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HIElLIlEDE g.eschicdt kennisge- DE ALGEllIEENE VERGADERING van de Leden 60 GROOTE ZW ARE BLAGTOBBEN
_ ""wg_dat allt'~dle hun Achte~- van het ~TELLE.B08CHE LANDBOtTWGE- ZULLEN worden verkocht door de hoeren J. S. MARAIS & Co.
~\dlJ~f' W t~gbelastlllg tot ,en met dIe r NOOTSCHAP,die verdaagd is geworden zal plaats TE KLAP.UTS,
voor h-t Jaar 1085, met betalen hebben op WOEN8DAG,:13 OCTOBEB.1S88,te 10 ure,
rér> .len l5den December aanst., in de Raadzaal. OP DI'NGSD AG, 12 DEZER.
Z0TIr!rr onderschei-l des persoons door G 'L ....~I'DTvG S "'--"..
denOndergeteekende deswege zullen I 7 October 1886. .. ~~. , ecr~""'AD.
wc rtlen gedagvaard. I .' .

Op last van de~ Raad, I\ Kaapsch GOoverlle.ents 8pt.ol',,~eD.
H. P. DL" TOIT,

:'hlm"b ,5 Oct. l~~etaris. ITenders voor Ad verteren aan Ste.tio~
my I en ~oor het Openen van B,oekult-

In dón Insolventen Boedel van A.•. \ stallingen. '
O'COl':NOR & CO·

T
E worden verkocht op Woensdag, I '{"ENDERS lIeTigt Mn den O?derjl;eteekeridl ID.,Op den o~elllerkt cl +&II~'~loor Ad .. r.

13 dezer, te Stellenbosch, OP' tereD, ens." ~all~n ... ord,tln IOIl,,,acht "",n IlIDiore van deD AJ¥e .. i!eoeD B,IIIJiEer:••• Bpoo.r-
d PI t R t b ( idd lliik "'+len. tot 12 our I Jluddtljll, 9P VRIJDAG,'2 DEZER, .oor het Ïegt 0111, I.e·APVE~ ANe aa 5 us en erg, onmi e 1] STATIONS 0' bet Weeteli}k Bteleel nR Bv.o0rwegeD en .nor het open.n flD BQE nJTAv
na ,de", erkooping van het Losgoed LlNGEN op dIe lijn, .oor h.t tijdperk ,." af ~en !eteo JlnallTij 1!:187tot d.n ~ .F1')lraarij 1888.
b h cl de I lv t B I ID de Tend,," lIloet ...orden op';'+lnen; h.t bedrall dAt h6taal61nl ~l'r4eo ,oor :--e ooren, e aan en ,nso ven en oe-\ 1. D..... v o ...... _N"" S... ", sn o ..... ,.;,' .. m....... 'OH ..... Inden lnaolventen Boedel van Petrus Nloolaa8:Lategan- .... ...". m,
del van (T. H. M. & P. lliUPT\._ 2, Het r.1f-! om un Statio,. te adurt.ien, alleen. ,. , PM!' J T-'A}J S·..61 rA••'" P"_ PDRIE PAARDE~ behoorende ~ \ .3 Beu.~.nm Boekultetalliogen I.e oper!ea 61leeo. 0 D d d 140 t b 1886 - , ......en, --, 0._, &lUleu,eu·, SI·. 'of' r Verdere bi)lOoderhed8n ID .oor ..... rdlD TID Kontrakt T.rne ... b4ar op ~ lell del8ll ,"1\ on er 'ag C 0 er' ook s&lworden ...etkocht de te Veld .taIoncJe Oogst, butu.ndauit 8 .u4
gezegden 0 Co"OR s In",lvcnten' K.. tore .f"i ... "", ........ Di" ••• KM...... ,',' ," .l-"', " 4 •• II....... pracllu.ro .. Ddltte.
B'A'(Lt.!,door den heer Afslager P. De hoog.1.e of Noige Tender Diet Do~ .. eD,dlg uogenom.n. loo Le d H .

De bovengeme' ven e a.ve 18 in een extra conditie. en zal

J. B",,",'. o. B. ELl.lI1rf. AI.,_ ,-,..,.". L V AST GO ED' ..ker op den dag der verkooping bevonden worden spek vet te sijn, daar

J J D BUIJSKES Kanteor no deo Algemeenen B<atierd.r, 'ID SpoorwegelI, u·tk"k ali '1' l' .,--' d• • . , Kaapetad,1:! Uctobarl886. : . DE KDstbarRZaai-, Vee- en Wijnplaats WITTENBERG, gelegen om- 1 lJ, a. Bovenp"to. Jaar '1~ in e Maanden van Augustus tot
Eenig Curator. UNI N B N trent een unr rijdens van de Paarl, ol WellingWn, .beplant met ,December overdekt" met Gras en Bloemen-

r;.',rll-'. KAm.n, K"8POtsd, publi,eke Verkoop,i, ""_I 0" A ' 'K Th I de W" d _t t 40 000 tokken die aanmerke Koopere. daar hebt gij een ka", want waarlijk zulk Eers to la.e'.) ()c t.-ber 1~6. ~ , " ;, '1; , .• een.vee e oven n l]ngaa.r v~n ren ,~ d V ide Vee en Goedex:en ko~'.en niet alle A""'en in de Markt. Willen de heer
_ lijk ~ v~rgr9"t worden; p~hhge Zaailanden e~ uitmunten e oewer e .....'

r. .._~_ In den Boedel van wijlen den heer _ " . ' die zich 1118Irekttot aan de Uitspanpl aa ts W Welhngto. Brug. De Gebou- JAN DU !'LEB"" stond be'end al. een Ee",w Kl.. Netto Boer en heeft4tt1\L I N_ E_ J_ VAl! SclWJ<WI .. ; te Berigt aan Deelhebbers, wen bevatten Woonhuis, Kelder en de noodigeBuiten- en Bediendenver- vooral geen kosten gespaard om een goeden Stoet welgeteeld, p.. rden te '
l; N 10 JS LI N lE- Zou~ontein, SI. Henabaai, ,_. tjekJ<en. Dit eigendom is bijzonder g"",hikt voor een melkerij als bijzsak . hebben, en dus behoeft men niet beng te zijn dat er andera dan Eers to

I

District Malmesbury DEELHEBBERIl'in boven_1de j(l .. Vee en Goederen ten Verkoop zullen worden aa.geboden.

KOiilNKLIJKE llUILDlKI!IB _ - ..' RIll!!< w~. mitA ~ er aan LOS G 0 ED'
D:;rON STOOMBOOTMllTSCHAPP DE On~ergetookende, dsat oe be- herinnerd' dat de D~Ei PAAI' 4 Stukv.ten, 7 Kuipen, 1 Azijnvat, Trop-, Druiven- en Onderbeli""

lBEPERKTl.' _ hoor~lk gelast door de Ew>n- v~n £1 per~, TOll. do ~ PiF:' Okshoolden,Kclder&,reed!chap, 1 Brandewijnketol, 1 Cultivator,
_ !nee, :Mel. de wcd- N. E. J_ vAlI pmg van.£ó per Jtimdeel, v~hilnt 1 opVeeren, bijna ui""w, 1 Wagen, Ilo' Tuigen, 3 Ploegen, Eggen,

D .'t!ailbooten_der MaatllCbappij vertrek, 8c~KWIJK, zal daar ter Plaa.t~\en betaalbaar is,ten'lram.~' van de 1 Waterkar met Vat en een menigte andere artikelen.
. ken v,an Kaapstad naar Bngelalid. Publiek Verkoopen Bank op VRIJDAG 22 hI<1'7.1O'R.' EINDELIJK de te veld staande Oogst, Koom en andere Granen.

Vla Madelra., om den &Ld6reU Woeusdar, ~ , ' ~~ .
te,\ uur n.m., te St BeleD& en AlCeDaiOll OP WOENSDAG HEN.R'l RAT·I., BONUS 1 BONUS 1
li> ooder aanleglft'nde. - , ~~.

VOORENGELAND. 3 NOVEMBER A.S., 12 October 1886., ..
, ~IOOR," Kapt. GRIffIN, 20 Oct .• Tla S~"T""J.~'~~t:.~;Ë:'-::~t,:: ..;.Ten 10W:: ':o!::nddags

, TH_;$TUlT_& ce.
"PRETOkIA," Kapt. OWEN, 17 NO'fember, Losse Go d HEB,. B.~.o,n,+v.o".n_ ,n. ÓM.nJ.QS
. via St. Helena en Madeira. e eren· -' ..~~ vy, ~
" ~!EXICAN," Kapt. BUHlIRIDOI 1 Decem· 6 Bt' ; .• JERSEYS, ~~ ~ K\eiAe,

uer, via Madeirl alleen. ees en ' Z rt" N "B' I "u'500 Opregte Merino Aanteel OoiJ'en ID wa, avy BaUW, .1I1arone
TBOS, E. rlJLLB&. • en. lad . F" D

AlgempPDe BeetieTder .oor ZO Afrika. 100 Hamels en 111000 e, ID lJn en ik
6 Ezels Stockenette.

K
"t' • 1 Nieuwen Wagen p ..ennisgevinf; aan Fam) le 1 Do. Bakkar rlJzen van Ss. lld.· tot

en Vrienden, 1 Do. Bedford Dubbele Voor lOS· 6d.

I)"THeden Morgen om vijf uur over' Ploeg
leden is mijn dierbare l£eht~enoot. 1 Span Tuigen.

.fuRldJ.NOi LlliBEkT1l8 KIT8HOn, In den
ouder dom v&n 65 jaaT en 7 dagen, na eea VERDER:
Rma,tellJk lijden van biina~rie maanden. EEN ASSORTIME~~ HUISRAAD DE Ondergeteekenden KOOP.BN
Hl] wa~ 8:Jkkelende DIet zIJn maag, dat ' -tThiJ met "edold en lijdZllo8mheid gedragen En wat verder ten dage der ~erkoo- alle soorten van Wol_o'p~~
hedt. Hij was gedurig bezig iD zijn, Pink zal voorgebragt worden. de HOOGSTE ::M.A.RKTl':auZiN.
zwaar lijdell om te pleiteD op de geDade J C STEPHAN Zij zijn ook berei:d Wel ,te ver-

\

. VIUl Christus &lleen, Hiermede breng ik • • , h "''''0;' EuronA. en O'RV""n

\
:;;;jO h8rtehJken daDk toe aan mil'u kin. Afslager. SC epen.--- " ,r'" 0-'- ,aande eigenaars daarvan libera~, voor-a~rt 0, familie en vrienden voor de be. Vendukantoor, LadingplaatS, h Verder zullen worden verkocht vóor rekening van den heer JANSTEUN:

hulpz.ame band die ik van ben genoten SC ott(\n. .h,h. Bergrivier, 80et. 1886_ Geen eonunissieloon wordt in. 2 Estra:8-Paardenkraoht Dorscbmachines en

B
II.:VALLEN,~:;-;~;Zoo~,de Echt. rekeDing gebragt.

t
\ 2 J'Qlulston's Jla.aima,chines,' '. .'"".001. v•• d•• h_ '1'_ J_ li. ~TVUROH Jl. CO BItlJlllilieuwenmperfekte orde, én te b_gtigen

Bo..... - : _......, !lP de,taat8 "_I'LP'AD," Qroenek1oof,
Coaapotroalo v Oot, 1~ 8j,~ .... lI'MJIlt",! '. 0-.,,8 EIielUD"" I

In den Boedel van wijlen C. P. vANDER MERWE.

DE Ondergetookende behoorlijk, gelast door de Executeuren in bovenge-
melden Boedel, zal, verkoopen, .

Op DONDERDAG, 28 October ·aanst., -
OCTOBER. Te R1ETFONTEIN, Koud Bokkeveld.

Op deze Verkooping zullen worden aangeboden, '

100 Slagtossen
25 Do. Koeijen
1Extra Bul

'10 Merries, gedresseerd
~ Ruinpaarden, do.

200 Vette Merino Scharpen.c. B. KEHBItAN, Secretaris.

5 ERVEN TE CERES, waarop een groot én gerieflijk WoonhW.
staat, benevens een ruim Buitengebouw, bevattende Stallen, Wagenhui8,
Buitenkamers, enz., enz., enz.

Dit eigendom is zoo gelegen dat het de gezondste en aangenaamste
woningen uitmaakt.

1800 Aanteclschapcn \ 1 Rijpaard
200 I ste Klas IInmell'l 1 Kapkar met Tuigon
25 Aanteelbeesten 7 Struisvogels, waaronder 1 paar
2 Karpaarden beproefde Broeivogels zijn.
HUISMEUBELEN en wat verder zal worden voorgebragt. ,

, C. P. W. VAl' DER MERWE, } Ex.ecut, vr. J. VAli DU MERWE, euren.

D. P. vAN DER MERWE, Afslager.

-Dt-toL 5-6. ---:==~£:J~~V~" E~.R~E~.~~-.N~.)MP~,;"D~M~E~T~I~E~V~O~L~K~SV~RLI-E~N~D~.~~~~--~
_--------.~~~~~~~~~::~~:~~. ~~~~K~, ~~,~~·~T;AD~'7DiIN~~:D~A:G~.1~2~~:,:O:B~ER~·~)8~86~.~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::!~~::____ _ 110- 4,796-

~ ..,.. ""' ~ Malmes~ury iXoouteurskamer. De Heeren De villiers, Faure, & Co.
~ ~ DE ~de, _._behoorlijk gelast door de Exeeutrice ZULLEN VEBxooPEN
:2 : Dotiefm d""iBoedel van wijlen IJn.r.EGERT •• N_ zal TE KLAPMUTS,
'" : PUBr.lIEK DOEN VERKOOPEN, OP DING, S·.0·AG, 19 OCTOBED .
z ~ OP VRIJDAG, 22 OCT. 1886, u,§ j DE PLAATS 1$0 Groote Blattossen

~ JNCOBUS KRAAL; 100 Vette BlagtiKoeijen
.; 6elepn nabij Darling, inde Afd. vanllalmesbury.· 60 Jonge Ossen
:;; D_ Plsat~ groot 1,490 morgen, bezit uitnemend Bouw- en Wei- 650 Schapen en Bokken.
~ la~d, .en heeft eene groote uitgestrektheid Tuingrond. Er zijn drie extra d OPDbr",ct va.n;Namaqu~and met groote zorg door
-; ~~gen: ~e yoomaamste op de Plaats zelve, de tweede aan de Oost- en welbeJtenden aandelW
5: ~ld?, ID de ngting van Slangkop, en de derde aan de Westzijde, in de$: rigting vall IJl""'"'tein- Teven. haelt deze Plaats tw .. Zoutpannen, J, :a. lIlASON-

~ VIRDËt=jtU;~~ÊG;Ii;ÊREN,ALS: SUT tilERLAN D.
~ a Beesten, 2 Paarden, 1 Wagen, 1 Geweer, 1 Bushelmaat, 6 Jukken
~ en Stroppen. Ook nog HUISMEUBELEN , als Kasten, Bedden, Stoelen,

Tafels, ens., enz.

BONUS ZAL GEGEVEN

1 5'1()

BELANCJBJKE.
PUBLIEKE VIRKOOPING.

\

4 Jonge Ezels
1 Opregte Ezelbengst

12 Groote Ossen
12 Jouge . do.
50 Au.nteelbeesten
4 Paar Broei S1iruisvogels

25 Andere do.
7 Varkens,

24 WORDEN.
B. WETIDfAR, Seoretaris.

De heer. J. W.• oonees, Jr." Co.,AfBlagen
DE HEEREN' J. S. MARAIS & Coo,

ZULLEN VERKOOPEN

TE KLAPMUTS
OP .DINGSDAG, 12 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
Namaqualan,d, is in uitmuntende conditie.THOS. D, JEARY.

" UITKIJK,"
DIST!.lIOT SU'I'BEBLAND,

BEGINNENDE TEN 9 URE 'S IORG&NS PREOlES,

l. LEVEN DE HA.VE .

---- ·----ïMrrru;;-~;;;;~~::-::-:-::-~--:-=---+----_:_-----
_ HARRIS9~ EN ICGRE80R'8 " ALBION" IAAII4CIUSf.S.

TE " ORDEX VERKOCHT TEGEN MINDER DAN ~ru;G~ELEN KOSTPRIJS. '

D~Ondergeteekende gelast zijnde door de Executrice Testamentaire
1D den Boedel van wijlen den heer JAN ABRAHAMDU PLESSIS, zal

publiek verkoopen op

WoeDsdag en Donderdag,

S Span Zwingels
I Span Jukken, Riemen en

Stroppen '
25 Cederbouten Planken
I Blaasbalg en Aa.mbeeld
I Kruiwagen
80 Vel Knapzakken
, Koevoeten
2 Geweren.

:; r EEnSTE PRIJS GOuDE:N en ZILVEBEN MEDAILLES '..-.. _\lb;"n " ~[fiaimachine.s en Oogsten eed rt 18"'3 d ,enz., zijn toegewezen aan H. MeG. & Co.'s
L::;.:('u in ~lede(linginO' met de Ma ~_ e lid QP e Yoornaamsu; Veldproefnemingen en Tent.oonstel-

_ 0 Cuwes van a e voornaamste Fabnkanten in de Wereld.
.,.. ......... -

20 en 21 OC'rOB~R 18816.

TER PLUHED'~". ~LLU.:JACIIIXES lijn ontegeDzeggelijk de geschiktst; voor de benoodigdheden van de Zuid .Afrikaansche
Boeren van alle in deze Markt ingevoerde.

TE BEZIOTlOEN AAN DE

LAKDBODWGBaEBDSCBA. VBR~OO.KA_~.S
VAN

R. ROSS co.
BOESMANLAND .

H. HEINEMAN .

1,000 Afrikaner Hamels, bekwaam
voor den Slager

2,000 Afrikener Aanteelschapen
:-10Geleerde Paarden
20 Jonge do. waaronder

eu;ale paren zijn
60 Merries en Veulens
I Extra Hengst I' Hermot 1/ !

(gekost £100)' I

II. BOEBDERIJGJ:R:lEDSCHAP:

Afdeelingsraad van Mal-'
mesbury.

Paad.che Brandassurantie en Trustmaatschappij.
PUBLI~KE vERKOOPING

AFDEELING PAARL.

1 Bokwagen (nieuw)
I Paarden do.
I Kapkar op Veeren
t Open do.

60 Mudden Koom
3 Ploegen
I Howard Egge
1 Sp&DNieuwe Tuigen
2 Do. Ha.lfslijt do.

B111Sl'aad, Keukengereedschap, enz •

VAN KOSTBA.RE

Vaste en Losse Goederen,
TE ;SLOT VAN DE PAARL,

Cre4i.t eD
Vendu Kantoor, Sutherland, " August-m 1886.

WM. F. MARITZ, Afslager.

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

J. FRED. PENTZ & Co., Afslagers.

a,ERe! CIUS! CERESI

DABLING :rAIR.
14DONDERD1\G,

I. VASTE GOEDER~N:

WOLWOL!
VOORTS:

De wed. lt L. IdTSI10FF,
geb. TnDOU,

Lnc&8fontein, Moorreesburg,
7 Oowber 1tf86. .

"

, II
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':HIPPING lNTEL'LIGENCE .
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NIEUW.!: lURKT

ï•

Aard"ppel.r, ~r mud ••
B...., , ~t r ti " ••

Boouen, druol>(•• per mud
Boter, per Ib .•
B.eo!e,l.eocb. p., Ib
Bloemkool, per stuk ..
Ei jersn, per Il.)
Eenden, per 8tuk
Gaasen, per stuk
Ro.,nd.", peT .tull
Kool, per .tak
lalk leliPn. p-r ,tn.
l.iID0~n.n, ....' 100
PaL&u....., p"r mud '"
PompuêrteoD r"r .tak:
.lL1, ..ea, per wud •••
RapeD, per bos
riJ ". per mul ...
Vark.n.'l._b, p<!T lb •
W:J' ", I ~o, .J. •••

Zllurl lDv'IU!l, p'tt 100 '"



aDD8 Bul"ger,
plaats

(M~d.)

NATAL.

ZULULAND

PIETERMARITZBURG 10 Ocr -Nog
loopeu er allerlei geruchten over botslogen
tUNChen Zaln I en beleNU ID Zululand
waar'f,.n ééD bet doo::len 'fan een boer en
tiJD gesIn door Zalu's betreft Geen
o8imeele be'l'eltJglDg 1'&0 eeoJg ,aJk gerucht
18 echter oot'favgeo

C01U\~PONDllli rll~.
LWIl l1'SLLU 0•• Jr1ft TIIunwooannu•

.ooa VK efioJ:LJIIII 0 .... ooJLaUlOJrIl"ru
[Jllowvg.ornD 1'1'0 ....... nJI1fP Jr1ft ~
Sl80JlT "oan .. -BsD]

LKUOENT AAL.

K........ d 9 CcLob r 1886.

EEN WI.JNOOGST VERNIELD

(Van een Corrupondt14)

11 M J.,h~' -Zood,. de corrupond ... t al' lIl_
I U(~ .JfMJuraw. "ID b~clen) ond.r 11)-
n... m ptreed of ooit: wil toeaelllmeD dat dil
wordt lII.dtljfede..ld &o"d.., ID druil te "eNCIaiJ....
ui li: 1111) d. llloeite gn.D de oDw.. rhed ..1 ill
J)O ecbrtJ,en UD '" Wijten ID aoohrre dl. be
tr.klriDJl b.bben 0", b.\jl- door lalJ II lIltlre-

Lot toelichUDI!'. blllf'lll.-uheill "U 0.".
9 Oet -JaIII •• McOrBlfor en WIlllam Colt:e, S'I'nodlah,n Biddag onlenjre tr..tsOlt

t88
Io\U-

bandelende t &UDen le SuIlDn dlltnct Xalalllfll hi] jl.brandmerkt SlaaD alt ...
onder den BUll of de li m~ un MeGrellor &: C< ker kuUr- en durbij ooi: ... -
pro" Ilon.l. nrder .an e qll.st atle 1Qt'IZ'.. t .. ~ Iklll4.ItIII""'t9'. !lODderOldere aIIn""JJl

n
ll Jam •• r

9 -IJ rk \\ outer Pel III Da lela, YID de PM I de on .. aarhedeo .. nleche ,00Ilte1ID".n eb.
een Wail"" m. k rbaleD £603 !le. 6d scbulden r....d. In omloop liJD lit MODtIII

U
Dog .. oet.ID

16a tekort £146 0. 6J .. rm!!erd.rd wordeDht_ben nn de \'erltaD4ige I.. er reedt wt
deo toon eD loboud geLOI'gaaatD our d .... correca
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deu 28 AugIlItIII b" toro rd Ik aal trachteo IIIlllnlleecr•.,..-ln &eD der boeqtll 1"111 den ge-
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DE HEER Lu •.t...t; E t k j
Á d R I kt 0 Oct"b;r 1886. xecu eurs amer. HET8~oceedatt;;thiertoe 'm.th.t~~ik Tauboyengeooemde Ye-
;';ij t~e.:'_:T::·ik mijn laateten brief tegel, ' - dioiju, heeft den Eigeaaar, den. C. H. B&nnltG, el toe gebragt ~esel~ : Le '1'hemurie, Kaapl{ad,

V.T\~f. echr-ef, "'HO ik M.rtuigd dAt het 'oor DE Heer J ACB. ABR. VAN A. SM'(,'TS, voornemens zijnde om zijne be~g- LOS"E meer prominent voo .. de MIldacht TaO bet Publiek te brengelI ; het werd 10 ve' Ir/lap de GoedtJ Hoop, 16 Jul'J 18"G.
mij ni-t wr" novdill loa liJD de p.D o'.r dit 0 d k dIt I.-:t --'I b lt hti iddel .. t d algemt'eo heerOPd~r"Hl' , I' te r vnien, da.r ik b-m r errr-eht, heden te veranderen, heeft de n ergetee en en ge as a ZlJne, gVY1Ueo awewn een zeer !'IC tig ml te B~)D tlgo~ ~ ~ . - . d,.' "
mijn r.aam r I' lo' -ischen en mij dan ait t~ oOoc!!ller Goederen zoowel roerende als onroerende, per publieke veiling van de I -, acheD. '\e ziekte, die aangeduid wordt door hoofdpijn, kort.&ighgh?,u, ~r~kklUg op T I'.N f)~ H S voo I~ GOtI V ER!" EM ENTS
om m.~ hom e-n onderbou 1 te hebb-e, t.)O Plr.de ' ' , DE On' d te k d b h lil'k~' angat" duiseligbeid, gebrek aao getl8tkraoht., ooregelmatlghold 10 het bloed" J..F"'to.f.:TI!;N UNDER UR VQUQ
de toe l.titg tot :O"ZOOpredilreto~1aAO nee .. de hand te zetten, en wel op erg~. e en e, e oor

h
piJn in de lenden en vel'Btopping. . ISCH RI FT 1<:;-4 VAN ., DE KAAP Dg

onceod-nd- l"lrS;'DeD, eD ook ADdere ding. n:0 P V CR•., IJ DAG gelast zlJnd.e door den. ~r 1>e biJ'zondere eigeD80happen van dit. Poeder om het bloed te verdann. en e,Deen IGOEII'<: HOOI' ALGl.,;MEENE L:t "'~'I"omtre nt d.o heer \ Brley le bespreken. I, 'Ill-,._ h.. I h t dit Lk l" r.",,-, a
Doch ... t deel V.D.M.? 1n plaats van ala , , :::J .['HAl'IS DU ·.roIT, Wiens pane 18 'fJijen bloedsomloop te.bevorderen, om de werking der ingewanden te PdMII;e.en "D IGEN WETTEN 1881 EN 1883," •

een man overeenkolJlBtijlmijne uil.dftjlioll eo uit- , . District te verlaten, zal op den te rege!en, en se te suiveren ftD .Jijm~rige en scherpe .taffen, ne~eD e onaa:r:.; I .
noodiz ing te bandelen, .. endt hij sich w.darom DEN 29sten DAG VAN OCTOBER A.S., name UItwerkseJen weg en ftnMeO de Slekte. Het sal ook li8A!' hetl •• m

d
bevon

l
De ~geM~.'f"n de Kolobie van cl

tot dd pen, en sebri if in lijD lusten bri.! e.ni,re lOst OCTOB~'D 1888 rd • word _, bo lde rteek e VOO.oo- e
dirg.n neder di. mil en ik ilelo,'f elk regtjfOliod A Is wanneer zal aanp'eboden worden: en _A r :_ ,wo en wanneer het gebrul t t ...8 vengeme voo ~en,. d Kaap de GeHoop, zal Tendel1 in.
lid onser k, rk IlMield hebben, ""ArOvorik bAl' peri ftD RHUMATISCHE JICHT sioh voordoen, en ook biJ .drnkl[l~.g op e wachwn, niet later dan 12 uur 's mid~
mijn pliz t !\Chtal. lid mijner WA&ldilldkerk het DE ZOO WELBEKENDE PLAATS TER PLAATSE borlt, droogheid, jenun en ohroDiaohe aaodoeniQg~ van ~e huid, eD bIJ w.ter- op lJINGSDAG, 12 OCTOBER 18&i
mijne tA le.lI.n, O,er het ee"~ Il·d"~!te vaD mohimeer biJ'sonder wanneer dese Di' onderdrukte DItwuemLDg voortkumt., voor Gonvernem('nt.8 Effekten, to word..
Y,t).~tl'.l.a13tenbri.f, .. aarinbij m.ldin~mlla.kt "GOED"I. 'E TROUW," DROOCEFONTEIN eili rd be 1 alamede ""nn mijn kort geheugeo eoslJladelijkeuitdrukkin- , I. eell hui8~iddel bij vera~pi~g kan het T g w" en &ah 'fO en, nitgereikt krachtenll de vool'llChtiften V~
Jen d;,; ik ~ebeziild heb, en wMriDhij mij be- voor de behandehng van UItslag bij lrinderen. Wet No. 25 van 1886, getiteld" Dé
klaallt .dl ,dat is voor.mij als mnn te lot eo lAfom gelegen nabij Riobeek West, in de .Afdee!ing Malmesbury. DI ST. )lALDSBURY, Volle bijsoDderheden ver,"elleD eIkeD Bottel Prijs 2,. ; per Post 21. 6d Publieke Werken Leeningen Wet 1806,
., notiti- .. " le I "W,"", m•• r ik 131 mij lJle"r hij D PI . 1 ""0' M . t b it 11, hti t B uw D 7n--.3 G .1_ .. ........ h bed d dl' d .del ~edeell,' v '" 7 i" 1",.£ b->p.!e:J .... r h.j .1, eze aars, ruim ,~i), ergon groo, ezi a erprac . l~S e~. 0 - 'oen verkoope1' de VO"lfrrw.e ottwJ"en: BlDI.mD DOO. DD D:IfIOD _0___ voor et rag en e oe ein en In d•
• ni,Jtze.t: u n. vraail bi(mij i. niet .. elk. be- en uirmuntenden Tuingrond.' Het groot aantal. Gebouwen IS m bijzonder TE VELD STAANDE OOGST C. H. BOS EN D ERG, Chemist en Droogist, hoek van Bree- en Korte volgende Schedule omschrovea:- '
tre.k,r.,," IIPoft de ueer 'ari., ""ojler b-aleed, d . n b t . . t \TT nh " Stal K tad SOH1;oDUT 'p
maar w»: is bi inu,-niet of iemand r"~t h""f: 'g:oe en staat van rcparatrc, PP m-a, een rUl~ en zeer ne ;' o~ UlS,. • mnrktstraten, aaps' I za .uZI.

PP ouseu W.hr·~l"enou~en preeketo-l t,.. stasl) d.l·lllllg, meestal ouder IJzeren Dak, YOO, r 1@8SI,)al!-'ee, een lU~Uw BESTAAN liE UIT: N B.-Dit gpnet'lIDiddel ÏI bereid in den vorm van een Poeder, soodst bet voor altijd kan ~ ~~~er BpoorweBrugg'. Koaie " £22,000
een •• nral ,el ...de t i te.s achter ZIJn_n nl\~m te I, 'g bot ·d Wagenhuis met Graanvertrekken : Buitengebouwen voor Bedien- Mudden' bouden worden, zonder de.uelfa eigelUlChappen te verliesen; een voordeel dat andere !~v:~eg "".-hget!, n VIUl Ieo wie We" Ule vel "c~tI, qu", dr.c-a ~epaa· em,!" . 10 Mudden Ro~ en Vler u 't hu·tt.. A&'u~-ev en.."..,.. .... 31!}1
...- r \ h.· f. msar (f biJ van ctenHeor, tot l.. t den; verder nog een welgebouwd en goed onderhouden Woonhuis, .~en Koom lU..n~ m@ I n. Kei Br!Ugen Kobtad Weg 6:000

7.J'~~:;~'},'; .,';:, :ne~fd·~;n:,,~rb"td,~l!ln!l'IJ10 br- afzonderlijk Pakhuis e~ Bl~iteng.ebo~nr, twee 'loeren met afzonderlijke 14 Trekossen JAM Ftn.,' ,S ROB ERTS 0 ~:~.?"~, ~~~~I o:di!fIJlODd' Weg~: .. I~::
:\u, ,;.' h .. " ordent uar,· leerarer , 0:8a1 np Kafhokken. en nog eemge andere kleine Ge-bouwen. 8 Slagt.ossen :1 Ooit Lood Haven ., ., 3.\00

.. iers il"rag doet lij sulks I (lp I!'Hlftgen in cl" Behalve l'en griJute DAlI is er nog digt bij het Woonhuis een groote 8 Jonge' Ossen, van 2 jaren oud Koa~~ '~~e et opligt.:n V&Il dl' boot
OhO: ID mn J, li" Christus, IJe or der.ing' is dus I 't' h TIT d 't- I·) S ,) I) ka tui LIlZ>Iil I,~
in ct' , 'rot"~p'."". een pli.t aan de jleme.nt" hl! vergaarp aats van ~ erse nuter, en e te ~.e u taande '- ogst, n ge m· 15 Melkkoeijen, met Kalveren TafelbaAi Ha 60,(0)
K,erl! o;·:~lr":",, docr d-u H~er der Kerl;. D,. gen van de vruchtbaarheid van den Grund. 2 Bullen, van 2 tot 3 jaar oud :Koop Yan pla 7,001
p",nv.,ro·I,J1J",ef"nddlXl,de.oor.an ...ersct..r E' ·,II·'k ht Id' 33Mll Z dB kl d '-T TEGEN L\GE P[)IJZL~N,sub.i~e- rl!ll.eme""tell,,,,e-""elelldde leeraren I~I.,n, rl;;elllueIJ~voor e vogen e Jaar uuuen aa raa an 35Aanteelbeesten BIEDT TE KOOP AA.'I • .. < ~ r; Spoor"l'g~.. .. iS,OOI
jleo,J"'.d "':_'ell' J" re.l.menten d-r K"k. jl.' voorhanden. 100 Basterd Schapen ,
I(r",:d l', d e v"nrdén,n;~n ,.' : Chr ietus. En Alles in aanmerking gemumeu, ii:) deze Plaats zelfs in dezo gedrukt0 LOODEN PIJP!", I tot 2 duim ot, Totaal £193,100
k mer,WIJI U t, t !'ettu., dar. vuillt het .. Il ,.If '. ,'. 40 Ooi Bokken, met Lammeren .~ d k
ct,t hll~" rUe J" """"'rst ,I. 1':vanl1"::"i,n.ar liJden wel de aunclltC'ht vau hefhebberll waardig. 1100 Bokken (Kapaters en Gus GESLAGEN IJZEREN PIJPE:>l, i tot 2 duim R"nt" te Wil kgen e oers V&lI
do r bij. ,,·If ..n .Ju. 'd ,rd~nln .... , er k.,1; TEX T"\VEEDE zal aalloebodt:'n wordcn dB TE YELD ST AANDE GEGOTEN PIJPEN, tot 6 duim, AARDEN PIJPEN tOt 12 duim Vijf Ponden \( ) per cent. Pf'r annum,
n!<l I, li fd heeft. :\u kumel!W'i tot Iod ~",">d" .. 0 Ooijén) . beta"tbo8r "a 'lI>\rlijlu op den 15den
VB" \. \l., dat i. 'JU ,t .l., b.b "alt~.h",'d.n OOGST, zlJndc de opbrpngst. "an 80 Jonge Schapen en Bokken DAM SLUI~EN, .. Oentrifugale" Pompen April en 15d~ ctobpr in elk js&r, Un
.... rl ij ik ,.id" ruil m,er t. ,qllon b,'p~leo, "',- 31 M Il K I TI h Int J' R . . KBUIWAGENS, W1JROAARD SOHOFFELS d Tb '._ K tad D limeiijk : JJ. vr,,"! lJ:J,,-ru i. niet "cl'e belrá- UI (cn oom 'i us eR uars, 10 Paarden UillS en Memos, e ' ('saurle <If aaps .' e ~' '"',
kin" b 'cf, de h_"r \ .dey ,"".ger bekl.ed maar 85 " Hayer 1 Bu"hd Erwten 'allen g geleerd in tuig) SIKKELS, msEM. te worden gech~rgeerd rum de AlgJ e
WHtHj b'l i1U, 1'1,1.,II} ~ve.me V.IUI. Il·r.~- 8 R 1 W t T t 1 .ALSOOK, lokomsten VBn ele Kolonie, zal op
lI'd" nl',j" I. !'CLnj,ón on ,ich op hel at.t.d- " og agcn, me en, en paar op d,e bedrag('n ~r aIIngpnomen Ten en
p~ let'<' dw"<,pes te pl"RtO_D,.. Rart°ilen liJo Alles in zoodanige conditie, dat men gemakkelijk zien kan wat' de Leeren van 'lf de datuma 4f datums waaroe lij ter
heek bm l,') ."'HllliIJk ... Hrfchuwt, mOlldbij opbrengst ziJ'n kan. lOpen Kar op Veeren BR,A1\·'DRAM'S BLOETitT VA1\r~T ZWAVI'I..,L, ...._Olelbet "Il J"r 1"",tJruRtl. oct. en d" wetten der l' , , WO ,t Jj Thesaurie of ten ~ntore van een ivielen
Ke:l. II) IH "'"'ID''''' voor (Jud .n liln .ioC"') 1 Dubbele Voorploeg Commissaris inbetaaid worden .
..... d.u 10rl;'Rr,'11,Elk dwe'per van rl-u b"~ione VEI{DE-! i .l)H LOS~ E GO ED E 1!~N. 1 Span Tuigeu IN T GROOT EN KLEIN. Geen Tender til '.ijn VOOrminder d.n
ftf a.n t t o:u t • hedt Rlli'd ,ieb b.ru.!"'n op '- tH)4 voor !-Ike £100 EffekteI],d.I. ,,,lfd. wuo'J, n, dat hij VAnden lI..er tut bet 1 Span Jukken. (Kompleet).
w.r); ...ero.'))"" i., "U hu. d".". "0 londig ook LE VENDE HAVE· Zwingels, Grav~ikken, 2 Boter IJzer- en Hard'ewa·ren P",akhul'zen Tenderaar8 moeten iu hon Tend"r op'li)" l\["dik",~ i'l hnren inhoud.n hare !l'evolg.n , geven:-
m,)"e ... w ... ~t ''I''. hij hol "Itijj volileboad.n 1 Vaten, 1 ,Wijnvaten, , J. Het bedrog VR1I rffekten wa"rV00r
h."ft dAt ,ijl.' prc'dl"i,'iI'i".,we.t in u. bolUi· 'j 'Paal'den, 8 Merries met 1 Veulen, 8 Ezeb, 30 tltuks 4-antcelvec, Vleesch Balies, 1 gebreId Bees· PLEINST, RAAT- :KAAPS"I'IAD getenderd wOrXlt c!tl e [\fiIJ !-(,·hoJen
~i[;" C,'. r;~i_,~"._n dor ltChCUt. m'oot en klein, 55 Yarkens. 't 1 'D k 11 1 B I _ 'Jo. ,

M,.r rer"oJ··"t-l, b.tl[e~n ik volk 'men to,.. o· enve, DO ve en, oeze • pre lUit', in gtjschrifto zoowd Il'S In
St'ID. ct.t J.", 1,1.1'\10('bijbelwoorden (b"tui!l'in~ BOERDERIJGEREEDSCHAP HUISRAAD· daIs h J l··k hWI cijf,·rll.
d.oLi·.8ie"ni<akn,cbt)vRn811.oov.rwegenden '.: Rlver c e aa"r IJ sc e 0 - en 2. "I'll datnmW:>HOp zij bereid zijo
iovl".d b, b ,,".11 te zijG .. ,t un"a.t d" I•• r."r Tafels, Stoelen, Ledekanten, Ka. ,bet bed, liU' VRII hUD Tt'nd"r~ in teder K.rlt. d.. , v "~t d. ".a", cp ... lke .. ijl. Ir •• ft lIB k L r S "
d. Xed, H, herk uo Zuid Afrika die "'''.lrl.en Trntwagen met ossen 0 en ce· u pan Voortuigen tels, 1 Kast voor Glazen, enz., 1 Vedermarkt, bet111eo, of d" datums wl,nrop
°pll"VkIin I.._rri.er. ~e,al i' ren 4 Paar Achtc·rtuigen Dispens Rak, 1 Boterbak, 1 Hang- voorl;t"llen dtzdve ill paaijl'D te

j e b :(ji~I";r d•• Oe:;I,. t·lch he, ft lij be~o 1 B kIL t Z' I K t' talen.
AI. zich, r r,bor.nd. in den "pTfIl,t.n Oeld tie,!. 0 wagen 0 wlnge l'\ en et lllgS lamp. 3 I> I " be 'd ..
•in, in deru keO die beileereu net herd_ amb~ in 1 tlehotsche Kar 1 Zadel ell Toom . • e p oat8 waar ZIJ rel ZIJO
'h .. r midden u,t t,.. ".f.ren; en in de 'Ileerte om 1 Kapkar Zensen, Pikken .. Graven" Gaffels, En wat nog. ,erder ten dage der DE Jaarlijksehe Wol. en Vedennarkt in verband staande met het lwtolen, hetzij 88n de Thesaurie
luO veel rullleil Ik 'AI, ,nd"ren di~o, n en d.s .. '!s Verkooping zal aangebragt "RlVERSDALSCHE LANDBOUWKUNDIGE GENOOTSCHAP,)" KlI.8psta.d of ten Kantore vanJejlenrijk" ...";,,!,,.n VD ,r bnofd.n hort RAn te lOpen Kar enz_, enz. d Civi,-Ien Commi88&ri8 elders in
pii,"n If m"d. t" d.'e:el,: ruBRrl'm b;drto; b". 1 Extra Johnston SnijmaC'hine, G Dubbele.voor Ploegen wor en. zal gehouden worden te RIVERSDALE I\olonie.
kw""m t. ,iin dnnrto. bebuort krachl, oid ."hl 1 Drl'e r PI De lIerkoopt'719 zal precies ten 10 Op Woe' nada' g, 27' October 1886. IJ 'r cl td' t dde ]!r,c:'t de. b.,wo.t.il"S, mRRrd. kr.ébt der llieUW , ,·vOO oeg e "lJ el'B e wor en gerIg aan eli

ootwikktlin",. d. krhcbl de, i' ..nnis. dl! kr"cut 2 Woods SniJmachine~, gebruikt 3 Enkele Howard dn. ure een aanvang nemen. KontrQleur en Anditen1'-Genen.al, ge.
.. ARfdiOrd. li,dsJi.,et .icb .l! eeDe 'Mk dc, 1 L M h' IJ 3 E V Il d .1._A merkt bp den omsla!!" 7ender t·oor Ga.
bar,.tr,n,,t",e Le, I,i,'" t,'e.,.nor v.r,"c.bRft tcJthet m,H',- I ot , ' ac: .ill. (' zer . g,gen. _ erverschingen zu en wor en vers~~ G IJS. REITZ, T ~'Ir.k b
I I k d '. V~tB r:.ue ttm, eo moeten evatten

N:. " r T9 ,I, en r, or .en ,. der, eenv.ouh,r "f ElnllchJk het gewone assorttnll'nt lilllsraad nIs I\.asten Ledekanten J C STEPHAN 'den V len VoOrrItlam en VaD, al8001-ilele.rJ, ba", "I","<'de.. t&a')b". ARnl"kkellJkbed"ll T '" • ., See. Riversdalsche r;. Genootschap. ~
tdn t-.on 'p"'ldl p" herk vlJrd.rt du, dal bar. Tafel;;;, Stoelen, Bedden, Keukengereedschap, en ycrder wat op den dag der .Afslager. het adr~V8J:l den Tenderaar, en moeten

leerRren r',id ."k,1 ('oJ.diene.l. lij", niet er,k ..1 Verkoopin
o

zal aangebodell worden.· CE OR un,' lO.E F II~~~0LAY & COl' geteek!' wOlden door den T-enderaa.r'b_v{\Jd b"F"n IR'l d.... p.,,), maar teV<'DS~ - 0 TI . Ll!.din,rTPII\ats, Berg Rivier. ,. ;J '" d T d 'f h heh I"It
I...,d, ,n d."ril'" verd.rt lij opl;idinll, updRt .:1'0 . \YETII~fAR, Secretans, " e eu ,alIMI, 0 un oor Il gemag-
het re~te bei!'rir verk,iJ,zen van de leer do"r ha,u tigden ~nt of Agenten.
b.id.c en iosta.t liJn OlDhaar in.t krftcht .u De hh. J. W. MOORREES. Jr. & Co" Afslagers. Publl'eke VerkooPI'ng De Re ring behoudt Bieh hetofeTlui. in" Han anderen te .. rkor.dig.n. iJit voor om e en Tender geh, eel of
bet.,k.nt i!'eb•• 1 Hs Bnders dan wat Y,lJ.M, BIEDEN NU AAN . f'
.. il zu·ken iD d.woorden "d 0 G-eotel en ddr BELANGRIJKE 0 I)' ~I t).. v..... tel,jlt te rcoI'pteren 0 te weIgeren.
krRcul.· I' el' Ia:,!e :1 iHl ,sc lal.))lJ 4i, 'rEG1~N VERMIN DERD E PHIJZ Ei,: vorm~ vlln Tender zijn verkrij
. h, m'r. wij r.u (ot d. toelali11l vnn den h80r Pnblie're \Terlroop.·ng VAll L' G d or allnw k aan de Thesaurie, Kaapst.ad,
'ariey l"t den h.Rp.tAd.c'PIl p, •• ksloel, da') Il Il osse __ oe eren. BR£.: }\d"DRl1i:Il'.,)'! BB .BLOL.,....M VAf--~"Z:fVAVL':lL. 0 teD K ntore v&n de Cinele Commit.wordt lDeu~")\' t .. oord:. lJ. Kaapstl\dache kerk.. LEVElSl'EllZEKERING IIIIori1!8en dera in de K~onie.mad be-ft h, m de ve'llunr.in. ~'jleven. Maar IN HET "
dAn""",, ik .. ederke.rill, heeft die kerk.rud het DISTRICT CALVINIA, (MU1"U AL) WINOERD SCHOFFELS, BpuiteD SOHAAPSOHAREJIi, ISlroineer-Sehar'eD Op last,
1P~t Il

e
l.
ad om lulh te doen ~ Is die kerkeraad DE Onderget€ekende, ~h oorlijk CRADLE ZEISEN, Bikk_1a McDOUOALL'S SUHAPENIJ!P H. M. H.ORPEN,

ftutokfRliecbin de uitu',feninjl VRnddzelfa pli)(tell? ,AN Dit: VELD- en TUINUEI\KEN lJAM8CAllAl'ERS, PiJ' eD Ywr Da_eD Assl'stent ThfiGUu, I'er dAr Kolonl'e.
Of be,Ct hIJ het r.~t ID dezen z'cb aan niets ter CP gelast zijnde door. de' Weduwe DLA DKOP'~,R, O~.I do, SLlJISKRANEN, fOPI' Oamm'D ~_ r

.... eld le stor.n en t. doeo wot hij .. il? Is hij Maandag, 18 October 1886" Kaao de Goede Hoop. lIENDKIK VISSER, zal ' KOPEREN la.TELS, "oofd~D en Bodeml REUZEL OI.lE, V.rf, Oiir, O.ijf(,lie
~ebJndel' Mn de k.rkledr, )0. f neeo? Stoat hij -GEEL KOPER SOL IJEERS EL, Blik OEMENOLJE VERF. jlHeed teD jl.brv.ike
Doder den H'Dil dJd gero'pen 1. om de kork.lijk~ VAN HET VOLGENDE nOTSZÓUT, voor Vee WIJNPOMPEN 0 rI' k Pi'
~;~~~:~I,j.e,!l/~~~~(;O~eO~~rr~·~~~~~~~r~~;:I: f,~VAST- ENT LOSGOED HOOFDKANTOOR: DAflLINGSTRAAT 00 Dingsdag. 26 act. a·s., 'I.Jzerpa'Tbul·s, If!!: Gravbstr'aa" '. °rK

e
Ulal~aSIIpsJJleI't'ad H H. LE'eraren' en Ouderlingen >lIllea

ord',~ .. chiéde en.hil ."rd.rt luiks alo piijlt belu .I. • KAAPSTAD. TER PLAATSE • ti ~.., • gedu,elldo de sitting der ::;yno,le een
. Opll.'.~t d~orde Kerk .. aorvan b;j een der hoogst., seer Ran~en811m verblijf vindeu in hel
b.s'or.ll v"rnct. Illaar wa'TV('or dient de kerk- Il" P \PKljILSFO"TEI~" WOL' WO'- 11 Pritaat Logitoahllia van deo Heer en Mej....el r ",,"noor diet,t d. Hinll' Wallrvoor die~t n den Geassigneerden Boetie van [O.PG E l{I GT, J 845.J t l" l', , l L ,No. 17 van 1886.J AliOS, iD de Stl'f\odatraat, No, 20, riat iu de
de Syood~ A'Sml l.'.rketud hp! reilt b8<lf~om te WILLEl[ PETRUS B l'ROER. DISTRIKT PIKETBERG oDlIliddelijke nabijheid van bet 8poorwe~.

- do.n ".'''Rls bij mkiest eo de ke:k~.t in bot OrCELOOPENFONDSEN,31MEI1886, £964,845 ' Kaapsch Go iii,', verneme.nts' atation geleien ia, en omtreDt twee miuott:n
··ï~~:~~.t ~:t8I~~r. er~eli jk • II worden toello. DE Ondergeteekende, boho~rli jk I\_T 11NNI Q {1 L'Yl N (1 Doen verkoopen • de volgende I)pEerOsnv~enrgaletleee8koeonrdteennW·ziJo·nl tKegoeon- Y looJlt'(J8 van de Groote Kerk.
stARn,dt-t meDop wor.l.cb j1"'"uiodBtr~fbaArwordl gelast door de Assignees, zal b 1. OU U U 'LI SPOOR W'EGEN. Alle buiaelijlre Jremakken wordeD JrewBar·
.)odra men d w tt d 'b I H st M rktp 'J'zen ; bor,gd. luohtige Sloa ...vertrekkell (;n Schoor.' " ~ .n e· ,and. u.ertre"dt, vftiltl1-' pU liek verkoopen Op bovengemel. AAN HEN L'Vvv~DE HAVE e , oog e an. r
Bt.ld du ,r dl' bu0ilste'" d~evinll, wet ... Ik repttZI\U· D' . I Il l r7 ~ Dl" • i}iEziJ'n ook bereid voor de VER-- BeadeD, eD eelte goede Tafel md got'de ht·
d: mendan L,I"t~' rk,'iJke h~cbRroendie op lle'8'.', den datum, 1~ zie. w. en- aten r erassurcrnl. diening. Men r;al er et!ne ¥ugeuame IiI'
llJk Il·b,ed Je.- re wdten h"bben tehondhRv.tl eDna I VASTGOED 300 Aanteelschapen SC PING te zorgen van alle KO. G dm·. M hi kamer en ook: eeno rookkamer Vluueu, op:" frolD•u ~.oRrTRn h.t b·'il, de eendra,:t, eo d, • : D~~NGE:NEN die zirh willen laten 4 Ruinpaarden LONIALE PRODUKTEN naar de OU lJn, ac nerie. vriendl'lijkbeid en attentie, dio aids zal naJa.
.~'h'"e ". d" ilemeenten zuu naauw .fbAngen, be- (a) De helft ,an de welbekende verQOsurerell wo dt h' d 6 Merrie Paarden Engelsche, Vaswlandsche en Ame-I ,-_ teo dat tot vt'ra&Dgenamilig der ga8ten kiD~ ... ".. el, ,I. ten U ,'cste etrafb",r, Ili.t e"k, 1 1 TIJGERHOEK ., 1 uoo r lerme e t Ir:k le d k
·omdAl aiJ d. vHSlf!e.t.ldeWdtleu verkr&cbt.n l,f r a.ahts D'·. 'kt C' 1 .. ' yTgeldkegen bel'igt, dat de volgende V~rdeeII'ng 3 Veulens rikaansche Markten, en liberale kon· VAN af en na den !sten November 8 re "n, an wor tn ,"erf' ·en". Daarbijd 1, k . 'I t t ~ komt nog dat de prijU'D b,llijk ziJ'n,ee,,'ou I~ ter lildd ,t.lien, mRRr t"lIe IJ ·"rtlj' d. m e IS 1'1 - a vlnla, e or· W' t 1 tI' d' 40 Ossen tante Voorschotten daarwgen te aanstaande zal . .GoudmiJ·n Ma. V .gemeenten .eD .1 cht ."urbeel,j tor navolj/iol{ t ru Y H 't 4 4"6 van IDS en p aa s za VlO en 10 oet vrocgtlj(iig &IlU~1e bij de till'eoa&!'8,
Jlever, .n de orde.ióv.\lde I.dell deneivo oi.p iu ~; ~C ·lp. oOJqn aKntamlr,grooR 'd - AUI.lUSTUS HlS .1, en Jat alle En wat nog verder t€n dage der geven. chinerie, verzonden naar een of ander Ma. eo Mu. AMOS,
hel bart. Ilrie.er' Uf OlDmaar .eu ".ag 1Il".'r .uorgl'n) en ,J., J wac aat oe en. IPolissen ~sloten v66r 1 NOVEM. Vk' zal aangebragt Voor verdere bijzonderhe:len ver- der Eindstations KIMB ER LE Y, No. :20, StraoJatcaat, K ....p"tad.
t. d".n: Waartoe i, hdt d,n Dali l,njl"r r,oo· Deze llaats IS zoo welbekend aan BER 1886 t Il h bb er oopmg voege men zl'ch bl'J' COLESBERG of ALIWAL NOORD N.B,-Eene badkamer eo patente W'C.'B opd,,, om on.. Jun)/elinll"n""1\1 ja K .. e"k""u'>u1to li d 1 b hr'" I ' reg zu en e en op worden ,
•• nden "m ze daar b.,ho.r1ijl! t, d"en opleido", of a en. .at nn ('l'e. esc IJVlllg on-, DRIE JAREN WINST bï d' in doon-oer voor eenige plek buiten de plek:.
ir:d'e" lJ hunne .tudieD b.bb.n voltooii. Z" 110)/ nooclio I". V d I' r . J le Ververschingen zullen worden [POPPE RUSSOUW & Co, dGd K 1 --------
I. d.. inl{e" 'ill'1" In nAamd~r Kerk om ."n Cot/u- b)oE ERF 1 . h t D er ee mg. foorslellen dIenen dus 10 B t Kaa tad. erenzen er oonie, vervoerd ~TrOL'
'1""'''' 1'(;,1;"" I. underi{QIID,iudien elk lIe"U"D ( .. en "ge egen III e orp zouder verwijl te worden ingezonden verr,clwft. , urgs raat, ps worden tegen 3de in plaats van 2de 'vv _
"rk,I.,ter cf .l'nlieotod""rde ,"ot het re"t be"ft, ICalnllla, nabij dl' Pustoril'" goed Il fdk klas priJ·zen.
e~kel "rud.t hl) eene meL'.t. 'l)u~eM"md" "om. I(l'cSChikt VOOI' iemand die "an ziJ'ne ten 00 antore, of bij een der De Vel'kooping zal precies ten 10 ure ~
praAlJ" d.blloert (of deblter·n kan en op h-et o. Agenten. ~"1.>' C B ELLIOTT
oo~.nbilk orer ."n m"e,d 'rheid iDden kerk",,~"d Renten h'ven 'nl; het heeft ook een eBn aanvang nemen, ~ . . ,
bncbl'k,,, kao, Jen predIk.tv.l td beklimmen, on prachtigen Tuin maar J'urnmol' niet Ue aandacht wordt bepnald bij de C RAN zUln-AFRlt\AANScIfH Algemeene Bestierder.
rl,n nll( daR'OpClOVerSdtlelD"t ,on aod.r to h"", ." 'ongeëvenaarde voordeeien Assureer. J.,' STEP , Afslager.
den tvt ",ruut.. ,,~erOlS d.r welde.kendeo .n l'en eeuwlgdlucnden Stroom "an d cl d't K b d KONINKLIJKE MAILDIEN31 Kantoor van den Algemeenen Bestierder
stillen in d.u I.nd. ~. Water ers oor I an toor aange 0 en· LadiDg. Plaats, VOD Spoorwegen, Kaapstad,
y, D, )], be,uilt liJo ti •• n n.. t met van deo . Polissen worden uitgereikt vriJ' Berg Rivier, 20 Sept. 1886. 7 October 1885.,. II LooGOED' Ut! " Cas/Il' J~Jail ParktJfs" JJaatulrall" iola,.ohsod.1 d.r ere""iolde Slaten meldiDg te ,~ . van alle beperkingen wat Woon. ' I

mAken. Al, bi) ook 1"0.:. de bek,ompooeo aldMr 3DO E tI S h B kk . E ~toombooteD dezer Linie vllrtrekkeli
b6i'cbouwt dat bot QDtl.ttend 0 "d.,,1 der Vdr- X'[1 e apen en O' cu' plaats en Reizen betreft, en kunnen Kennisgeving aan Ver- yan Kaapstad naar Londen om des
.eDI.de Staten ver(o.,rlaah i. dour d"n .1",0"' 1 Open Kar niet verbeurd worden door niet- schepers. auderen Woeos,'lag, via Madeita. en Ply.
baOGel,"at .. urdl d.u .. n Zud Af"ka.o J. 1 '\YaoO'en, biJ'na nieuw b al' 1 mouth, ~e ;jint Helena en Aace.don aan.tba", I "~ ,n leven lij, de me".eueo di. il) .laven lt et' lIlg van een Jremië, mits de
~ehandeld hebb·n? En heeft din .i".n v.der u Yogelstruizen overgaafwaarJe voldoende is Olll loggende op ~".'l'0alde tnsschentijden.
.. ,I,)"t ".,l; niet '0 oiRfenIl,band.ld? lJue vol,,""8 3 Extra RiJ'. en Trekpaarden, éé f J I"k h P HIERBIJ geschiedt kennisgeving Oct, lS.-;-" GARTH C.&.STLE," Kapt. DUNC...N,. Geschiedenis van de Emigranten
deze V"",chle tbeo". otMlons dan vpk nOjl eeo IJ 0 meer a.ar IJ sc e remien te dat van af en na 16 dezer, alle "1\ L,.,bon. I B
G,cO•• ell,:t ".jl.". de,. lD,sdaJen t... "cbt"ll. enz., enz. betalen. Oct. 21.-" GRANTULLY CASTLE," Kap oeren en van den Vrij-
11: «'IW,'I,dor mil dot uij n,.t nu, m-er doriloliJk- H'CISRAAD: 3 Bcdden (com- AalJspraken wurden inbetaa.lci Een Wol,' Angorahaar, Vellen, Huiden en YOUNG,l'ia St. HeleDR_D MAdei,a. heids Oorlog
pruilen b.dt uJllI<d,ilcblOlDI~jll bn" «ft .. r - pleet) 1 L P 3 T fil K' t 8 M Hooi ter inschepina naar het Dok ge_ Noy. 10.-" NUHHAM CASTLE," KApt. Á.
teoo le 'dven. , ' am, a e s, I~ , aand na bewijll van overlijden ~ WINCHB8nA, via Li_bon.

. Het d,et 00:1 ilu-d te ,i_n d.t V,. IJ, ~J. b""i"t I Stoelen, ~ 'Vaschtafels, 4 Kookpot- U,aar dit het Eenige Zuid zonden, oyer de Weegbrug moeten Voor l'l'1Icht ot pRBIIIIg8 ,~n08lfe meDricb bij
o1'.r~uI~d,. wurde', d.t dó beer \ arl.y te vor lO ten 1 Span Tuigen 2 Ploegen, 1 f h passeren, en dat Dokregten moeten de Ag,ntuur ""0 de CASTLE MAILBOOT
Ile~""n md "jn f.rwen,cht. .erdu.mp,.,. , ' , A rU., 3.anSC e Levensassurantie betaald d d' G MAATSCHAPPIJ (B,,~rkt).
ko" te~-n ct..o drRLkh.<Dj"J.,"r.len bero '>I" d." Zeeppot. Kantoor is da.t er bestaat, maakt. wEor eIn op hZtooWaruge . et· _
:u.,t'lI.bu~ in d. hel nH .11"." uver ben" m.a, En wat nog verder op den dag ae!' Ik' , Iwlgten. r za voor e agen rue s TU LBAGHSCH E
natuu'"J" vok o.. r al de wlJn~'Jer.n kODlDlllR1Vk' I d b let aanspraa op de olldersteunmg· . k' rd b gt
li)o. er oopmg za wor en voorge ragt. van alle Kolonis, ten. Prospectussen m f;_ enmg

n_wo en .ge bra. Id ILAl"~;DB' ··UWKUNDI&E C N DUv, 1,~j,.indi,.:tmettez".Il'.ndat hiJlDijvour RU1'm Crediet BonuCI en YAk li d" geva en waar ovengeme e " ij . . 1.
l.fbRrt,,; bCUJt,dat Ik don I[root.1Iheer \'''Ioy h.b ' • ' ,g . ~nuen ~an, anzoe ..en a e noo 1ge ArtikQlen er' S )oorwe ter insche. "I
lUIl,1".. I:," 'JDd., Illd m'J" n'.1D voor den dal( Ververschingen. ItJ!OrD1atJe ZlJ~ verkl'lJgbaar Op aan- l'n arrl'vnPren zIullend ge Gewi'gten J'El' rl\OOl\·~~~rrELL'I~TG.· POTCHEFSTROOM,t. kom,n, zo"d.t he, pubi' .. Zienkon .. i. hd Tl)' A rnTRREY } kt lj f',lk t p g '-, L' Lh) l'd t n "lJ zoe en.l 0(1 U an ore en Agtn turen d S Kaart' eld' ur Je """", om d.. ~o luO~rO'Jt,,~mR" I. knti· •• "At5~ignee" d d I I ", op e poorweg Jes ,erm - Met hd Portret t'an laat./Jtgenoemde.
,lieren en 'Rn te vallen. I P. G. WEGE, ' " oor e ge~lee e Kaap Kolonie, Natal d 17'ENNIS wordt hiermede gegevenl~, r-ter •• r hd me( jl.en "Joronrdeel b.zield V " u~ Tl' aangenomen wor en. rA. '
pub",," 11"<, m'jtlltlAt.t.n bri.f, "'!\ftri" ik V, U.lI. Kaapstad, 3U Sept. 188G. . nJs ranl:!vaa" JNO SAUNDERS dat met betrekking tot boyen., " .
~erl f •• f :LIjn ns.~ru .an deo l:.dakt.ur op t. J. C. GIE, . sec t '. gemelde zaak eenc Algemeene Ver· I De prIJs van dit populaire werk wasmcben, "" "",ric ,k b"lD hah.ald"lijk heb uit· H. W. SMITH, Afcilager, ~ , re aus
ll·nu"d:~J "m met IDII l'Ver de•• z&ake~n onder. , ecretans,' gadering van Leden gehouden zal altijd 128. 6d.; thaos is het verminderd"omerbloemen Planten enl 1l.futu 1Gb Kantoor v.n b.t Tatelba! iocbe HaveDbeetuor, d' d H f 1houd l_ h,bb.on; mMr c.et korul mi) voor dat L.. I" lt.! a e ouweIl, 0 Oct"ber 1886. wor en, ID e 0 zaa te Tulbagh, tot
, ,lJ.~I. Ddvre·e.ui, mi] to IOotw,leten,w.ut bet --- 7 :::ieptember 1886.
JlJo~t.ll,b~u:.ndati" bet ,,,,od.. ke,ijk IUU .cht.n NU Gereed.-Aster Duitschc en OP ZATURDA G, 58. p~r enkel exemplaar.
lD h~. b~.t\n!l QDltH ilt"We6ntc <_lOl undelhl.ud A.l\D I !, -_._~- -~_.,-~
h.t pub".k ,n u.. hi.d md vili. nameo il\lIesl~teo I' Chineesche, Balsam, Globe A DAVl""1 &' CO BEHAN GSlfL DEN 16DEN OCTOBER 48. pt'r Sink voor 25 exemplaren.
meu" tt de.leo. OD d.t bet I,ubhokdan 100 uitvinddD Amaranth, Dianthus, Stokrozen . ~ . __ ~. ',., 1886, 3s. 6d. per do. do. 50 exemplaren en
IlIet w'lk" """rl van '.!J,\{, 8 "'J te doeo bobben, I .' . _ ,'. ~ .,. Te 2 urt! Il namIdda'JIl, 2 6d d d lOU I
dJo .t.~ds .en man vé(d"d,,;.o di. huol.l .. o ooh.o-Illelichryssllm, Portulaca, verbena, DE OnderC7eteekende ontscheept T . d d . " 8. • p<,r o. o. Hemp aren.
~enct I; én &lJnoveDmenecb,,}mdatdi. met hetIlAp [Zinnia enz. 10 Strand-Londen. nu ex stoomboot Castledale _ en firn e e noodige schikkingen te In deze prijv.en is het POlitgeld niet
van dllU '''JL8tok als n'''OIl te dolenheelt 1'1\c,' . Een G -Ik rt' t 'bo-/ maken voor de volgende Tentoon- k cl.... Ik, "pbrec~st \".1', ,I. uuk welliill z.:f ~sta- I Tomato Phlllten, m Zes Soorten. SUOCUR8LAMB: oeu oop asso lmen van st llin ' meegere en .
de~rd b.ef', vw"-e-'.cbt 8'nHllAr de hol I.ndt. . Gruenteplanten, soorten. p 11)IJ!'!, BRUSSEL, MA.DRID venstaande. Uok:voorhanden,--een eAll g. I lit werk ge€ft een yolm8akt Over- A~ T Il. ~l. !)E \ \L-J\ f" -,
Il. v.rtrou ....dRt b, l L'd o,'ud);.[""I.ijn andermaal [ T' 1.- b d billi'J'ke ..'1 ,lt O.J G . e belanghebbenden w rden' ' t t t t dit tOI ,
I~ \l," hl. j ufer dtle zosk t. ,ebflJ'e", mAlI:'laL .. e AOOP ge 0 en tegeu SN TB roote Voorraad Ven8wrglas Jn 16 I. . . 0 I zlg, c, e~ me el! aa, s €n ,or og. I A E CHIT EOT, ENZ. _.
\ ,LU, Il") ". lDan, Vall '''Dg~'lgl t.ot lUIllj.;eligt!pn]zen door , ' 21, 26 en 32 008. .. Plate" Glas; dringend mtgenoodigd. ~, Elk A fnknan8ch Hl1r8ge~J[) behoort Kantoor, OBErVES' GEBOUW}:,,',
sal untmo~L'D,!.eoelDd" mij d. io1tlj!enboid te ' AMSTERDAM, 29, GALERIJ. 72 X 48 (Gekleur.J, Frost..,d en "eo". op last, '. dit Bm·k thans lu be~itkn.
g.ven :r.'!G ""r",tIl71~rAigd.. i.lover lijn lIoJrag ROBERT TEMrLE)L-1N, la '" \.J I' I KUPI'I'AD.
&":" I.'. rtMH~ acd.,en di. don He.mjelir.~ Fabriekanten ,an ZADl!.LS, TUIGEN. maiJleerrl) in ieder.e grootte. HENRY FAGAN, JlW., J C JUmA' &
Dll·til, '<J' Vroeal1j•• llltdruUiogen lOO blillde- lAADVERKOOPER EN Blt0EMIST, JAC.H'r- en STALBEHOEFr};N. 1GB Be .~..: I . .' ~. , CO., j Ut>JIU.t uiLJegeven dDOr JAM HAVIKIi
'",,' geT" ,;d hebbtc, M;' .- eft-hft j • EG L I!.Y, ,crewu~s. . . J. d' d d'" "t d l!.

- ....GU;Ï~. l~ X.__ lstraat. fracg Mn QfUlwIrwly.a,. ~~I6f. Ziek.raat. Tt.lbaih, SOSept. 1886. K4 APST& D. .~:;; ~~~~D&'_~~~';;:
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8, St. Georgpstraat,
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L,) E Ondergeteeltende een G ROOT eo
LUCH'llG HUlS bekomen heh·

bend!', maakt aau het getierd Publiek he·
kend, dat hij weder vsn af den

5 OCTOBER AANST ..
Zijn BOARDING ESTAI3LISHhlE:\T
zal openen, an al8dan bereid zal zijn
Logeergaaten in to nemen IC~f'1l een ze..r
matige bt"t.tling en uitstekc·t;de behRlld('·
ling. H, t Hoia i. geft.g-' Il in het m,'t!st
oentrale en aOD~enaam8te gedodlte ,"0
het :-:it, und.
. Venl"r gl'{jft de Or;dergell'ekeode ken·

DIS dat vlln af boveogerndu"D datum, hij
"en PassHgierslcl!.r zal lIlten loofen tUil'
8Ch~11 het STHANU en EEJ(:'TUn·
VIH:H. STATION. Pas88gier~ kaLo(n
op 'aangenaam en ~cmtiklceljjk Vt'rfoe[

rtkeneu. \
&n ieder komc en ov r tuigt! l:lcbzplvt'.

J. N. Lil: ROEX,

DOOR

Kommandant WE ILBAGH

IN

PLESSIS,

Domer8d West Stand,
I ti S~ptern ber I ttti.
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