etrlJ tU88C en de Regeriog democratI8C e e eOlOg 'J raagt. ~oo lets kerk. De dieDIt be",iut ten half ""ven
I,e,"d. H.. p, Hai.r ... d~ pr,l, in en de R{'gterlijke Magt "&arnn hij ziet onze tijdgenoot iD betl(oon tbaDs in Ltï11ERlICHE KERK, STlU.'\"DSTR,uT.
~!"~L!.I ,'.H

J
"~\~b'MI .v;J. SJ' J&. OW. beel goed weet dat oDder omst&udi&beden de Z. A. Repnbiiek door oon der bladen preekbeurt .." in deze kerk op margen

!l Cr'\ufIU@,-. . L)urret"', r. u. ... . ' .' lell whrgt'llowen worden als volgt. '8

TE Il URE \' .'If. Ar"A~d. 1\18de tegenwoordIge, bet belltaan der Re- met bctrekkillg tot deu val vaD N"lIma. t 10 D G hl' d'" IVun 7 tut ~ 0 t 18R6 -. . ~ • , '. .' '. geus e ure, I. l) ; 8 Avon !!l vc

1. 1lIL K()~T lL\ HEr I \ \IS ('1' 1 VET 1'1 C '. ,,:!U._I!·UILkhp. ClanWlIhalll, V•• tllu.d publiek er !loor op bet spel wordt Ilesteld.: piUS wordt v~rkoud1l{t. en bij waarschnwt Ds. Roux.
,." ~, r " Jr, , ~ Y.\X .. GROOTE \Jlrcl"pp.l.n, p"r mud .. II lO 0 _ U 18 0 Le .. ",J .. IJ.,., ArI., 'a~ Il, 1'. Trut~r ..' I I Ik' J K I I

ElI \
'\11" I 1\ .'1 I' 'I F Afl ORt bem GIt LId schclou kan, da"rvlinlz'Jo exel8 (lOt UO IU u UO"III LIl" DEliEERSpaIGG z,u,vol,;en8een bm~

" • _', :';1' ";';1'11. ,:1" JO\'l'll, grfJot oilltrellt :jUIl rnur£:en, en beTllant metl ~tijn, per. lejl,!..r ... 10 0 - 3 10 0 vU· e. ,'. 'y.r, '<jl.r. I . ' . Id 'T d E d I
\\
. kk L I I L' IJ U 1-0 U I 2:?_I:i.t .. lI>i, LO"lid" fhf.,.Hu,i.raAd ~ij'u wij ov.rtuig.J. Wat bij op bet ooD'l(hmoc,r.aliecho,strel .. lOg veld. Willt eu. toll etu}'" ,,,,,,,,op2!1 e"".r "gelan .v,erti!<'L.

lillltll" t ":,111111 1)11.,t::· 'I_'II, ot' I·_.LVI' Iln,l' l'en rrrCJute \'el~cheidenheid:B'" ,. ", :,." "d'" ..

k

. \. . "',., . . I JonelJ, uroo~., 1'"1 mu 1 4 0 - I 4 U ~:"" In d-n b.,.,~.1 V"" :i. LJ. 'RI: hrefl is wBarechijlllijk Paul Krnger'8 ftftre'l dergelJjlr.e ver .. eerJhedeu clreIl(t I.e Ii'IJeu·1 VA8TGOItD.-:Het hUL". v..,! "'IJlen
·l'lll"l:';'" l'lll'l,tO,:r'Illl'Il, alll'!tI \':dle dras:;t. Ut t :.;eheell' l.i"eIIJoU! i" om- : _'. "".. ..... ,:: I ;J - I) I b ].fik,-Cbh8. M. fryer, Af.IR".r. . '" ' . '0 j' k h f IJ" d . IBnuk, .."u !1ulI.eLcmg-l, 1.8 "oeo.d"g
Ill'lIl,l, \\.,:t :1"11 l'l~l'Ilda" iJJ ,t;\.lt ~1t.'lt zipi 1l"t.'ste;1 :-;chal)e~ enz zOllder 1~11","n, per ]11() ,0 7 0 _ 0 7 0 .. 22,_J·co1Ilhbrk"I, "ld, .\Lln;(.bu y, VOllO dIng, uJn elgell verkleamg, eu-wat dl\r,PI. U";CIJ oe t II aoarlu ulet, malr "'I\t he«r"u Hofweyr eu ZOOII voor £650
I' I. I . I Il \V j' . '. " ' , r.,'r:d.n, p"r oluk.. () :! lj - U 2 il .n L. ss' (;o"d_,e", in rlen b ,_d.1 fn Op den da ur eeu of aud"re schikkill~ waar 118 er ttgeu den voorLjSlOug uel' '-'l mcc,'atle SI HR' I I d (
Illl: LI te ,.ll: II \\ c'l: L·II. t'l (l!)ll IUI", 11IIder ('l'nlleIJ 1.]z,"r, IS olllangs Ow.uo Erwten, per mud 0 ii 0 _ U 0 (J .. iJl.I' li. d~ Ntckor,-J. W. ~"orre •• : door gngeland tn de Hepubliek ba&!! en Ite doen P Die ,raag weten "ij uiet te ...~r:chi;nlij~I~=- ~e' ~uf~:I~u:"'r .:ll •.nn::..

upgl'll::kkt:ll 'II I,e,ll nl'( ('eO:lllW. lJc lhllten"eOoUwell oehdzen 'Yiju- I·, '10:,'. ~er .tll, IJ 1 7 - u III 27..!G".~k~~ï J::'~i~;g"Malroedbory V.st. u iJ' zelf met een tit-el en tenprncftti,. inkomen beantwoorden al •• iJ OUIi iD hetalllemeen vervoerd worj~n ow d.ulr ,.).8
k i I l' "l II lJ I' I t kk'" ,.,,,1, Jler .tlJl< U U 0i - U U lt ". , . " " I weruaaw te ZIJn.ell' .' ".'.'1.1. LI. H,ll: ,'·II\'l·1', r.'~· 'elIl eI·Z. Knren,p"r mud 0 14 4 _ 0 14 4 en Lo8e8 uoeud.', L",.ud" lh ala Regl.or cf G"uver ..e<lr hier of daar eo met bet oog op Utl llf'e,a!lbe"de toe· E ., .

11 li1 I 1 11....( T() r Jl 1\ Z h st I . ,) r I V k Kaf per Hl lak :2 III 0 ,) ltl 0 O_,~.t, "'1., van J. II. d., JOllllb,-J. W ." .' ElI' PA8SÁGIER der UruJlt.dly C;u~~(,, . " _, ,. ,., e aalll e III _ aarc c:n, aatwer,' . ... - ~ \1 J & C Af I - sChadel008 ge8tel<.l 'Wordt. WIJ vertrouwen stanJen 10 .. e ueg"lllleLue eteu\\' geatelJ Irar gen md beefr ZIch op reu dood"~''''D:)_-
BrhI:d:'wlJ~_kl'td" ~LIl,kll, HUl'l'derijgereed"dlap, lIllisraad, enz. ~:,:;~~:,Dp~~·~l~~.. ~ ~ ~ = g ~ ~ 28._:l;~~:~:·\,'''"t~o.d, 0L.,"~,:!erl~,m. eo I., echter dat er no..: lokelo maunon ~ao wordt j maar wa~ de Kolonie betreft is IZo!'der n d; ..nk,ged&&n te b,bb.!o, De

BONUS
' BONUS r P~mpo"n"D, P'" ~tuk U 0 3 - U 0 II i. qeo bc"d.1 Yan .. ljl~n C. p, "'0 der beteeltenis in de Z. A. Republiek lull,m het OL8 8trtllell Iilllt'.lH Io:"W'-'é8L om ue telD beeft voor UJU begraf"u15 gezorgd.

• 1{I.Je8, p.r mud 0 li 0 _ 0 10 U )I.r ...~, I'. 1'. ,ftO der M.r .... Atellljl." .. d' d' t.. I' . 1 d DE HEER FULLER, M L.A., wordt
iUlpen, per bo.. U 0 1 _ 0 U I " 2,I,-G ,ede Trou .. , nabij Uitboek zIJn le a&o lt r.aaiJe .8pe~.etJe perk atel. mIdde en Bau te, wII·~n Ille er e boor.e bij ZIJU yerbhJf tAl U..rl.bft.d vdel voor ZIJD

P.lUL BOSMAN,} GczsmenliJ'ke lïJ~n, p~r mud U 0 0 _ U 8 4 VRlt, en LIMe Gued.r.n, len en den man dIe, allB bl) Hoofdregter. gevolgen der democratl. kU'lnen verboodel:. zondheid gewouneu te hebben, en thJ<u,
F.'; BHOEH-", Cl"'-' Ilratoren. WO'\.I"", per ],"8... 0 U 1 _ U 0 1 Hav', Boerd.rijtler~ ..d8ChAp,0:.,,8tl.en feitelijk het op dton nl der Regeri,'g toe. !Jie lIliddelen .ajn tW"""llei, schoou er IUd- p &u te ZIJn om eenigen tijd &&Il den oever

JOHANNES THERON A
ZuurlimoeneD, per 100 U 3 6 - 0 3 6 .. n J. A. VADA. ::;mUI8,-J. W. Moor- I db..'· het meer van Geneve door te brengen., fslager. Dondord8j1', 7 Oct, 3 W'jlel8 en 9 K&rr~n, r..... , Jr. & Op., AfelRller8. egt van e vruc teD vau UJlI SlinlueidlSCbE:lI ue [wl'e cell I aJu'W rorba~d b,alAlt GeITES was een beken:le JooJ te PorI

____ .::.... :.__:::..::._=.:..::.._-=:..::===:.::...:::....::.:..L~~~~~~ Vlijedall, 8 Oct, .. W"IIM "D H Karren. No.. 4._H'I._b,kfoot.io, .f~ed:inll MAlm.8· beroo'tJu foul;"n. !let eeDe it; ow bel bogilli!'u; valll'ersJo"liJ~E:L z..beth, en Pliuline, "Ijn vruuw, .. 'u lJUg
I'L BLlEld:: \' EHI\UUPl:\'G Publl'eke VerkooPI"ng bUly, Vuto e~ Loll86 GJederen. Oug.t, ALWEED KERK"'LIJK . eigendIJm aan dell !lrund hier r.oove.! wo"e· woewdtr. HIJ w"'" bankroet eD geJro,t.-- --- enz., 10 de" loaolAenten basj"l ,,"n A. ft rJ. 1" n wij zien thao8 Jilt hij te Colomhu, C

\,,\~ I NJEUWE MARKT. J . .\J.Ar.~.-J. W.lr1.)o'r ..... , Jr. & 00., Hn i8 lliot Olllle gcwoouk' om onH tt; Ijk alKeUJeen te m."ktn, en r.ooJoeude te ge~lrt ia. W ..I zal p ..ulioe blij zi)D hew
y.l.~ Af.18Ilen... Izorgt>u dat de grouJ 10 blluJeo vao heD ~owt te lIen!

GOEDERE
- I: No, 27 _Krom,lei, atdeeliDg Oarnar'Von, Vaal· mengen 111 gC8cIHIJeu 'lISSobun ovrnspon' , .

1'-1 L VaD tut 7 tot SOet 1886. . , d iD deo insolvelIteD boed.l \'Bn G d te' bl d" die bet b.!st als eigenaars deugen, en dal lIET ·LIJK van een P"S gehoren Imlrl I'
1""1 osse G d floe,' eD u In oni a, te.,uJ een bunuer' . een t'nWillia t t dl'

Oe eren I
£ d d

P. Kemper,-S, Oornelius, Afslager. . bet, .tl"meul der bevol~1 'Il' dat tot dU8 V"I pu I m8 r~ gaY!)n en, zoo' er
8. • £ 8. met leis VOClr den dag komt WMromtrent __ d .. elgeu&&r, een M ..lel8Ch lrJeerlD",ker. er___ I \.r·',·.p •• l.o, I'.' m.ct 0 0 6 _ 0 17 0 het OnZ8 pli·t i. hem te~L te l~tten' Gp hl,t IUlld IU')er'L lIau het "crk ga.t j 81uiteHI over weet te gev,·!I. De zask "

DE tln:l: r~ctel,kl'nll,'. behoorliJ'kl ---. 1'\liJn, per 1'''lIor ... aiO 0 - 310 0 ~t ~ltl·a.ifrl·kIJI. d' I- d b hbe :., d' .. aI:t &00 bekomt men hier een heerschap d~D M~gistraat gew"".t Olll.&r voor~ . ' .. Kot"T, per lb. lJ I 3 0 1 6 en om le re ell 0 n "IJ. III onl . ' :' . Yerrl.....gd.
Sd.I.,t ZIJll'l.e d,:::r lien .hel.'r DL ,(.)li(ler~ .. etetkellde, oehnorlIJk,.l.et, I'"r bu~ '-' U I - strijd tn88chl'!l" V I . t" PI! ~au het ...... " ft:I"":IJk Oeu arlst'C:U", I ! 1 - 0 0 1 " . goou ar "pe eli I ti.. i8. Het' andere is om ..t "d DE HEER R. W. II. GIDDY, in der

FR.\~' I: I I:: [I. \\'I,'U' plall hct h lltt gc ,l:-il. ZIJ III e (oor Je W eJu we \'"emk""I, per ,Luk 0 U 2 - 0 0 2 " V. O.M. ,ID den liJe! aau dezen I.tl ken- . ," • m,. verwIJ o· Sch ..tmf'ester vlOn O'IquhlllUd We.t, lb.
Diotrict t" \l'r[,dlll

l
wil:l' ,Ieu ,i IIE~DKIK \ hSEI!, Zal :"";II~I~.I.;".~b:!~d lb. ~ ~ li- 0 0 3 ZATURDAO. 9 OCTOBER 1886. neu gegeven dat bet nergel:s lIur lijkt ring van die part'J!chappen dIe ruen dik_l~n Kimberley naar hier h...l beg .. en

O
. ~:iJ"~IJ, I,:er [:)" ". 0 5 0 - 1 4 0 om te ei~cben dot, ..)a I'''mand I'D . , wills VB.U V~l1\ut"'oord"hJ' Bestunr ouaf'IZIJng~ZOUdheld, door de KImberley ~~rl'

20 t OC B
oOmO'sdag 26 0 t 6 - 0 7 0 w , ee~ h 'J I"k lot Ho' derWIJnd, te herel.elleD, 18 bier op :Jd J

S en TO ER 1886, ~. c . a SI, Eend ..", pel stuK... g 2 1 - U 2 fJ EEN jJPROERIG HOOFDREGTER. blad op diog ..n dio in bet publi ..k ge ~~ ..1 l' I~ IIC 'd ee: egertDg te. bebben oud"rdom overleden
TER PLUT;;:E Hvend.re, p..r 8tuk 1 4 - 0 I lOt echieuuu aa[lDl-"'ing maa:..t. bij wet zij" ,e ste!' 8 rIt e 'napSle en brUlkbaar8te[ HET PORT ELIZABETITSCIIE HA\'E:S

11.1: I' L \ \T' F , , i~ï~!re~ 8tuk ~ ~ ~ - g 0 I i ()~Z, A. Republiek is een Staat waarvan naR ,r d ct I k H I p"rao"eu is lamllllg88tell: ieta wat zich ....1 iu 18tiG- Bi be&t&&lI UIt de beereu

1).'IJI;I.II,S'F ••'T.~~I\.,"ILII e, .. ,,, - 7 3 iedereen WOtt en begrijpen kan dat liij m 00 .a ag foa omeJl, et J I t I' iRich ..rdOrpen,J08ephW ..lker,ML.A... ~ ~,., 1'. ImoeDen, p·r 100.. 0 5 0 _ 0 8 3 blijkt uit "'0 _uwen brief van V. D,M'I to El< r.. er ~ ,erwezelJ ,IJkeu naar mRI f" William l'e"r80n, M,L A, CIl"rle.

I

Loqu"rtB. por lOO .. U 0 Q 0 0 3 in uiterst moeijelijke omstaDdightlden ver, d t h kL IDISTRIKT PIKETBERG, Kalkaen ..o, per stuk lJ.'l \(j ~ 0 6 6 U K iD OU8 voril-{ r.ommer d .. t hij dit uiel 0 arls CCMltl8C e atle King. 8lraks door,BI ..iu~ .. IIs,?ry Bliiley Chnstian, Wilh,w
f',tatta •. "er mud. U Keert. Itgeweken 8apscbe boeren baJ-. . .., lon8 verweid v('IJ .. I.. t Naijver b len PhIlip W..theD Court.

1) k J
,0 0 - lJ 7 0 I 'd 'ld' t h' L_ IOliet, en WIJ •• en goun' redell om ten' op e·

oen Vt'f 'oopell e volgende f"mrO~!l"ll, p..r stuk 0 0 3 _ 0 0 7 ,en. vur IU e WI crnlB, NlD e Ul8 LJ<" ,... kW8ambeiJ van IInderuD moet ,ervalleII' ZVID AFBlKAAN!!CRE PR0SPECTF,EH
Hap.o 0 0 1 _ 0 0 1 komen wanr zij vrij leefden zonder dal ~hoevo van .~en die l'let b",grtJPCIl w~t als de beeT8chappij aan eeo maatscba 'IMlnilLUI'8CIlAI'PU' BRPERKT,-4lp ~eu

LE\'.~,"DE 1I,'lTE • _(i8j~8, pH mud... () 0 6 _ 0 9 0 hun niJ'heiJ door de Britsche RegerinIl leder ordeuteli,lt.: menlcb be!(nJpt on8 III 1"1. dhP g ..derJug .... n de direct le y..n deze1'.. 1 :1. • "ch .., p I b Ib 0 ~ , no' 11.. "n 8tan to"be oort WBar el" lId ach..·· 't b d .,
,-ct .1 eov .ese ,per, (I ~ _ U 0 2, ' d WftJI t h t d lange \'crtoog<lLl tt! ,"ol'dlepen MII.. r. r ... .. • PPIJ. giS e~eD g. ou eD te .r:

:;1HI A. 1 h liijon, per mud .. () 0 0 _ U 7 6 er .. en ,oen e ver rag van ." .', '. . iu "ziju ei!(eu kring. gewaar wordt dat betlstr .... t. werd besIotpI, uict ""roIer vuurt
• alltee sc apen V.rken8vleeseb, per lb. 0 0 2t- 0 0 4 rivier dio ·vriJbei..! vsststelde. Zij gingen IS eeu pUI,! 10 dien DIenwon brll·f waar gee emakk II' k taak' b !Det het vormen der lll .... tscha!jl"J: .
Ru' J W t 1 bo U .. I d I"k h tUL; e J 0 18 om mensc en 't k'" I

I
lnpaar en nr • eo, per B.... 0 1 _ (I U 1 beel wat 10tswisseiingeD door totdat .IJ Wf ege 'J coole VRn bcboorpn Iii orde te houclell. 1I1e aanzoe g""aan le om.. e .....".

II) '1II IIl'u I' cl' "'u '-lcr' '1 II nl,' '1 . P I Zuurlimuen.n ""r 100... 0 3 6 U 3 6 .- I. G V I . "h . Het aedE'poneerue ....hI z..1 ten voUe &"0
Ál 'I, ,(.I" '- .1 III eel ~t erne aan en r- - bet raadzaam acbtten om bet voorbeald ~ zeggen. ('ou ar eylet ~.I ID intN>kenaren terugt;;;taa.ld wordeo.

KO{:rlJ I.:j Veuiells WOOD8TOOKSOH E MAl1K~ TBU dCD OraDje Vrijstaat te volgen, eD een on8 blad v~~ den heer Varley. als" PX 008 wordt in een bier ~erschijneDd SPELING DER NÁncR,~Eelligen tIJ 1
11 Tn.kl""'ll .jij l),;sen goletterJ Afrikauer tot Preaident te nrksl&gter, van den beer Hau1l1ngton als bl&d ten laste gelegd dut " 1 ",j de .. meldden wij [JI'urc<:sUr ,4,/""(",,

" ;::;;~~:~'~,I;(,IJ. : Ell wat nog verder teil daD'e der (PAPENDORP.j kiele.n. Pru;dent Bnrger. was mioder !re' II :al~.'.'k die io Zijnbc~!aau~ ~,emd nl o\'er klagen dat men ons :IJ ;D~~la:; ~e~~::'t;u"':~ k;;f w':~;r e:lto:~u~~J
.'S, \ an ~ j:l!"en l)\lll I Yl'rkuoping zal ::w.ng~bragt "an 1 tot 6 Ocl 1886. lukkl~ dan Pres,dent Brand, en men ken (I IJ en, ~D va~, I eo ~ a &BInge- niet begrijpt, eu teven8 wor,jt er op gebo~eD bij den htlt'r S. Swoolon, te T

}.-I ~Idkkl:eijell. IIld h:alll'l'I'1J worden t: •. d. £ I. d bet einde van IIJU beetour. Bij had in" waalde b."eltJ'1 en 88Dmatlgeude SOUl· gewezen dRt wd de ma.i18toomlxx>! en WIJ kunnen verder melden d..t 10

., lJltllL-ll, \ all :; tl:t .) J~tar I_l\tl.l A, ",1.'1'f,.I",: per mud (l 12 0 _ 0 15 0 tuuohen kort v6ór tera" gesproken. Tot dat BIlIlIl had h'y' .. som !fflVailen deze!fde bul in het spel WJl!i
TT B te I b Ib 0 0 1~ 0 0 .' eeD Ik h' ttJ,]s. en onder audoren ook uU nog. nieuws 1.8 de verkl ..nng? [D ..t de bul ouder

3;-, .~alltl-dbl'e~ll'll r el'I'e/'scAiw/LlI zulle/! wvrd"n .~, fteac ,per . 1-" B fij t 'V h' H yo om.n regt, be alve welhgt dtb t br d . kl dJ v IB"8t8'1"8Ch,~elollt.D .. 0 0 1t- 0 0 3i 00 reg er oor e. DOge .' A e engt at ..dIe al{ten reglvaardil{L, maar yoorv .. ers efln bulhond helft gehld
11J11 Ba"tl'rd :3dl:IIJCll l'e'l·C)cf,Cljt. BIltonjl, per 8tuk ,., 0 ,2 U _ (J 2 6 vaD de Republiek aangeateld. en Diet JllOg om den beer Varley "Range. dnt in den l&8tsten tijd "ltuans de Rijka- Z. .d.] .
ill tJ::i l;"kkl'lJ. llll'( Lalllllll'rrll 'D \' k' I I ",ller.n, per lUO U 4 6-0 5 6 Hoofdregter werd door de BritscbeRege· waaid"te noem"n uu bij bieropuitnoo regering beter op de boogte J Z Af' DEHEER,McNICHOLAS, exSf'cret.m

1(III lJ,:kk"1l 1- (e el' 'OOplllg za preL'Ïes ten 'lO ure Hoendprs, per stuk .. 0 0 10 - 0 1 8 riD" ala .nig ll-ter vaD het Hof aaD" diging der Cbrilt'Jlijlce JClngclillg8vereelii . , ~r , <1_ Z. hl. Umqikela I, Koning ..lier(\.:Ipakh l'll ~us K:JOlrAbl., p~~ '00.... 0 0 11- 0 0 2" ~~'II klIansche saken 18 Jan vroeger. Dil laat8te blijkt yolg"na Kol .. t&dsche berig ten
()"lJ'l'I',) een aimyang nemen, Knolk:':ll, 'er b,,8. 0 I) P_ 0 0 n -bouden. WiJ' willeu den beer Kotzé ging gekomeD was. MaAr .. at z...·t nn I. ". Lo te .. 't " be kk' .vr. .. ..- ~" OlJt"etJncn WIJ t Itt, rd D"rby tOOl,de gen IIJU u, ZIJU tre. mg 0111·1.:

:-11 "T:_:1I.",I':'>LI1',II'('11 "Il I/e:l.kell J. l'. STEprr \ -:--, Afsl"ger. Knntlook, per bo. 0 0 0'- 0 0 1 lof lIiet bet.ieteo dat hij'. oeder zijn beIItrijder P "De vrfiag bij rryii (bet ; I h . b"t ge ........gd had de waa.rbel:l te spreken~.' ,) • J..J..n...' u. Peren, drUDge, per Ib 0 0 2.1. 0 0 3' ' ZIC I ('en eel .n_le, man dl\n zIJn be 11 d hl'

1 I
' I I' < 011_- 0 0 0 of wil mon liever LanyoDsch bestIlor, oa.nief i8 van ."1) i~. niet welko bE'trek. ' . te vprte en at et ver ies v..n :\:051

I) aare I'll ~ {lllll' 1'11 ~It'ITil'!', LudIOg' Plaats f'~tatr"", p.r mud.. 0" ~oeialligd voo "g&nj:(er, ell over laten· door de Poudo's !iu&&! ....a•. AI. ll)n
:tlll'Jl g:'l',1 gdl'l'rll ill tuig) 'Berg Hlvl~r,'20 Sept. 18_~6. Pumpo.n.n,pflrotuk " U Il 8 - 0 1 2 ,eel onlfhaDkelijliheil aau den dag klllg heeft de lI.er Varl ..y vroeller be· !iiniHters van golouiëa valt I,iet te kla. ger ,is thne het Pondo npperhoof.] ).

1
"\. T :)elu~rij, per bop ... '" 0 0 ~ i_- uO 00 2 om in bet oog vaD den geldeurden kleed. mut- wat is hij nu,-nie! (Jf iemand .... n. Vat JenkIDs ,...rkz&&w, die, schil lit hpt, m~:
• ,11;:(l'11, nwê l'ut, en 1 I1uar - ~ Scbsp"II.leel!Cb, per Ib.... 0 0 .. Si ..+ hf'" intD88Cheu dit, zoo als bet schriJ·f. eD spelkun.t ".noe;" bekedd I'
Le, :rl'U TU LB AGH SC H E taat die roD krachtig tot EngelaDd'1I t'tl". et' t op ona~o waardigeD ourien bi"l) vau ter zijde aaDduidt, aan de een Seoretarie-&mbt te °bekl~:len.

1
- in die dageu medewerkte een beboorlij' preekatoel te staan die een aanta.l geloer· hO. '" ,

l (lpI'll \.~Ir (:;l \'('1'1'1'11 LAN DBOUWXn {I JST VAN VER . ' d "la -- . ,,?,mo'l1JIogen vaD onurn kgeDwoordigen BA8=OL~"D.-De Cap< .drgu; hedl

1 Il
l.j I '" I 1 NDIGE' , BANDEN. kandidaat voor bet Hoofdregteraobap 'Van e hte acb ter ZIjnen na"m telt eo Wil' G'unvernenr I'· 'oe te scb' d t men d ..t de meeste iLlg~voerde ""reIl

llu 'l' l' I ::::1'11 ::l'~ t Loe I .. II 'd " a • rlJveD a mpe' B tol d '--- '
d he~ Hof to Pr.toria te tijn' en dat h" wee a ve e C,' oqUIR oota gep&ll-" 'asu ..n tuaul verbrntkt worden, uil

1 t'1':11l Tuie;"ll }"E\ 'l'OO~lQTE'T:LI1YG. JiYPOTIIEKBN. i d r'd cd n d' te IJ seerd heeft, mu.r éf hij vau den Heer nen WIJ. te m~teD ontkenneD. Had Sir Vrijst~t en dm oDder de bel",IIII!?,PIl~.•[,
1 ~11;[1l J\lkkt'11

1
KI:

Il1
I:]I't'(). ., .i.'O.Lj n :";eptom/w, n er IJ K "',0 geD ,:er om. genorer tot b '. H. RolHneon Dlel eeratJdacltenzieeD later ~b ..t IDgevoerdworden, ..n i.... "oo1rJ"t"

\ : :,0 Smul_, A :x Smidt, A de Uniovd,,1 den merkWf\8rnigeu Sir Kobie et werk gel'O('pen 18, en of JIJne prtl Warreu in B-bu al d b II (lit nergene n .... r lijkt, Wij '""r~"f,1 leu
ZWill!!~I~. (;W\('l1, PikkelI. :.2 BoU'!" ' • " ---.- 'lO S Ib b U' b t .. d ·y an ao ge &l\' dRn It .. , d Ri'k .' .._, KE~ \ nS ut b.1 . I" au.' (0 ,looi te llpelt'n. dat rek.nen wij hem Q II.Igmg 88 Geestu fil der d k ' , :"".... e. J sregt'rl'.'j.( d,en I"Vv' r U,.

y,dl'l!. I Kam. \\-~IJ\ al<'n. • - wur ler~HhJ.e gegcyen,. A. Horne) CG fI AI!8 Co KaarsAt .-t bet' 'ba Wil' t kr(lcht" h~bbe I waren e z" "n van h"t land orlleutehjk VllJSt.o.at DIet bt>let, dIt een rerielj I' "w ~
'.1 I ttb t kk I '(I tI G r .... on wIe. re eer. "lU 11'88 . ~ n !Jog on aOa8 ver' h' cl t d £

\
'] I I' I 1 1 " I 11 l a uw l' rc - 'Ill" tot l(JYC'n_'J nat.rm.yer, .' "... kJ" "gesc Ikt, en all zou,len di.J ellendl' ~ r,eg .op <l :20,000 te betWISte!: die
l'l"" I ,;[ Il',. "1' Irl'\( l'e,.. r!\ "'.t"fm.yer, P U-no mloder . lofwaardIg om, Da de 'VnJverkl&nnu aard dat WIJ gee" re IE'U .ag ..u om de N t II I h g. JaarhJk. voor die ellt!!ldló!"e B,.ut",

t I I
' k ,Il 1:'1 I' I !!eme Idl' zaak l'eUI' AI ""llll'eUl' rel', "0 I " 0 ·c~ p _er .. l' a urE' en er An'" op nn plaats "1'11\ ,', ,:' \ (' "U. 'OC/1' ,lU . 0" ~., mm."rR", . WichI, _ .. Somer W der Transv88l. &OrBt het HovfJ toe atlDg vaD deo heer Varley tot onlell ,,"''' - &IJ" ~oeten; eo op dit punt I' de j '1'''

HU
I SRAAD ' I garlcnng. vau Ledl'll g,ehouden zal ::.0 A'IHm" J St". m ,nn, B .• Kupe At aldaar nan te nemen. daarna een kansel te beetrijden, oma,,, bet gebleken ge&et ... Ovell.{ell$ I~ bet I:iet l(eb'MlI juist ulet 100 beel oneens m ..t 0118.

. _; wUl'llcu, lil de ilufzaal tu Tulbagh, 3U :;~;~:;: 6' g :: I\\'I' H..lk MODtAgU lijke ootr(lk~illg I.tl Kimbcrl<1 te W88 dat de gemeen!.e er niet te. b rt dat WIJ er o~er k,a&:en dat mell in En· DE HAVENOOlll:lIS8IE bi..! ~ D:m l"r·1.,: .
T:lkl,. ~t,,('lt'll. L,.r!L'kalJtt'l1. I 1 .) \\ \co> t.. g na, gelanJ ons Diet b""'riJpt Wat on8 hl'D- vprg&denllg, wIlAr de hp...r ~·.r!" cl .. IC'",\.;-,OP ZATURDAG ;'0 At.rm.yer.r S Strachan & Co Kohtad &eD, en ten aloUe tocb wede. eD WIJ bet Ol.t onze rocpiDg nla dal(blad d t' I .. "I ' spraak bragt of het publiek Hl~t \,. b·,·'

te] '. 1 h:,l,t \, H:I' (J la/l'll. l'IlZ., 1, 30 Toil, J ti du Com Bu'k ... Wor t bo K' L_ I II h .. bte' er III cat. terwIJ bet waarliJ'Ic!lOO te hid . '

I
' lIlT 1. kil' ' 30 Knus •. C F W Wicht J -'. cee ven Imutlr eI te ste en toen bet hleek ac nJ,ers ao nom 10 kerkelijke k.u' .'.. ,we n oevea yDaml~t, krUII,·,: Ql"

Di~II~'U~ "1... Dull'rua -, 1 aug-I DEN 16DEN OCTOBER 1886 cl . L' Kaapelad dat Mevr. Kotaê g~D pleizier had' tiee, ala leeraren en gem nt . 'é I" gemakke!:j" lJIet II om \'I\n Z. Afnlca iets er telkens in bet Dok WM, M"-Q,be_I""I

I

,clf)~ IU ... .. ee on e ne IJn goe ia tercgt ~ bren en Eu el d d zaaok later te l.ehandeleu, eo ~_...., ' ....,
<llJll'. I Té 2 ure '8 ilalJ!idda~.;, 1 BotA,J II AI Bi Wep8h !'olllersO plek waar een emmer water 3J. kostte SChlJDeu te trekken. namell8 eeu begin8el Kl' h" g., g a~ t vraag ....at het lot werd van <:'J'
J::U ":tt Il".~ \ ndl'!" kil ILwe ller: Tl'u l'imh' l~t' I B,)tba, J II ~. Sueur, M .. ::':omeu 0 maar :!u.r willen wij deu boer Kot&é hen te bestrijdeu. Y,u .ij willen V.D M. ° oUlsten 1~T1n at eli(]a llleuwe bIDder aanlappell!Cbillen en der~liJf.,.J,X' ,-"

1:' L noodigc ~chikkingen te I Hoc8. J L d~.. EquIIabie I\l\lJIW At I ti all H'" 'V--n h b" d' li" I. paleo. op groud 'a'l r.oogenBamJe 'Ver· den gewOden loop der dLUg.lJ de

\- nrk:" :III'IJIY z'll 'l'lllglbl' gt 'k I IdI S Il •• S ",- o'Ver 81 g ,ec. IJ W88 ID .,,- oe IJ. te IJ..f1nll den tl'tel li keI< 0" , 'a ma ·cu yuur le, 0 gen e Tentoon- waDwn. ru ~~m~nD. J... Kups Af.. ..... '. pligtlngeu Ull{ellover barbareD '., ver eten, w..m men tot gern Iw·,"I.
w(Jnkli. stelling. 1 BUIJ"kee, JJ Il ADdorll:lD. \\'... K"ape Af rtroQ:"d. en WIJ 'Voor ODI dUlu hiJ ooder . fiJn bnrf bUIgt een ge- .Il'n zoelit te lp '. I. September IL bJe"k het la:l"n en k,,~"n ".
rtl _.\.lle bil B 'k JJ {cu,ator Huwe. I overtUigd 'Van bet regt der ordend leeraar Jil, dulft te 'Vertellen wat wl'g .gge::r. IU pl&lltA tou bedragen ta heLben, tegen ',J),' li:

Vc ~.1'1'/,'"":}" nU:1/ /)rCt·II'., te II 10 _ (' anghl'bbenlleu 'Worden UI]8 .8, 0 liJk.koDtrakt ,I KARpeAf ..,kae om de graau"e mem tot h t .. hem de 'Vru.' I h vau te bedenken dat het BritlJcb· tember 18S:; ~ IUK"llIeur wee. JU ('er:
'in l...,1 (tu 111'lf II'.) "nH Il. driugen,l uitgeuuOIll!.!'d. 0 .... L g IB. a B et er op aan, 'Volk: in zijn eigen land pI" tel op ~n leemte In bt't Dokreglewet,t,

u I f' b.,l.i", J M.,m •• J H P Alb.tu tere paard te verklaren. dat WIJ Iemand ..omt om te w"ten watJ de Kerk ,eror' Il 19 ,ht het toe dat er we.lerregt~:iJI< tA" :er,
Up last, 1 N.l. iJ J I' Wood, Bd 0 ~Iic. van ou.. eigeDe aek .. om toege'VeDdheid op deut. "Wie van den Heer tot het werlr gcno~g ,to Terra en het{, !.ouder d .. b'ruikt .weNeo om w ..trozen n.... r ""h"I-'

1 Pipe, ~. H ~Dd.be'll, Dr KupeAt dit. puut. uiet 100 ligt nllell te lïf roe' é" '... , beaobermlDg v,.u oulJt.lIObuf.le rasaen in de Baa.t te Lrengen, ...elke b<>ote.. UI.'Ort.(
HENRY FAG.A1N, Jun., 1 Kruger, n J UlWd Fuud Col_berg W... heeft h U gun ge pea li, en 0 1ILIJDepredlkmg !lIJ ID verg.,)egen Bkeken op lich to ter liet drijv~n "'urh""ll liJ'" il !t'n . '.',

KVlTDr08 meo eo teT l8der' ,ao betoiging d.. Qllt'atea en der kraoh~" . uem"D, mpn onl"nga ieDl..nc! op zu'l( e"" 'bA!

Secretaris. ~O Watermeyer. 0 ter Kots' gelien? Dat hij eent laD eeu aat is een naai{ die niet iedereeD kan .. .. b<lr&pt li>:t de I'IIAgi,tr ....t hew vriJ. ',,'
Tulbagh, !lOSept. lS<i

16
• A ... .. ZA: Braudaint Huo-r van IOOvcel .,~dien8te &18 Dr J ' bo.' rU' Il . ,.Eeu brief Ul~ HoUaDd t:óol,t OL. dal ten gebl'1l!ken geen Dou""Ol st,le(l .. ~!

<J 0 JU Ak,ull Ult F A .Mar;'_ &ed.,Oer I 0118l8Q &.00 CIJI, IIQ et. III cL&arom dat. delaIdaar iu w,,!ulloerri Le luin D Il-' v" dese &a&k I!:&l la~er word~n b'hln ],.! l-
I . ... G·&oinec yolkOllleu be~ldwilt.,beid nrrldMNe G.reI'wareitJ. L'I'k, buk.ad Dad de ' g lit: "I _reu 8j arbei·jel'8 ..au de oud.', GI7 ""n. ..ur • ...r~, ~' dat meD het pW •• wvkeD rebelifd, "aaneo H;! batl.il.~

E X ECU T E UR 8 K A_- MR.-'--
PUBLIEKE VERKOOPING

GISTRATIE VAN
ZERS.

I
dell Irisolvcuten lloerlel "all ABRAllAM ANDRIES LE ROEX, Jr.

TE 10 URE V.M"

ZAL WORDEN VERKOCHT
OP WOENSDAG, . DEN 20STEN DEZER,

IIAMPDEN WILLIS,
Onder Kuloniale Secretaris.

OD'
lte1
grc
ftir
of
re(
lJ:U:

BONUS! BONUS! O. 17 "au 188G.]

Kaapsch Gouvernem ents
SPOORWEGEN.

PAUL BOSMAN,} G"z,
F. J. BHOEHS, Cnratoreo.

F. L. LINDENBERG & Co., Afslagers.
E X 11~CUT ~~U R SK A~l E R.

, AR({l'~hIJZ~~.

U
tr,
di,
Ai
p"
etl
St
CT'
br
J,
J.
D.
O.
D,

Goudmijn

PUBLIEKE VERKOOPING

Wijn- en Veeplaats
LOSSE GOEDEREN, ENZ., '

TE GOUDINI,
IN DE AFDEELING WORCESTER.

VAX af eu na deillsten November
. a~m;taande zal Gouwnijn Ma-

, vl'rzondcn naar een of ander
Ei1llb<tatioufi KIMB E TI LE Y,
,ESBERG of ALIWAL NOORD,

dooryuer YO(Jr cenige plek buiten
de Grenzen der Kulunie, venoerd

worden .. tegen 3de in plaats van 2ue
prIJzeu.

C. B. ELLIOTT,
Algell1eellC Bestierder.

in
gt

\'_'\:\' E1-:" ZE~:R KOSTB.\IlE

Kuntoor van den :\ li!omeeDcn Bebtierder
van :-poorwf'~etl, Kaapstad,

7 Octobor 188:>.
I)L \ur:ttl:l'ell !lIlle[l l:jl Jc plek zelve puoliek dOl'[l verkoopen, op

Don~erdag, den 21sten dezer

r

t

DROOGEFONTEIN,
D:ST, MALMESBURY,

TE VELD STAANDE OOG ST
H":"T."..\:-'-III:: UT:

\i Cl'V eTschingen zullen worden verschaft
J. C. ST EP HA..1'.f,

Afslager.

Ladwg Plul:a, Berg Rivier.



... _te. Ea Dil, w.e m. D'. i..-
f Voor&! jrMII ~llN1i11ié, a.- TeM·
of Áftclt4w W&llt WIJ bebbeD, ..ooral1D
Iu_D bJd geJIOIII ,.had t'&II ruk'.iet
.-kt Dl.t eD roer' DI.' -, .D b.. riD.
OhliatU .D daariD • de Cbr.tu. Ea iii...

IIIt1d~ b.., Redai.&eur wd ik bopea, dal dit
tUD w"lmeeD.1Id al ,el.HD w~ wurtl ...
.. la be' ~dChre"D • WVO"""-~I G A DS IT,

Lid ... t nO de B ,lIalld.cba Gert-
formeerde Kark K.. ,.tad

N AT A L te Kaapstad
GERUCHTEN UIT ZULULAN

~"UU''''J''DOg het volgeDde bengtle
Een k.lf.rge ... ebt YODd plaat • .,~rled"," week ...eek opeude de

od.b ril .. as ID omtrent 30U kaft.r. b< Witte Wll'J"
... or," Een kPff.r .... rd doodg •• lagen staanneren UJD In goede aan

40 en 60 bifora warea 1010 of lDaer lID algemeen 5 pereent hooger De
... rkoopmgeD IIlJn nu aan den gang Wil
teekenen de volgende aan ala mvlrtprilll8D -

prima Wilt. l.te or
dinaue

Do tweede
Do. derde
Do Inferieure

ach&chtlg
WItte en lichte
(snpeneure)
t ...eede
derde
wfeneure en
achachb.&

donkere

MONTAGU £600tot£70'
2 1~ 0" 3 15 0
1 1~ 0 2 10 0

o 0 JJ 10 0

;3 15 0 "
2 10 0
1 5 0

6 0 0
J Q 0
1 15 0

o 15
2 la
J 10
2 5
1
o 15
l 0
1 15

o
o
o "o
6 ,
o
o ,.
o

1 II 0
4 0 0
4 0 0
2 10 0
1 10 0
1 0 0
4 0 0

5 0

6

o "o
6
ti

o 10 0
1 IJ 0
2 0 0
1 10 0

o 17 6
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('Malmesbury
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PUBLIEKE VERKOOPING
be TIUJ84~, Kaapllad,

Ktlap dl Goede Hoop, 16 J~lij 188G.
BEtA:NGlUJKE

PUBLIEKE VlRXOOPING
de Exec~trice

ECKER, zal ,

: OPEN"

o ,T. 1886,

:'DE Ondergeteekende. daartoe behoorlijk gelast
Datief in den Boedel van wijlen HILLEGERTDE

PUBLIEK DQEN

OP VRIJDAG, 22

VAN

ZEER KOSTBARE '~rBI.IEKk l'ERliOOPING TENDERS VOOR GOU.V ERNEMENTS
Vasteen Losse Gcederen.: , . V~:K08TBABE .•• VAN DE KOSTBARE EFFEKTEN ONDER DE VOOR

.H libel B rd IJ SCHRIFTEN VAN .. DE KAAP DE
In den Boedel van wijlen den heer: UIsme " ••en, 'oe er Z ~ !l.I·• eD' V'eD p' I ~ ~ tS, GG~NJi:O!.lTTHO~~Al88LG

1
EEMNEIE88N3E."LEENrN.

GIDEONPETRl'S N.lUDE, Sr. . Gereedschap. enz., enz. III.., "" UI" ..,." DL'

D
E Ondergeteekende met instrue- Op Din-Aftg 120ct 1886 De~, riog Tao de Kolonie van de

8
11n4A

, ,., B.ONDEB£1JVEL· .Kaar d~.:;Goede Hoop, zal Tenders in.ties begunstigd door de Execu- d d k d bli kZAL e On ergetee en e l'u~ 1.e '. , wao ~!lLniet later dao 12 nar'8 middag1
trice, zal publiek verkoopen, laten verkoopen te Kuilsrivier EN op DIMiSDAG, 12 OCTOBER 188ti

Dt'zr Plaats, groot 1,490 morgen, b!:'zi~ uitnemend B.~uw. ~n rwei· 0 P M A AND A G een groot assortiment Huismeubelen voor G,Javeroemeots Eftekien, t~ worden
land, en he-ft eeue groot!' nitgr-strcktheid Tuingrond. , Er ZlJn drie extra . , en andere Goederen behoorende aan LOB G'O'~ D uitgereikt krachtens de voorschriften V&Q

m~~ir!~~, : r~l~'ti\~~'~~~IJ~{;:~::L,t' ;~ai;l~sd:~~-,~' a~: J:e;:st:jd!e ~o~~ 11OCTO~,ER IS86. bovengemelden BoedeL DER ...:;up' ~ I '::J ~~lie~~'J:rk:~n L!!~~~.t~~~l'~~:
' "'"' _ 'If' 1 f I IJl t t Z litpannen RF I J. MA, .; Te He'rmon, A "'~eeling aar. voor 'het bedrag en de doeleinden ill derictiuc van l.lzr-rfuntr-in. ('Yen" lee t uvze aa ti wee 0 'DAT KOSTBAAR E ,ge egen C .QJ.U

~ . 'T Eenig urator, volgeode &hedale omschreven;-welke ('ene uunzienlijkc Ull!'H'elheid Zout opleveren. in de Dorpstraat, en strekkende naar

" \!IJ'RDER DE LOSS.] GOEDEREN, ilLS: de Rivier, bevattende een aange- p A,,',KiO
RS,,' TE,Nr 1 A;fslag6r.. In den Insolventen Boedel van JOJLUUi'E8 JACOBt'8 MALAN. LE Roux. KimberleJ' 8pooS:~gJ;~ULb. .. '£:.2,000

I'J naam en geriefiiJ'k Woonhuis voorzien 0 10.. er' OAp ng tI 6 J kk
. ~. '_Ji,' '- V Op D')·ligsdag, 12 October aans . 0Kr&81.n:je:unb·~~~fIII'geWK.. g~k~~~l8Chwgef'ng'Ko.a.tenV&Il.. l";'.I'I,?;

.'; Hrl,,:ten. :2 I'uard-n, 1 \Y:lgrll. 1 Geweer, 1 Busho maat, , u en van alle gemakken, onlangs met ... • ... "
en Str0pPPll. (I"k. n"g ULTI~~rEt13ELEX. ab Kasten, Bedllt'n, Stoelen, groote kosten ingerigt tot een Hoard- "1 S
T f I ing-Etablissement, in superbe orde, en In den Boed€! van WIJ en OPHtA I. VASTGOED.-De Kostbare Plaats RONDEHEUVEL, met een St. Jane f1oofdwe~ .. .. .. l".lx)(J
a I'~, I'nt .. .uz. . CHRISTINA V \N TAAK geb d 1060 Port AlfrP<lenKelmondWPg . . ~ -oo

ZAL GEGEVEN WORDEN voor het grootste gedeelte onder (?al. r ." ,. gedeelte van VLEESCHBANK daaraan grenzen e, groot circa, IOost Londen Rav..n ., .. . ,3.JU(j

BONUS • vunisch IJzeren Dak; heeft ruime ZANlJBJruG. Morgen, gelegen rondom het Hermon Spoorweg Station, bekend als eene : Koa~n .V&_ll ~et opligt n van Je boot
H. WETIDI.AR, Secretaris. Stalling en Wagenhuis, alsmede een DE Onder -;teekende daartoe der beste Zaai. en Veeplaatsen in het Distrikt. De Gebouwen behelzen ITllfelbaI;!:%;tven:: .. .: JI}~~J '11i;J' r.f' J & {1 ft e. 1 Smidswinkel, thans ingerigt als een . ~ cl d'E t WOONHUIS STALLEN en de noodjee BUITEN VERTREKKEN, .i:oopvani+"u" Grooe Constantin " ;,I'\J\JDe hefren r , ". '..:.oorrees, r, uG., niS a.!. ers . gema~ttg oor en .xecu e~ _1. d ' . E TDINGSKERK .°16 KLEINE WONINGEN Subaidie- WOl'Ol'mr en Roode ... .J.

'.J Kelder, voorts beplant met eeDlge Testaroentair zal per publieke Vel· alsook e voormalige Z N, d Spoor...~.. .. . .~.~.).11()Q

duizenden Wijngaardstokken, en ling verkoepen op de Plaats die altijd goed verhuurd zijn. Verder een APARTE OPSTAL, behelzen e .;. ..
Vruchtboemen in soorten. Het Eigen- "RIETV

J
ALLEl" WOON, HUIS, STALLEN, enz., thans geoccupeerd dool' den heer RoELOF Tot....1 £19,3,100

dom heeft private "rsterleiding en is LE Roux Rente te dragen tegeu dp koers van
. k t dh ,. Ha Vijf Ponden (.toi) per cent. p...r annnm,voorzien van ('pn ster e s an ou- or II, DE TE VELD STAANDE OOGST Koorn, Garst, ver en betaalbaar halfjaarlijks op den 15den

dende Fontein met Pompen compleet. Ro di htiz uit . t '1 15d O' I. . Ik'Vrijdag, 22 October 1886, gge, le er prae 19 UI ZIe. Aprl en en ot ouer In e J 'M, aan
II, III. HET GEWONE BOERDERIJGEREEDSCHAP, waaronder 1 de Thesaurie te Kaapstad. De kent "

ZEKER ON'BEBOUWD ERF, DE vor.GENDE n kIK 1 W d PI ET' Zwinzels Ket. te worden gechargeerd aa n de Algpmeene
S DO wagen, ar, ater 0., '}egen, ggen, utgen" ,." I. kmsten vau de Kolonip zal oploopen

annex bovcnstuande, strekkende van LEV END E HA V·EI. H U I . tings en eene menigte andere artikelen, alsook de gewone voorraad 0; de bedrag!'n der &nng,.n~lIlenTenders
dl' Dorpstraat naa: de Rivier, b~pl~nt R A A D, EN L : Huisraad. vun af de datums of datums w&IIropzij ter
ml'! oen groot Pisaugbosch. eelllge 200 Bokken en Schapen 'I'hesaueie of ten Kantore van e-n Civielen
duizonde 'Wijngaardstokken, en ('e~e 8 8lagt: eli Trekossen Bon us en Ververschingen. Commissaris inbetaald wo,d"n.
gruute hoeveelheid Vruchtboomcn III la Stuks Aanteelbeesten C Geen 'fender to zijn voo: minder dan
soorten, Dit Erf, is wegens deszelfs J. J. DE VILLIERS, A.P.zn., Eenig urator, tl04.,oor pIke £100 Eftekteu.6 Merries en Veulens P' 6
coutralo ligging bijzonder gc:sehikt aarl,2 October 188 . Tenderaars raoeten in hun Tender op'

I .. t • Rijpaard geven:-tut ue opngtmg "an cone WIllS ge· ~ ~. I J FRED PENTZ & Co Afslagers kI d 0 Strutsvope B. , " " • 1. Het bedrag van dfe .ten waarvoor
vendc Handclsbezigheid, a sme e Bovenzemelde Levende Have IS getenderd wordt en e aan~,.boden
voor eone privuto residentie, heeft in uitrnu~t('mle conditie, PUBLIEK E V J~Rl\_()O I'1.\ G premis, in geschrifte zoowi-l als inprivate '\YaterJt.iding, benevens een cijfers.
standhoudende Fontein. 1 Kapkar op Veren V AN 2. !Jen datum W9arop z.ij bereid zijn

1 Tentwagen, met Kisten, kom- het bed' ..g van hun Tonders in te

III, pied" en een nieuwen Bok KOSTBAAR VASTCOED betalen, of d, datums wsurop zijZEKER O~13EBO,(\VD ERF, 1 Schotscho Kar VOorst,lien di selve in paaijen te be.
g't'kgen in Ik Hijnt'wltlstraat, in de 1 Dubbele en :3 Enkele Voor taler ..
onmiddellijke nabijheid nm de Stel- Ploegen, 1 Span Jukken, I . . 3. De plna.ta WRarzij bereid zijn te

I. E,i 1.,,[ :"" lil:': ill ILL'(!>0CJ' :\["lll,L~ll, '-('rijDt:': :\Iorgell en 3G3 lcnboschc (.'olil'ge. Span Tuigen, 2 Mudzak EN betalen, hetzij aun J~ Thesaur ie in
hwadl' «t 1\'''.,]''11. bCl,llIlt m.t "ir!';} 1~,IIIIII \Yijllstokkell CII verscheidene IV. ken, 1 Brandewijnketol, 17 Ka:'ps~d of tr-n Kuntore van oen
Yrlllllll,',"liI' :1. ll:t Li '-:'l'iId"lll j,.; 1'\'11 .I, r \'(.·rkieselijkSIL' eli vruchtbaar- fi Y 2 Half I' Civi-Ien Comunasaris elders ID de

\[ LOSSE (JOEDERE.x, bestaande Ilal egger aten, - LEVEN DE HAVE holo[J4e.
ste te. ::':":II. Ill' .l.in t Inet CI'I'C,~I, ui t het g('won(' a';,~(jrt.inH'nt II u,is,'meu- amen, Balies, enz. . • De 'I'euders te worden gpri~t aan deo

:.:. ]7('., II, :,' '. I -,:, ,'Il 1.
0

,1;, s.:eIc-;_;l'Il,d., !"I\'CII lil I ~ " I fil S '1 Bl b I A b Id Kontroleur on Aurll·trnr.Gpr:en.al,. CJ'e-' ;b-lcn, Kasten, Ledikanten, a I' S, ' ",Illj( S aas a g en am ee . , c- ,.,

111,111111\\'11 ,', .k I" II I II "li, IL·i ..,."»t eu \'1'11,:11ti" .oiucn. A d I DE Oudergetoekende. behoorlijk daartoe gemagtigd, zal per publieke merkt op den omsla>! 7 ender roar Gou.. : (;·,1,1, .• 1','1111.\' .11:I,z"I'Il!c~(1·1l1)r,"''-' ErfcIlI)rlbe!HJllwd. Stoelen, t'pil'g('J,;, Gla;;- en ar l). HUISRAAD: E'lT.k b
- k K kil \r t veiling vorkoopen, oernemcet« ;ve ten, en moeten evat tenrJ I \I hik wer', eu ï'llO'('J"('I'( "(' lap enz. aar-: . TI' V I k

II; /., :,'ï.
1

II'I'" '~t', g..J"":"ll :1III .r, U,l'itl'Uat, . 1)1. t.lgU, eu gese Il ct werk, Tilllll1('I~nalls-, SlIliAs. e~ Boer- ISt 4IMahoDl:)horuten t afle s, Il Srl°fZ' OP VI~GSI)AG 26 ocrl'Olll~}f'\, 1886 ~:~IIr~l~e~8nvd~,~n';::t1:,r~r, a:~ ;;~~ll\'''''1 ,,,11\\1,,1",' I. 1" Il" ,oe('n en ... ,!'unsoeen, oa" 1 '

1[· t :' "'., II .. li:.; I""','II"':"III,I,L E';'::t'II,J"llIlil,;ll vn.l.'r d:lIl te I,evelcn, (.eJ"lJgl'J'L'I.'(";cla]', IJZI'ren en lIouten LedekanteIl en 1, , geteekend wo.den door den 'fenderaar of
' . Bid de Te'lderaars. of hnu beboorlijk gemng'd 1;11',I" '111,·IIti."lrltc'id ""Il ,I.,,, .'llllld eli ,J" ,L:'oc.Je k\1'aliteit V~ll1 de onus za gegeven wor en Katels, :3 KnJ'atenbouten Emmers en OP DE PLAATS f

tigden Ag!:'nt 0 Ag-euten,
M"I,t ''':11 \\ :1

11

L'O'~~EI i~'GOEDEREN Iv.~~('rkooping te b('ginnrn te 10 ure 3 (tT~~~~:~~'compleet, Glas- en ER UINKLIF vo~eo!e!J~~:gT:~J:,'ru~~b:~~hofh~ed:~~

: i P. J. BOS:JIA.x, P.\V.zn., Aardewerk, en het gewon(' assorti- :;:, telijk te ace, pteren of te weigel'tln.
/.," ,(~ l\cl:lr"':"I·"<' b:ltap, Il ,('I,J,.rijger..:cdsehnp, CII hd gewone! Afslag('r. illll'nt h('uk('ngeref>dschap, en wat •• Vormen vno Tender zijn verkrijgbaar

I>3s,jrti:Ill'lll ll'lhr,;"l i, ~tr.llr.nb()sl'JI, :2,,) SeIJt. ltlS{i. I yerd('r 011 den dag der Verk.ooping Van den Hr. D.B. TRUTER, Mond van OliphantsMVler, op aanzoek &.ande Tbesanrie, K&.apstad,E 1 B d ~ L L.. of ten Kantore vaD de Civiele Commis.r za on us gegeven wor en. 1- Izal wordl'O ~angeboden. TE 10 UR E V-~L sari8860 eldt'rll in de Ko:onie.
1'. A. EU\tL\Rll,} Gezamenlijke ~:[2 Vereerschingen zullen vmchafi worden EEN ZESDE (1-6) AANDEEL in de Plaats KALKGAT, en EEN Op last,
W. A. CURfH.Y, Curatoren. UN Io"N-r:"'IN 1E VOOT hoopers. HALF (1-2) AA~"TIEEL in de Plaats GOERA.AP, tezamen omtrent 4,000 H M H.OHPEN,

G. P. V AN ZIJL, Afslager. KONINKLIJKE MAILDIEN Vtrkooping te beginnen om 9 uur v,m. Morgen, gelegen in het Hardeveld, en welbekend als prachtige Weide. Assistent Thesl\nrierder Kolonie.

PUB L I c' K EVE RK OOP INC' UION STOOMBOOTIIAATSCHAPP CllAS. M. F~~~R, plaat"".. LEVENDE HAVE : De Aanstaand, Synod~.
' t..L~ I 1)" (BEI ERK 1'). Clanwillian ..1,. ,2,~5_",se..p,.t. 18;6~ger. 1...1 H, keraren en OnJerliogen ,ollen

1Jlailbo(Jtend~r .Maatschappij vertrelt _ . , 150 Slagtschapen en Bokken .1. gedn'e"de de %ittingder ~ynode peu

ken vaIJ Kanpsu.t1 nRllr Engeland, '. 450 Aanteel do. do. . seef lIaDgenum verblijf viDden in bet
\1<1 Madeira., om den aLderell hoersdag, "r~A>~:~ 80 Aanteelbcesten goad geteeld waaronder 10 Koeijen in volle Privallt Logieabuis van den Heer en .Mej.
'\. l DDrD.m., te St HelEna. fn ASCfnSÏ('n ~~\, '" AliOS, III de StrandBtraaf, No. 20, dat IlJ de
,I, Ofid{)r88Dlegg('Qc1e. "C 1D-AFRIKAANSCtI E Melk • oDmiddelijke nabijbeid van bet Spoorwelr'

VOQR ENGELAND. KONfN .KLIJKEMAILDIENS.I 1 Opregtgeteelde Bul, uit de "Stock" (Fokkerij), van den heer station gele~~n is, en omtrent Iwee minuten
TAHTAR," Kapt. TRAHHS,6 Oct. via .rrIELC'K IOOpt'I,S van de Groote Kerk,

ltJaJeira slIpen. 9 Paarden Alle hniseliJlreg.makkell worden gewRar'
I( OH" K G 90 () . S ['0" ,"'IF/!, Nm'! J'achels" !1oal~c'lal'11 , " _.lo. d borgd. luchtige Slaapvertrekken LOScbooue

.. .lo) , apt. RIFFl!i, - ct. Vla t J., "t(lnD,booten dezer Linie v..rtreklren 8 ~('.rste klasse MUllezeIs, 8 Jaren oud, alle goed guu.l"esseer Be\IJen, en !'elle uoedll Tufe! wd goede be'H"lella, Ascer.sioDen Mlld,·ira. 10 T' hSl ') 1 B kra ,..
Vlin f-. aar18tad DaarLonden om dell l,; ltgezoc te c lapen en .. (0. 0 mnlen. dienill"'. M..n ..al er ~IJe flap.gell.amezi~... THOJAN," Kapt. LAkMEIt,. 3 Nvv. via "

Ma,ieira, alleen. &IJJ]ortlnWoensdag, via Madeira en Ply- Boyeng('melde Levende Have is in uitmuntende conditie. kamer en ook ecne rookkamt'r VInJen. Up
.. PHET0HIA," Kapt. UWEN. 17 NovemLer, month, ttl ;:.int Helena en Aacencion aan· VERDER vrienJeJijkbeid en a,tteDti.c,oie "ids 7.alnala,

via ~t. Helena en ;\fadeira, le!!1!eodcop hj>paaldetn88Chentijden. • ten dat tot "eraanger.amll'g' tier glU!tenkali
G 'T'TH CASTLE" K 'D • alrekkt'D, kan word.·n uer...k,end, LlaarbiJ'.. :-PAHTAN," Kapt.. WAIT, 1 lJecem!Jer, Ocr. 13.-" "'. >, ftpt.• UNCAIi, <) A ht 1 dGL Rïi Hl' d d ..

"ia Ma,lcil9.alleeu. .ia Li88.bnn. .... C er aa eweren, 1 ,e en age gewc('r, ill goe e or c komt nog dat de prijr.t'n billijk ..iJo.
OeI. 27.-' GHAl'OTULLYCASTLE," Kap 2 Zadels én Toornen Doet vroegtijdig IllWIOCI! bij de eiJl'enaar8,

YOUNG, .iR St.•Hel.nR _n Mlld.ira, E h lh 'd D I M .M AMOS
1\0 •. 10,-" NORHAJII CASTLE," KApt. A. en oevcc el een R. eO IJ. ,

Wl}ICHII8TBB, ,ia Lill&boD. 1 Bokwagen en. I Schotsche -Kar op Yeeren, 1 '\Vaterkar. No. :20, SlrandBtrRftl,Ka..p"tad.
,"oornRcht of p8Mitlle nnol!llil men rich bij HUISRAAD: Tafels, Stoelen, Sofas~ enz. N.B.-Eene badkamer eo pat.mte w.c.'a op

de Ag'Dluur VRn de CASTLE MAILBOOT Clanwilliam, 30 Sept. 1886. d_e_pl_e_k_, --,_MAATSCHAPPIJ(B-perkt).

CHAS. M. FRYER, Afslager. KENNISGEVING VAN VERHUIZING

-Gelegen

DE PLAATS .

JACOBUSKRAAL,
nabij Darling, in de Afd. van Malmesbury,
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Algemeene Boedel en Weeskamer.

-_----_._-----

PUBliEKE VERKOOPINC
TE

lVLONTAGU_ -,

e; IllEUX .JOIL\..x.xES n.~ ZIJL, Sr. -

Deze

239DE Ihl,I"1 ":l'll': k"I,,]el, .ill IIIIIIlit: !,'.ctrekking a.l~C~ratort:'n van boven-
:.;,.11" I,kll ],"'.,J.J, /Ll,I'~11l'llLIIl'I'- dUCII Vt:lkU"~t)l,

Op Donderdag, den 14den October 1886,
ri.x 111 n{[ I).E~ Y()OInII1JDAO~,

I. VASTGOED :

Afd

Jr
stalli
voor
v66r
zond
den
WOI'<

DE CIii c] crgl teck(,;'.]l'll, :::~-:"trIlctitS bl!!.:llnstigd cloor den heer JA~

IJ. l'E J U:,\(;ll, dit, \all \VI/ning ga,at ,"cranderen, heboende hij zich
en PLl...'lt,.;ill ltet Di"tric:t Clanwilliaill gt:k~cllt, z,dlen yoor zijne rekening

OP 'VUE~SJ)AG, 21

, UCTOBE1{ E,l{.,
TEN 9 URE V,M.,

OP Z1.J1'.1-< '\\'UONPLA..A'TS

In (

T]
de]
ua
bah(
del
DR'
gw
Boe
J. ]

GEELKUIL::J
Gelegen aan den Hoofdweg naar Hopefield, Afdeeling

Malmesbury,
PLI3LIEK VER!~()OPE:\,

V AST G0 ED: I E Onderge-te-ek-enden zijn Koo-
I. EF;\, HALF A.A~DEEL ill dl' Plaats geflaarnd GEELKUIL, { .' pers v;rn alle soorte'n Wol tegen

gelegc!l al., bOl't'Il, grl)()t In haar gdll'l'l J,Olll) Morgen, en bekend als Hoogste :Marktprijzen,
bdl("nl'IlJ..: tllllk btc kL,;"", Zaai-. t:n Veeplaahell in dit District. Het is I Zij zijn ovk bereid voor de VER-
voorzIen 1';111stalldh')udel,dt' FlJI,tCIIll'1l en lh:'Illlilt'n, en goed behouwel, ! SCIiEPING te ZOfi!eTlVan alle KO-

IL ZFJ\:U{ ,L\\lJtLL in de "lulnbekeflde Veeplaats ELAXDS- !LONIALE PRODVh.lEN naar de
IuXTI::I~, !.tr.u',t i.1lLaar gcheel i,Ol-lll II-~orgell,gelegen aan Je ~aldanha [EngeIsche, Vastelanclsche en Ame.
Rw,l. t_laIllL"it0Iltelll I" wegen., l'xtra \\ eIde eli overvloen van beerlijk rikaansche Markten, en liberale kon-
'\ratcf' Z~'I) velïnaard, Jat H'fdn.1: oll[,-;chriFi~lg onnoodig i". ~ Itante Voorschotten daartegen te
.. Hl'ldl' .Jéze rla;'Lheli Zijl. .lTltusscheIl Uit dc Iland te hrJOp, en voor ,geven, ..

blJzU!lIkrhedl'll \'l'r\,t)l'Zl' Illen 7.[ch bl) dell v'i!rktJvpe}'. I Voor verdere blJzonderhe-len ver-
I voege IllCfl zich bi j

ALSOOK,

THOS E. FULLER,

WOL!

J. S. HOOGENOOORN,
AANSPREKER, ENZ. FRED. eHAS. FIEHS'I

Procureur, Notaris en Tra.nsportbezorger,
IS VERHUISD,

X~
1

JAMES ROBERTSON,
()EGRAFJ<;NISSEN Il&ngeDomen,Dood-
.0 kisteu, Lijkkoet8 en Ro."koetBen ge-
rperl, in dpfIkortst mogelijken tijd en tegeo
den billijkBtenpriJ8.

'R(,.eBtra~t, JE.aa'Pdad. SELWYN CHAMBERS,
ST. GEORGESTRAAT,

lillBT DE IIE.IIEK D
Vi
te
als

BIEDT TE KOOP AAN TEGEN LAGE PRIJZEN,WOL! WOL!
LOODEN PIJPEN, I tot 2 duim
GESLAGEN: IJZEREN PUPEN, i tot 2 duim
GEGOTEN PIJPEN, tot 6 duim, AARDEN PIJPEN tot 12 duim
l:>AM SLUIZEN, "Oentrifugale" Pompen
KRUIWAGENS, WIJNGAARD SOHO:rrELS
SIKKElJl, mSIN. -W-OLI

III. LEVE~DE HAVE, ALS' SAUL SOLOMON & CO.,
K~AP8TAD.

DE Ondergeteekenden KOOPEN
alle soorten nn Wol op tegen

de HOOGSTE MARKTPRIJZEN.
Zij zijn ook bereid Wol te ver.

schepen naar Europa. en geven aan
,de eigenaars daarvan liberale voor.
schotten.

Geen Commissieloon wordt in
DE Dagschool éll Avondklassen ,rekening gebragt.

zulielJ heroperld worden op ..... IJBUR'GH & C
MAANDAG, 11 OCTOBER JIL 0.,
r.Er zij~ eenige Yakatunn Voor St. Georgestraat, Kaapstad.

Kostleerlll1gen. .__ '-- .....

Prosplctu~~en zijn verkrijgbaar H"I'milD"spiett~srODteioI
op aanzoek Ol] den Undergeteekende. BEVOORREGT.

0, D, DOUALLIER.

IPOPPE HUSSOUW & cj,
lO, Burgstraat, Kaapstad

I, .E\tr'l gldl'l'''''t'crck E7.e1s
" ~ralll1Cll gt'llrl.-;sl·t rdl' Trek· l'n SlngtO"c:il'll

711 c\<Llltt'l':bec,;ten, w;U\rundl'r omtrellt II: Melkkueijen met Kalveren
·11111~dl:'1'l'll l"n BClkke'l:
1 LIt \'arkl'll'.

Oovo3dirgs Instituut,
lG nOELAXD~TRAAT,

lO'

\lILM!N. SPILHlrS ~t('0.,
8, St. Geol'gf"straat.

KAAPSTAD,
Koopen Wol te"en Hoogste

KarktprJj zen.----_
GEVES'l'IGD 183-6.

IV. LOSSE GOEDEREN, als
1 Tellt\I·:l)..:I·11 ':3 I 'uobde'\'our Flot'gell
I Upen .jl) .) Ellkdt:.\'tior do.
I Ul'~'n I\ar 1'1' \-\'t'l'CII
I \\ atcrkar
1 1>rie y, '''I' ! 'Ill!?g

BRANDRAItI'S BLOEM. VAN ZWAVEL,
IN 'T GROOT E~ KLEIN.

I'

.") EggL'1l
:--pall TuigeIl
!Ja.ar do'.

Ketti!l~~ ert ZWingels, 1.'117."017..
Y, rnol:-;IL\~U), ill 'lJ('rtell, al,.; Tafels, ~tUl'len,

Aaldl''''l'rk), .; l·qr:1 nit\lwt' \'edCl't.'1l Bl'ddl'll Cl,

IJzer- Hardewaren Pakhuizen ,en
PLEINSTRAAT. KAAPSTAD vV. G. CO~1BHIl\K,

HOROLOGIE14AKER,
OVI<:R H. STUUK & Co,

llorterru1ltstraat. K.aapat~,
$teed •• oorba.nden Horologi •• , KlOMkeD cr. ........"r.

Jierl'lr.ren, Zi~..ercn (>D Plat.~ Lt-pel. 'én &.~.....-f.

ken, T"ft·ll1lesaeo, Penn~mf'l!laet:, Hril1ell, ()ag-

glazeD, eul.., en&.

SorolOtriea. Klokken en Jn ... li.,.. .. ar.n gerepareerd
ell ..rlerl"i.erlr teg ... billijken prij. ged •• n.

- .- _.__ ----------

GEORGE FINOLA Y &GO.,
BIEDEN NU AAN

TEGEN VERMINDERD_E PI{IJZEN:

DE Ondergeteekende maakt be
kend, dat hij te Hermanus·

pietersfontein, eell net en gerieflijk
STRANDHUIS gebouwd beeft, met
Planken Vloer, Wagenhuis en Sta-
VOOr6 Paarden.

Doe aanzoek bij
JOs. S. FICK,

Weltevreden. Caledon.

EINDEDIJK: KENNISGEVING.

Achterstallige Erfpacht,
llt'll t \' \'ll,] :-'la':1I:dl'1)1)"L;",t, zijllde de clpbrellgst Val)

:,2,; "JluIlden h.Ullt'U

1 ju. lla I'er
V". Rug, alll's ill pra('htige cOI,ditie,lj Kan/oor V"" den Ci", Commilia, ."

Kaa1 d, ~ Oc100er1886. ,

WIN~!A!!!!'1BBBLO~I~I.~!.!V.!,
CRADLE ZEI!!EN, Siklr.l. McDOUGALL'S SCHAPENIJ!P
VELI).ea TUINBEKII..EN DAMSCDRAPEBB, Piipea""OrDlmlIIen
BLADKOPtR, Gerl do. SL[lSKR.ANEN .oor DaaameP
KOPEREN KETELS, BooldeDen Badellll REUZEL UWE, Vl!rf, 00., Oiljtoli.
GEEL KOPER SOLUEEBSFL, mik GEMENGDE VERF,,eNed t4!D lffbr.iQ
norszoUT,.,oor.V..,. WlJNfOMPEN, Go_1áaiekea .Pijpn.

UIerPUIa. I~' tlravestraat,·.'Il",.tac

Vergeet den dag der Verkooping

27 October, ten 9 ure. ANTtf.l\t I)E 'VIlT,
ARORJTIOT, uz.

b.-anloor, ORLrVE8' GEBOUWEN,
~ LUPftAD.

J. 11. DL J(j~Ull,
~Ldllll'"dJ\lry, :2ti ~tptem ber 1S~ 1:1,

J. W. Moorrees, Jr. & Co.,
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