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(hoek van de Houtstruat) bevattende IS Kamers, Kombuis,
ken, Achterplaats, Kelders en andere Gemakken.

Dit fraai Eigendom, vroeger een Dokters Woning, en waar onlangs
met veel succes een Logieshuisbezigheid gedreven werd, biedt wegens des-
zelfs centrale positie in een onzer: bloeijendste buurten een prachtige be-
legging '00' dezulkeD die in het bezit wensehen te gemilen van een • PAUL BOSMAN,l Gcum""jk,
Wl'zenlijk KOi'ltbaar Eigendom. .De Vertrekken onder de Stoep zijn ver. F,';, BROERS, 5 Curato,en.
huurd yoor Bezigheidsdoeleinden en brengen een or~ntelijke Huur op. JOHANNES THERON, Afslager.

Verkooping te be·g-innenom II uur precies.. VERKOOPING TE KLAPMUTS
c. M. DE WET, Executeur Testameatair. .', OP

VAN NOORDEN EN DE. VILLIERS, Afslag~ DONDERDAe,:, 14 DEZER,
.(~01lSER'~EIT aWE~Ts~TBRÁNAD"."1\ VERDWAALD, G ,..t' SI' gt' VAN

I:) III I:} t> I:} I 100 Den te Veld Sta.a.nden Oogst, zijode de opbrengst van

_ ,I DEN 23~eD Seple!"b." van d. rOOe . a. osse;t!- 26 Mudden Koom

1
1E Ond"geteekendeD heb¥D te, plaat. ~e""hfoDtem, ~ .. nlebe<g, 100 Zware SlagtkoelJen 3i Do. Ha ....
) Koop een aangename ST H.AN D-

1

een DO~ ~R BRU IN I_'A.A.Rl?, 150 Jonge Ossen \ 6 Do. Rog, a.lles in prachtige conditie.

WONING gelegen aan bovenO'e- omtrent 2 laren oud. Die oomg . , N' S Bk'noemde w~lbekendli. gezonde pl~k \ narigt daarvan, geveD kan of hetzelve 300 Groote amaq ua cha pen en ok en' Vergeet den dag der Ver kooping niet,
Zij bevat V oo,hnie, Twee ~laapka t<'n'S bezo.-gt :- de ODd_lee· Bovengeme.lc;lezl,lnallen ~tN amaq1l&laJ?d,inonover- 27 October, ten 9 ure.
n.. " en Kombuie, met pas gebouwd kenden, zal bilbJk beloond wonlen. trolfen conditle én geschikt om dadelijk gesl&gt te J. H. DE JONGH. ."

Wagenhuis en Stal voor' Vier worden.Paarden, LINDENB1'RG & DREYER. W B. UDN.&..
COSNETI .It ST. LEGEl\. . . .... . .' I

Crewe. GebouweD, 1Houts_l. lDurbanville, 14 Oot, 1886. IDe ""ren J. S. Marais & 00., Ms1a.gé~.

VERE NIGD •

~~II~~~~~~~~~~~~K~!A~ffi~T!AD~.~~v~~,~.~!~~~~~~18~~' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=~~
I~~I;I.~I~~~~~~K~~!~ROSSEN! OSSEN!! ~=:~~:~rkdoa:~:~.II£. . .
In~~~¥R~~:\i~~~~~del ..---'----.- .......- i>o'1ilhiËRioë>P;N, .Belangrijke. V~rkoo:fiDg~

DE HEEREN J. S. MARAIS & AG, 22 OCT. 1886, .. . ' ..
ZU L L EN VER K 00 P Jl]N . DE l'LAATS DE Ondlïteekenden, ~el u.-.w.s begu!astigd doorXej.doWed... ·

,TE l- JA00BUS KR AAL, Op' 8. W._, ALnms,zullen voor bare rek~ , "

KLA PMUTS, Gelegen niLb!JiDarllng, inde Afd. van Jlalmesbury, Dingau.g, 19 October &aDat ..

Op Morgen (.VrlJ
··dag), 15 Oot.ISwe, Deze Plaats,·' ~t 1,490 morgen"; bezit uitnemend Bouw- en Wei:' ; ~ OP luRE WOONPLAATS

U la~, .en heeft,eene groote uitgestrektheid Tuingrond. Er zijn drie extra , .' ' ,

150 Groote Slagtossen ' in zeer goede ~~ ~m~::";l:o:,e !'::r.,;:, .: :W~d!~~ .: VOt) EL$TR UISFb NTEIN.
d
't" rigting van IJ~erf~!ltem. Teve~s heeft deze Plaate twee Zoutpannen, Getcon 1 le welke eene ..".,enlilke hoeveelheid Zout opleveren. .• egen nabij,' $. I:IOQfgweg naar Hopefield,

210 Blagt- en Trekossen. VERDER DE LOSSEGOEDEREN, ALS: ~DE1!lLINGIlALJ(ESBtrRY, .
~_ovengemelde zijn uit het Binnenland opgebrag 8 Beesten, 2 Paarden, 1 WageD, 1 Geweer, 1 Bushe!mAal, 6 Jukken PUB L IE K VER K OOP EN,

en ZIJn in zeer goede conditie. en stroppen. Ook nog HUISMEUBELEN, als KaBten, Bedden, Stoelen, . DE0"r"VOI4JllDI

-M-A-X-W-E-L-, -L-'l -&--E-A-R-P-'- i'mros"ZAL GEGEVEN WORDEN even le Have. en Losse Goederen, als
B. WETHMAR, Secretaris. • LEVENDE HAVE:

De heeren J. W. lIoonels, Jr. " Co.,Afslagers. 1, Paard (Hengst), geteeld bij den 30 Slllgtossen

.E X g CUT E UR SKA M BR. 21 ~;:' J. J. KOTZE,Borgrivier il:Z tb'a';!7=els)
PUBLIEKE ~VERKOOPING 40 AaDteelbee.ten I 4 Vogelstruizen (BroeivogeIs ~

LOSSE GOEDEREN:

l'I,:H.56.

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

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

AG.25 OCTOBER a.s.,
r /')'/,11, se) iele-i, tt! Mal·

,i. .' ,III' Il l't"Tkouplm"

\ .. t Ilpg(,llldden Boedel
~r ,::", Lt -t a.uide ill het
" '

VASTGOED:
! ' ~Tl':, UI{\»);D~, groot
.,(! [ " Ylc:rkante roed~nt me,t
d',':;' I' .,["allJ \\UUlSHU18,
,,_' .1,"Ii ,ltlll'arling \Ve;z, tot
0.,,: ". ;dél)d door .den Insolvent
z". i, l...11,'''I'.cl, C11

1:1: Uh~E l;OEDEREN:
,1 1'",I'\l'r" 1 Uren Kn.r,lSpan

L:.:" . I i ui:;[ aaJ, enz.

~ ..:i,-l'\:ly, l~ Uct. 1886.
B. WETH~fAR,

I::enig Curator.
\ : .'_ i z,d terz..lf,ler ti jJ nog

",,' . I, i,' , J><:'II Kar in ~oede con-
" '., i '.Ik,,\'!, worden rungeboden.

1\, \{,' "(',.', Jr, ~ Co" ·'Islagers.

HEBBEN ontvangen bezendingen NIEu WE GOEDE-
REN, toevoegsels tot hun verscheiden en uitgebrei-

den voorraad:-
.Zwitsersche Melk, Kaarsen, Gossages Zeep Lek-

kers. Beschuiten, Amerikaansche Goederen Ollewa-
ren, In groote verscheidenheid, Lucifers. '

Gegalvaniseerde Emmers en Baden Lampwaren
Schaapscharen, Sikkels, Zeissen, Graven Bpaden'
BouWl':lleesters- en Huishoudélijke IJzerwaren Par~
fumerte, "

Chitz (nieuwe patronen), Geruit, Koord, Drill, Baf-
tas, Ongebleekt Linnen, Mans- en Jongens Hoeden
Kou~enwar.en,' Katoenma~ufacturen, in groote ver:
soheidenhatd.

Mans-, Vrouwen- en Kinderstevels en Schoenen
Grootboeken (Ledgers), Journalen Rekening Boeken'
Fool~~ap en Briefpapier, Marcus Ward's en Darnell's
Schr~fboeken.' ,

~orBtelwerk, ~lectropleetwaren, Klokken Gouden
en Zilveren Juwelierswaren, Harmoniums Kinderwa-gentjes (nieuwe soorten), Fry's Cocoa, Zak- en Tafel IDAT WEl.m:K gNDB, GROOT Ii'N HI':CHTE WOONHUIS vao den Iusol-
M.e.ssen.werk,pakpaPR'

er
, Meerschuun' _en Briarhouten"· vent, or.der Riet!;'n Dak, met Dubbele V..«lieping, eo Wager,makerswiokep onder G.1, an '"h JJ." annex, .. I<.en op don ho, k "" de 11igh· en de Pairbeit-

lJpen, l~ foudralen, eeren- en Dames Zadels, Engel- .tr8llt, in Het bloeijende Dorp Worcl.'ster• Dit kostbsar I<:igendomhel,ft eeu groo'sche 'l)uigen, enz. ten Tuin vu 8cblert'n, waarin een groote verscheidenheid Vruchtboomen geplant
zijn. .2. EEN ZEER KOSTBAAR S'l'UK GROND, naast bovengemelde, en froDt
makende naar FairbairDstraat.S. HET LOSGOIt;D, «;NZ., beh"lzendo HDiSrl\ad in groo~e verschuideDheid-
2: Koeijen, VOt'rmachine, Krniwagen, Koekvormen, Karnen en andere Melk:erijge,
reedsohap, Parafilie Ragchel, Waaenhout, V('Dsters Kozijnen, Smids-, Timmer·
mans- 00 Wsgenm!&kersjo(ereedachap,enz.

BONUS I BONUS I

1 ~el
2 Paar Kartuigen
1 Lot Ploegtui.gen
3 Enkele-voor Ploegen
3 Dubbele-voor do.
1 Lot Ploegstellen
1 " Yawn
1 " Halfamen
1 " Zinkplaten.

ALSOOK:

VAN 1WSTBAA.R l-TentWageo
2 Open Wagens
1 Kapkar'
1 Schotsche Kar
1 Voor en Acht.er Stel
3 Voorleeren
3 Achterleeren

10 Zwingels
6 Trekkettings

VAST- BN LOSGOED,
In de Stad WORCESTER.

\' ERKOOPING
I," i Ft, "ti~ \ all het Hoog Gel'ogbhof,

V A ,-;T G 0 ../ D"'_ .' • .'J. ~ In den Insolventen Xe! Tan ABRAMM ANDRIES LE ROEX, r-,

ZAL W()HDEN ·VEHKOOHT
OP WOR\\ SDAG, DEN 20STEN DEZER,'

TE 10 URE V.M"

TE STELLENBOSCH·
1 Paardenkracht Machine 1 Paardenmolen

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

1: ::'lt ceding tusscher; DANIEL l'41LL8
L,eter. " ANN."- ELIZABET.d MA·
,lA OHAtoL A GUTTMANN, Ver·
v:"etderes:ie

OpDonderdag, 28 octobes,
Tt 11 UR::: V,M,

Z)'I_l.I,:; \\":lh'n yerko??t, per
l,L:"I' kL· '\ «iling. III een Per-

e, .i..u .leu lw\>gsttn Bieder, voor
r:, .. 1~'2",I"Dt,:'Iagistraat van Stellen-
c" " ::, III !ljDf' beyoeglllieid als een
( '. ,.i-,ari~ van het lIuf, aan zijn
E>.:,·,,'I
i. /, ['.KER .STr1\: YRIJEIGEN·

V"\I'" (;RU~D, gf'ffif'rkt Perceel
I", .: kg, Il in .le Afdceling van Stel"
:.:.\ "h "f Kuil-rivier. groot al" per
,'"~kil \ln,ll' llitg('~trektht ill, :2~ï
v. rk.uit. roeden PU ;3,3 vierkante
~\. I ,,' I n.

PUBLIEKE VERKOOPING
In den Insolventen Boedel van ;DANIELPHILlPPUS THERONDU PREEZ.

-----------------
ST. GEORGESSTRAAT.

PUBLIEK E VERK OOP ING.
ALLE PROKURATIES van welken

aard ook door ons verleend aan
GEORGE HENRY PARROTT of PIE-
TER JACOB RETIEF, Agent en Afsla-ger te. Piketberg, zijn mits deze her- F. L. LINDENBERG & Co., Afslagers.
roepen. EX ECU 'I~J~UR SK AM E'R.

li. J. LOUW..:....
J. A. BASSO~,

Executeuren Testamentair van wijlen
den Heer R.BASSON.

DE Ondergeteekenden. met ins~ructies begunstigd door den heer JAIl
IL D~ JONGH.' d~e van W?n~ng gaat veranderen, hebbende hij zich

en Plaats In het District Clanwilliam gekocht, zullen voor sijne rekening

OP WOENSDAG, 27 OCTOBER E.K.,
TEN 9 URE V.K.,

oP ZIJ.NE WOONPLA~\..TS

PAUL BOSMAN,} G('z,
F. J. BROr;RS" Corstoren.

Il. I.EKER STrK EE1:WIG·
Til [:L:;l~E ERFl'Al'llT OROXD,
,Ir' :"~('n :Ib boven, groot :)S yierkante
H. ."[<:'11. ab l,cr Acte nm Transport
::f'l11<wkt \,'11 Inveure \'Clll.A:\~,\ ELI ZA'

BUil )L.l.:(! \ J"ru:\;\,\ BIl'O:"T. gebo·
f':1 .Ioturur. \lp deu uden ~ ovem-
r. r 1'"~.:~.
IIII .Ei!.\I'D,ll'nl be,;t::lat uit Tuin-

er \1,1 1,'11 m.iukt front nnar den
L i h"g, ild i,: gl',keltelijk om-
:" n.l d,,,,!' palen en IJzenlraad.

11>2 l\.''''IJkumlitil'D zullen zijn a
k. J;l,I1l. LJe (tOllVl'I1lementi'l en Af·
<':':"1' «nko-ten (tezamen twee per
c: ., i é",,\\cl ab Je ileerenregten en
~'..'. <,[Ik,,~tl:DUf)u\lig tot het yoltooijen
I/i T r~(u-port te worden gedragel'
lt . r ,I, Il 1\:",,]'('1".

\., .. 'I v-rdcrc bijzonderheden ver- t-I......
v ,~, Ill' 11 zich aan het Kantoor van
(\.:,I'I'I'l'I'h;,lillw. Publieke Gebou-
il, D, ":\,[,[,,Jie: -t ruut , of bij den Resi·
d, :11 ~bt:i~traat. ~tdknbosch·.

,f 0 IIX J. GRAHll,
Opperbaljuw.

1\,111)',,,1' van den Opperbaljuw,
I\:d,'],~t:lll, -1 October 1 StiG.

_-
PUBLIEKE VERKOOPING

GEELKUl:L,
Gelegen aan den Hoofdweg naar Hopefield, Afdeeling

Malmesbury ,
PUBLIEK VE'RKOOPEN,

VASTGOED:
1. EEN HALF .AANDEEL in de Plaats genaamd GE¥LKUlL,

gelegen ala boven, groot in haar geheel 3,000 Morgen, en bekend ala
behoorende tot de Iste klasse Zaai- en Veeplaatsen in dit District. Het is
voorzien van standhoudende Fonteinen en Dammen, en goed bebouwd.

II. ZEKE.R AANDM:L in de alombekende Veeplaats ELAND~
FO!l.nrEIN, groot in haar geheel 7,OQO Morgen, gelegen aan de Saldanha
Baai, Elandsfontein is wegens extra Weide en overvloed van heerlijk
Water zoo vermaard, dat verdere omschrijviug onnoodig is.

Beide deze Pleatsen zijn intuseeben uit de Hand te Koop, en voor
bijzonderheden vervoége men zieh bij den v~rkooper.

m. LEVENDE HAVE, ALS :

VAN EEN ZEER KOSTBARE

Wijn~ en Veeplaats,
LOSSE GOEDEREN, ENZ.,

TE GOUDINI,
IN DE AlDEELING WORCESTER.

In den. Boedel van wijlen MejufvroUW JOSINA
MARIA STEIJTLER, van Kaapstad.

------
VAN

EN HUl: [)E Curatoren zullen op de plek zelve publiek doen veIkoopen, op

Donderdag, ,den 21sten dezer,------------------

.. ' -~---

DE Ondergeteekende, in zijne hoedanigheid van Executeur Testamen-
tair in bovengemelden Boedel, heeft de Heeren VAN NOORDEN TE 11 URE V.M·

en DE VILLIERS gelast om per publieke veiling te koop aan te bieden, 1. DIE KO~TBARE PLAATS, GEDEELTE VAN "GROOTE

OP DONDERDAG 28 DEZER
\EILAND," f.!elegen als boven, groot omtrent 300 morgen, en beplant met

, • omt~ot 75,000 'Wijnstokke~, behalve nog een groote ~erscheid~nheid
. . WOONHU keunge V rucntboomen, alle lD volle dragt. Het geheeie elgendom IS om-

Dat mime en goed ingengte IS, heind, wat den eigenaar in staat stelt zijn Beesten, Schapen, enz., zonder
No. 26 LOOPS TRAA T, hinder te laten weiden. Het Woonhuis, onder Geriffeld IJ ser, is onlangs

opgetrokken en is een net Gebouw. De Buitengebouwen behelzen Wijn-
Hoenderhok· kelder, Stallen, Bediendenvertrekken, enz.II. HET LOSGOED, ENZ., bestaande in 2 Paarden, Vaatwerk,

Brandewijnketels, Manden, Boerderijgereedseha.p, Huisraad, enz.

BONUS I BONUS!

6 Extra gedreBBeerde Ezels
2 Spannen g~resseerde Trek- en Slagtossen

70 Aanteelbeefjteo, waaronder omtrent 16 Melkkoeijen met Kalveren
400 Schapen en Bokken
1 Lot Varkens.THORNE, SI UTT~FORD & Co.

l'IF)',Brx CJlltY<lngl'n;jf)() DA!~S
,jLk:'EY~, C:rootc ell KIeme,

l'i 1.11:11'\, + Navv " Bla~\lw, Marone
(:, 1 Itllcfllad,', in Fijn en Di.k

f..',., kcuct tc.

IV. LOSSE GOEDEREN, als
1 Tentwagen 3 Dubbele-voor Ploegen'
i Open do. 2 Enkele-voor do.
r Open K a.r op Veeren 2 Eggen
1 Wa.terkar 1 tipan Tuigen ~
1 Drie Voor ploeg 1 Paar do.

Ketting~ en Zwingels, enz., enz.
V. HUISRAAD, in soorten, als Tafels, Stoelen, Kasten (Glas. ell

Aardewerk), 3 extra nieuwe Vederen Bedden eI.!

Prij zen van 3s. lld. tot
lOs. 6d.

Malmesbury, ~8 8eptember 1886. ..

J. w. Kobrreé$~ Jr. & Ott<, A1iJagers.
.~:

KUNSTTANDEN.
KENNISGEVING.

EINDEDIJK:

1\1 ITF:SPATIF'NTEN @n Rnde"," die d.
) ',nod • .d.r N, 0, K,rk bljwone", .n die

ii Jr,.l!~' dPn inll'e.et "ill.n b.bbon door mij,
.....'rlen ui.nd.lijk •• u"cht nl).~tijdiil unioei
le li')~n om t\ld'1'rli~8 tE\ voorkomen. B. T.

\' ";''''r, l!!~;;"", lJ, I' S" T."dh·e1kundiil" (Lie,
"",y~l l'I):!.lle d Sur~eoc8), 2 Ni.u ••• trut,

, nab,j bot Po~tklllltoor,

')\'ERLEDEN, aaD mijne WODing,
\. te (I Avenne," Stellenbosch, op
DingsJag) 5 October, mi~ne geliefde
Zllliter MARIA BARBARABASSON,iu den
CJuueruom van 67 jaren, [> maanden en
'i dagcu. 'Wed. J, N. LOUnSER.

•

1-
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Uit dc':ltand te Koop. .... a. D.iooeIe
Ri;'" did, ... (.", op eeD yerbead 900r

hcobbotu ui" JIl_ i g- en CO ..... B. A. Vt-,
mll".mt'lten en geeD waAr IlIlfbllstulll' "~£~DII _.,V.o tot 12 tol ]3Oct 1886. v~ _DE Kostbaro en Vruchtbare Plaats d d,r volkomeu onafbanklllijl.heid "erbaad 'VOOl'£1,600. maaktedat het

UITVLUGT t 1 l!OO ' •• d. £ •. 0 "an. Waarom daD lIOa "oh J. BeUel",. F. W. Qeriob, op eea. ~ d L--d _..tde k~D.,groo ,u lOrl"1 p~l.n, p"r lI1ud.. (lOO - 0 IIi f k be . litei . ~ J voor £4~4 "D __ \'all II"_ ___
Morgcu, gelegen omtrent een halve I~. ".,11<" ,. U u Jt- 0 0 J! -\ li aaoso l,a!lolllutelt 1I'.u' ID be ; lID Booth",. 8cboemaD,Op~ z. .... LUlII'J.G:IlIT17tTJi' •••• DBtJ1D(O'llIl.
"1 h L_' D r! Ib lJ 1 0 - cl 1 bi (lP aedOt:ld wordt, met even goed lf,DU- nL £111 1~_ '1>__ •• '- om dil .a __ l

llnu] van et frauij e orp Porter- .. t~" I'~r. ... 0 0 2 " = .."..,.._........ .......
.I W"k ') " .. Oitroenea.per stuk 0 0 2 - 2 uen o'llwikk"!I'1l .. I~ Z. Af,ik" mrt htl t.D Teat&meDtair "UI H. B. Atkia boedel. VaD verweerder. zaak

V1! C, IJ _4-Rlvwren, DIStrikt ":ilp"'n, I'~r ioo 0 6 0, - 0 7 h I bed (jri:; "erbaad 'rOOr "'4()0 ......,. • -erd-
e, 0 :l $~- 0 2 41 Britacbe Rijk "erbooden als w"noeer e T. D . 'ong m---L J ~ '" 26 dazer ter ,era.nlpg "UI _ _vPikl'1berg, en in l'en directe commu- l<..,orlfn,(It'r .tuk ~ J • h L kte OBDUOHT IS een] ....""",. 'fall . Id YS. P. F. ~ da '

" P' . G"n'MIi t:I~r .tulr 0 2 0 - 0 2 8 er van gescheiden wordt? JD et .. ara r Vagee «en_cl, die in ileo .tadadam "erband voor £250. vu DU J1UL " •• DB KUnT.4L. Voorsitter Ju 'VOOl'circslaire no.
rucatie met 1ket berg Weg Statie. Groene VI)Il.n, I'~r 100... 0 0

91- 0 1 ~ ier Holl.lDdsob"tlprulrllDde Afrikan61s li~t badeo en kramp .k~eeg. ldoor eeD \'All GriIold. '" G H Parrott, op In de~ Aak wilde mej. K_ae, ...oouwe dateerd 2 Augustul 1886, van den
Gemelde Plaats 18 het eigendom Groene Erwt.n, Jlf'r mud U 6 ~ - 0 6 0 bet waarlijk ni~t om toestandlln die III lmaap, Barue, Williama geuamcl, Diet verbaDd voor £330. J. Kea.ne,mede-verw~ met de 00mmiSeariI Tall KrooDlandenjell,

d h J A. GroenVoerpr.lOOlb .. 0131-01 .. bl d lebbs.II104!1!egerod. WHiddmgh",HJ'fallZijl,opeen HetbleeIJ:datXeauIlYOOl'zijndood hllbbeodllop de'W:et tot beechel'llllll
van eu eer ouaxxzs ..tl.LlIERTI't-i t "~", l~r ·tUI< ,,] 4i - U 2 ~i kennen en waArin &IJ ~ ~ , . . DB T..LNDD.-&lioeketa 'fall baiten dill da voor £27, rente. Wall aan. de firma VaD der ~yl.& Wild (1ote Ne. 36 'fall 1886). ,.
Louw, IS goed bebouw ti en beplant "" p~r to!,. ~ ~ ~=~~6' met bet onbekende en welhgt henetsohlm· dien.teD YaD Dr. Hutohin80n, den welbekendlll1 Executeuren YaD WiohtnT JR lnenspolUaen all ~"lIDl8CUr1tett!n; VoorgIIIIteld door del. heer V~.
mot allerlei 800rt vruchtdragende I~:~:'~~~:~'!;r ]~I, 0 6 lO - 0 13 e mige te rerruilen. . tandbeelknndige hier ter stede, behoe"en, wor op sekere oonditie YaD verkoop £624, had overgemaakt. HeJ'!id:e .!be•. Il- deerd eD aaogeDomllD, dat eene
B " 'u r- 0 0 2, - 0 0 4 b .. . d..ct . d den "ersooht b8lll vroegtijdig te kOIlllll1 besoe- lil reed. betaald. bedrag der Iohuld Da en Dl ~ be8taaodll uit dllD Voorzitter en deoorucu, 18 num voorzien van r a- LoqUR·U, ['<'r 100 •• 31 Voljllm8 den eo ril ver In e rg1U "I~ 'ken.-Zie ad~;e. W Bearle &: BoD '"~ Wolff, aanaoelt: hilt bedr.g der polieleD beletten tot cat Bergh, Hodae.,De Vulien en 8catbo ...
ter, en your VCC" eide, Tuinen en ~:;:~~~~/rï~o, per Ib g ~ : = g ~ 9' aieu bet groote beletsel der samellsm::ltlUg DB L.Ul'ITI D:lLFPLB1lko in de Kimberley- gijzeling "oor ea. ODl'oldane. aitlpraak. geschil tDIsohen haar en VaD der B~~tgeIteld worde om de Wet te ovenreg.m III

Koorubouw, te goed bekend om Struiseijeren, 0 1 3 - 0 I 3 van bet •. n,,~lscbe eu lIolhrnJscb, ru .éh~ mi]" die DOg aan mdividu (géboedertl ojfHrte van £2 lOs. per week ..... reedhet~ld~u~utHm:-~~ rapportenm op de volglll1de vergadenDg.
. I . d ~ 0 '::I 1.1 - o 7 0 tot een Znl'" Afr'I'L 1~'1col,O ··~t;.~ 1'11he, Stwr.rt) beboorden mJ''! door ne "ertt>genwoor- de order word ~ges. t...a, tehwordllD eo~~L 't' a-he ltDHeof ~I_-tte' .l-t' .Wer.d btoaloten dat. de Voorutter !lellecemgc ,en ere a'WIJfJjZlng aaryoor 1 . per" U. vv :J .. ~ " 'W v ed d de betal et _ UI Wal 811 6--"" abhcere d G

\'111180 (dru"If·), p-r lb. 0 0 6 - 0 U 7. If ht d H II J digere van Q.,broedere Barnato, volaeoe een lt uren e lDg"aD V d Byl &: C rd Ulgevmg p m e OUVtr~. Ga.
te bf'aoen'n. "lld~~ .... "_IJ. '"'' •• ul, uil - U 1 I vnct rcc wea en lie le zue et 0 an' - telegram m de Oa~ Times, "oor 8IID raaJ, rt .... g. ~n ei' ea o ..~~n w;v;' zette om een nrgadering te beleggen voorhe,

Voor bijzonderheden vervoege luurhmo~n8t,. pHr lUO .•. 0 3 l - 0 3 6 -che A frihnerF. ,. WUIneer," "('at hi' boogen prij8111111gpkc'cht. J B Hofmeyr VI JJ Rossonw, op eeu ..mitl talie~ rma .ec~n ~ga d't beffen'Y&D dil beluting "oor het JlI&r158~
... . k dUS .. kl at . d Wat l. band voor £1000 da behoorhJke be ng van eemg rag Een brief "aD den beer BrMler ....erd Imen zich ,·1.'IJ1hf'! T'~,'lntolil' van den >nmldO"lhJ" na liJ U wen "D ovor " IT TUTl'11IJlBD! IIlJu . a~_en 10 eCl J B Hf' J GLob order toege- eJ' Keane wogt wordeD too,ewazen, in.. t t k bi d d go_.

il. . . 1" man over ~n Mllgiat,..."t die ID het houdeo VaD 0 meyr "I D ser, &aD ID • • &IJn POD e oop &aD e en ij lIIl O!ll
Olllll'l'gd,'('kendf'n, bij wien ook -amensmeltinc, "znllun Af'lk"ner p) IItCI Kaft' ..r dra'illdeeet.,n gee~ kwtoad ziet, K ..ft'en ltaan voor de finale toewijsing VaD 't'8rWeer· de door haar iD te stellen ache tegeD meerg6 &..ad.
", ~ .1 LY 1.1 eereu Jat zij JIO hun WI.~lU~to Vll~1l Ier, vertelt Jat huu bu"m geen regt hebbep om hen den boedel. . mel~e firma. de h .... Hof Bealoten dat de h~ Brealer gPlDflT'lll~
.1 en\l('r~ voor ucn n.00[J "an g('ml:' ut' TABLIII!AY -'\BnIV~L. .U wer! lawe bolldgeuootou kunnen wor- het drinken te beletten, en dienderi er "au CJ W"teon ". G H Mal1lll, op een HierDP verdaag ~. . worde dat de Raad liljIl pont Diet ml
Pla.th zullen ontvangen worden tot Uct 12-1Iu"" ofE1inburgb, Brillsh II,rk 1,.117 . II Inllgs geeft omd"t zij K&&rw die mj aan eeu voor£600. hebben. .
den 1 :)t!en 1'0\ ('DJ bel' 1 SFl6. t •• ' (LVliduD, Cbpt TUus E K~,". f,om TG&-tt,'n. len hnll moost ~lillte vlJaudll1l zo," driukfeelt naden niet met de noodige bJllltlfd· WahoD VIH J.rent.ee, o.p eeo "lIrband ABE R D EEN. Op de motie VaD den heer Soarbro ... lllfI

\ \u~ ;J) K"il C;JlOrnOO (\u.ll!d), bOn,d tu Ilovr. I.IJ ~OOI!lDg ZIJ Zlcb zoo gedragea dal heiJ ounenragt1I1. £SO,. ..' betr:':lriing tot een poDt over de Bergn'J~
.nd Lond"n. Corgo, Jl" ".1. Put ill f r 8opphN. bet vermoeden geregtvnardlgd wordt al" EBN N.&TBLIGIvSliG.-T. H. Adam. 'fT1I&gt . ~ McLlMlhlio v, Dielib, op were koopkon· nabi~ Vleeschbank, werd bNloten dat de
Repor!.IJ tbat on, October 6, 11:186,In Istltlld. .. .. d C T' h eel hi' 't dltien voor een balao. "aD £23 71. 6d (Vtm onUti OorrelJ'O'ldmi.) cu_e oventa tot de volgende velrl>lld••';n~
J4 '27 lj' I ,I ~lIude 21'31:)E. 8puke th" Bfltl8b ehlp looMen IIIJ Diet zoo teer zalf dulJlIlg lt In ed alb tj~~~V t 7ln1~: reml te~o Wat80D v. BehArdien, op I18D nrband voor De Voorzitter 1&1 lIIIIl petitie voor
~Arl ot Sbaft.!sbu y, frum Calcutta bound to~r1aDgeD als anderen iD bot ong,·lijk t~ hijI} :~::rk'es v:~oe~t had. ~~r,,:r.;;,~~ £200. . . ,. r 7 Oet. 1886. 26 Angoetu 1886, !aD N. Bauon en
LJndon, 44 d'YI ont, .11 wdll. stellen P" Wat volgt toont dat fiit liet varkj"l had hiJ) 121. M ...... kregllIl (21. 6j. "oor J Badges n Cllriatian, op eeD nrband 00 B '" bL I Z}nda~ 3 d.l'r g~b)ud.1) IOWODertJ "an de Wijk Achter R,ebeeks Ka.._ ~ - . - - - - - - - -- - -- .. ~ £60 _t poC mAl, 'teel geadreueerd aan den CO

- op ."If~noblige pll\lInen die meu in de 1, 2•. voor 84111 "l~~r, eu '~I. 7d. peratuk voor Kolonia&! Gouvememlll1t V8JJ du Prt1, werd nillt 1"0 talrijk biJIl"woond, ,18 men ee ...·.' P bli k W ken t m1llllo~' ~ ·d~f ·k . I a de 7 andere) 4tII ~n rek8Dlll'{,:Joor spoorweg-.. ht h'\d' dil reden duruo moet wurd~ aaru van nee er , meb . 1 • k - ~ t ~ltl· "1 JJU TraDsvaal Diet sl~cbl..! tegenover EDge I\n vervoer ~-:'k~-I en er van roeg 17- id. £H 28. voor accIJO'. U oerwac 'd h rube.,de dra ,~te I'n dit deD sleoht_ ltaat "an wegen. 10Pu llel{tl t' er ~oopmfJ' ~ ... d Z i AI ' - -a~ ~ CuratoreD van de ExecuteureD van 'dn Mn e .•• - . • welke brief door den Comm1ll8&r1S
V o. I maar tegenovc'r e lest van ..Uil. 1.1, TE COH~A5GA, AlbADY, was de vronw Bank vs Executeuren van Lowrie, voor £156. yan 0."8 d18tTlkt, ~8t In de IlnbIJbpl'! u' werd Daar dl'D Civiellll1 VOIIIllD.l&""r...",'IlIIrII=================:: ..1 koesteren, eu WIJ voor OUB laju \01 van een Kaft'er, Boesman genaamd, het voor EersIe ~n $weede paai op 78 aaodeeleD. de ritler KAT1ll'agelegen u. Uit ~nd"r~ mller be· voor rapport.

ID Ikn D,)('\lel \ ,lu wijlen dl'il heer VONIJERDAG, 14 OOTOBER 1886. t kt "t au ,.:>OruClDen ow deu 11. werp vau m!l8l' atteotie vaD deD kaut ,!aD ze- Dez~lfde \'8 E J Roos, voor £lá6, paaijen voorr~gt~ ll.d~lIlteo d-Ier ~U"8hnll het de c>p- Werd ~tell dat de Voonitter'\o
s re Uie v kere ZulD'. dan haar echtgenoot noodlg 00'1'. aandeeien komlt Dlete te w"Dechen over. .tammer dat de tie zal e

~. E. J. \ \:-; St ILI.LK\\ LJK, te vaD nitBlnitin~ te verdttJi!!,en die in a·'m· d ....lde, en het gevolg w~ dat hij niet alleen Du Pr~, vs D F Scholtli voor £21i 12s 8d. ling RI w,er I!'ealoord WArd do Ir d". v~le ver- mi> V ~:en·las til
Zlllitzakfontl'lQ, St. lll'nabaai, EEN ENGELSCHMAN OVER DE Z. mige Transvaal.ohe krlDj.(ou heerscut ell haar lIlaar ook lijn kindj dood,loeg, de I~jkeo B"lan. van rekeniDg. ' I!'en, die 1.1'1 op den Voorber~ldlDndajr WaI~o~: andereD ee~de l:v:~leD9In

I b AFRIKAANSCHE NA.TIE . "manhond en ze met .t!een,8n bez ....aard In de V L l'linbe Le Roex.--order toe. h8dJ~a. De E.rw. Kerlrer&Ad lH..rt g... , ..
DI~tllCt )Ia IllC" lilT· . waarvan men Uitvloeisels geuoeg SIIlt. Maar riner wie' HiJ' is echter opgerut.kt eo men an agge drg "8 t rt J~ .• ~ker en w..1 h.rbAllld~ mAI.n, dit le ,erhinde- te~ staat Vao zekere wageD-' In \\IJk

T. h Id . k· '" rp r- , gestaan op nrweer er om ranspo V1U1 -. • • • Rieheek Kaeteel. .L' ODS vOrig nommer aa en WIJ le ere je liChnJ ver spreelr.t, Zoo als WIJ getleD verv..aoht hem weldra voor bet Rondgaand eioe dum te gev mur lijn jlo.den wd IChlJnl t.rnl te etult~n W--'> t Id d d L ,, __DJ (J 1 k·l 1 tb' C d B f . .. n eD. d ï h d"n d r"elijke verkoo ~ voorges e oor en .. eer """rbo.' Ul I rgetel' 'cDUe, ,aa Ol' c- oowerlUgen nIt de ape Argu, omtrent e hebbeo, illls vrooKllf vau bou die gereel) 0 te nen. PJI..U[TUK. op en 011191 un en, le I P ~ .' jff'JlPCODdeerd door den beer Bodges en aMI I k I 1 1 E ". FRAAI OKJlXDDlI:BlID -Na verteld te he~ plnóren de band hebben. de "11)< 'r lj' gc a-t ((lor l e xeCH-" lVestlO VaD Delagoa Baal aan waar WIJ ,ijn om ~n emde toe voor dcn gceet b d Ll d':' ddt . h d De heer E V. W. Cotter ..l, "aD QneeDsto'lfll. V ·d WArd bet hui.,a&d un on.sn YlOI'Il!!- genomen, dat wegen In WIJk Acbter Ri~
'f ! 1 ". E J ' '. . . f en at een gerueur aln, a ZJ() op e . nJ da' I beaks Kaeteel gerepareerd 'Wordent11(1. -, l']. (e ,\ 1'(. 1'. ,. ,. '.\..."1 het tot op zekere boogt~ mee ceus waren. der Bnt~cbe ln8teliln~lIn, bDlten de er" rails van deD Spoorwpg ha.d gelpgd door den werd toegelateD al. procnreur en notaria. ren ltl8raar De. Gr.y ,erkocbt, t In bet a ,col- W rd "-Id do< d h . B b

Il . hl' . -_.>- .>_ h h 'fd bid riJ' nhMId.. Iedereen b.l!'eerd~ e voorge.... oor en eer erg, ~!:'. li \ I li: II I J lo;. z,tl da,u t 1'1' ) natse I"r ZIJO 11tu,scben 111 et I1rllk" WOl1r 111Ir.held, te SIrij ieu, "IJ wat "Jn die ID' tr"ill zoo Wal over...,.,..,n .... t ~t 00 ge ee 1lDABILITATIB meen Il"e el'. ' b' I eecondeerd door deD heer Bodges, dat het
. d van deu romp w... .,&escbt!lden legt de d Z W CooL (1"1-'> k) ''''De gedachtenn vao un vro~jler.o •• rlll\r te ed 1 d' d W1'1lbIJlk \ crl,o('I'ln "IJ up do·IJL·n alilJere b~sc),ouwlr:!!,eo, el,e .tclhngeuP Wat 'IJ SI}O, daMover wor t B ,~t C . <int h I' t'L_- . t werd verleen aaD . . ae vnouoe b bbe eerate g eete vaD epetlhe oor alterea

' . eauJor ourle1' e UD J.geQ ....... D~e Julia Greathead (Grahamstad); L. J. J. • n. "d .. d d andereD met betrelriing tot het Proclalll@1'!DOP WOENSDAG WIJ toou 1,let aanvoerden maar (he dllaron, !lll&cblen eeDlg hcht vursprtnu door """ kuunen kl ..gen over aebrak aaD gel~enheld "'_I't (D' h d)' J S d Onle Ilemeente IBI biJ. e 'lttlDg er 1I&,:.tll\n ~ d R' beek West B Q

. . h L too Wil " .IIL... I Z AIO mOD. AI. ano en all en door den dienende" ouderhnIl del' van ell w"g le naar arm on ,.,t.., roc), de aannacbt ,erellel,ell. Nwt dat ZIJ Hoegere ultdrnkklUg Vlin deu ~chll)ver, om un ..UDst te Den. onze hj genoot Reinet)· C J BOIDIaD (Piketberg)' " d' d dd' tion al. een hoofdwep; bvema 'IOOOroonll~
'," 'E ER . een chirurgijn hst arme kind zijn hoofd weer B '(K ..... ~~) t .' nr~llenwoor II!' wor en, ~lIr on,. . Aa '' ~,IJ\ . )[D A.S., ICUW cf 'Bn oobtJtwlstbare JQlstheld ZIJD, ui. dut de T,ansvaal gecu Repnbhek mag late lietten P omOD aat"'~, era WlIID ~Dk) Ill. Cilliere nog ni.t all ",.t" learur retie.. ngeDomen.

• I '1 k d d h' L_ - &&11 D bewezeD W&l. A. de Klerk (O ..... oe ' Ir . ' BneveD werden gelezén van A. Cal'lten!!llTen 10ure 's Voormlddags " rre van dlcu a aar ZIJ Oll1en van eeu heeteo, want at de mlD er ~Iu er .......8 DB VERKooPIlfO TB LANGBVLBI door deo oyer drie maandeD teragkomeD. wer 'HM~1118. "h' d t . t"~ anderen klagende o"er den elo;chteD stut YIIIl
"h I E I IJ . kiE H N d hd' . B.t " eli eger Ier ee er ~entll.n IJ... . '~,ogelse mau, en we eell nge sc mal 18, ieta w ..t mannBn Ol~t nonen l'e el heer . . van oor en ge cu eD, 18 wtmun BOEDEL v,ur K8HE8HWL werk lA.m , eeibijDt niet veel 0PIl&DIlte m,k.n bl,' den Piquethergweg. .

lie ID do Engelscbe dagbladpllrs der Kn lie opgevoed sIJn in het hobt YBII gthJk tenkd af@'eloopeD.ErlOOWlUOeene bUlteoge~onde D e cuteur datief in dell8l1 hooIdel erDltÏ!re 1¥1 weld"nkeod~ Inll... el.«oeo. \v dl Wd"rd be.loten dat een wegp&rtiJ gezondenGoederen - I I b op om.t, p.m. op penoneu gerellen. e X~ •• d b" k te d 8 AY ~s d ren wor e om deo w.eg waarover geltl&&gd word,

I
lu~,e geen geno"e ro vervu t; cn toc n. Id eu vrIJbeid. Eli wat I U dit PU'oI P_rdeD haaldey tot £17 per stuk hokkeD tot bij moude van adv. Cole, aan_k om vaD IIlJD e I!~n Jm'

d
n • d on o°lr" te repareren welke blDoeD kort zal ~lnspet

lJn ZIJ ,aD d,eu aard dat beel wat }!;o. lldrl f~ is cr geen twiJful aall 'dat de leer 131., en beesteD gemiddeld £3 10•. ' Het klein· betr ..kklng ontheven te wordenurd.'want hij kell- t. Ili~dt en blN'e;"'OOn'nhe"ldmll&earomedmaeet'·I.tJA~I'.to::~ teerd worde~. .
d' h <le all k d laatae de'geen Kaft'erregt. Goedgeke en ..e UI nieuwIllIe ~ , M betrekki h d~Iellno Aanteel 0 iJ'en ~el~cbetl lU 7.. Afllka woollacbtlg, !liet iat de eene mensch 1100 6.oed is nla dil vee wer £'f!O' £~OD, £ggo~! ..d' ( ) ten hoe de ....onden door le brenllen,l()OOlit h~, LI.. et H--~~I' tot IPt dOOherzeeken van

v lJ ' k b d d' ....aarvQOr , en ge en we . IN80LV.B.NTBBOKDEL VAN S. BB.INlt I.ZN. I Irkijr a .pot.neht niet ontbretkt Slecht. ua ..eD' te VtOUI( lP, ste de e eer MoolTeel
.I,c ts J'~go s m.aar 00 meer e aar elOder, om het even of. hij tot een r8.11De verkooping duurde bijna twee dagen en De curator vroeg, bij monde 'nUl adv. ':!~i:e, b:b::"n .icb bij bet I. er u~g",loten, d.m land';'leter Mali voor ala landmeter di",
ZOt.,'n .John Bnll R, ze althans III cell Lier btJboort dol.t een lang UJJp<>rlo: vau ont meD echat de rol op £1000. bam, voor den voorloopigen cu"!'to! om en lij die het lleda"n bebben lijn l,or den Kerk~. plaats;. dit werd ~ndeerd door den beer
oltgeJ.{evon blaJ ollgaarue lUllen Irzllu IVlkkehog omler lwareo drnk acble'lioh Á.DH18SIBBxAlDDr:-Devolgende~eerenheb- magt aan tot het beheeren en liqUIderen r&lld verboden nn het Avondmaal g..bruiJJjVeroeuil en aangenomen.

I lo: w B h t d ben.volgen. mededeehngvan deD Bcrib .. der Com deD boedeL Adv ftiddy had eel1 te maken. !ll~nd.1f bad er in btotrekklnll Werd be,aloteo dat met den heer _Moll onder.
Voorname 'J tre eD 'IJ e OD .erwup hedt, dan of de barbaaraobhold va~ pn· misai~ 1:1. Vrijdag, 8 Oct., met goed gevola het van weren Walker, die als t,t bet" Bel1sleger" ietl ploatl, dat ind~rd""d fl~' handeld en dezevl!l'Zoeht w'_)rde of hij bet meten

I bb'! V dat WIJ &an hot hoofd vao dit artikel ge, mlheve volken hem aankleeft, er biJ dell A.dml88le ~~eD ter toelating tot het Theolo· aang~8teld worden; maar dit werd van welken onbiJbelecben geeet h't " ~.," vaD gemelde plaate op lacb wil nemen III

Ju (C oor stelJ btbben. de Z. Afrlkaanscbe I,alle- Afrikaner zeor ter egt [;Iet in wil gt8Ch Seullnanum, afgele~ ;-JohaDDI!8 Frao- eD het eerate ve1'lOllk toegestaan. il. ~kere EtterhOl&fln bad d. hulp terWmendv,_a_D_ldeL&nddb&dk8lllAIcte. I
' Col8Botha, ~llIem Hendnk Bu.b~ann, T~eo. nn dl! J'tIjlterlijke magi Inlleroep.o, om "Jn~ er """ oteD .at. e vo geDde eden "at1)0 vc<wewl,liJKlJ g vaD dit denkbeel,j VoordEcl is het voor den EngeIscben pbilua C~an Diinges, BeDJa~lU DwoIDr, JAKE8 kgm JAKB8. . dochter, die licb ~en den wil del .. de .. nil den Raad de COm~ vormen om de betwIll.

¥VOr't er geDoemd " een doelt'lnJe VBIl VB Kolouist in d"n rug' I niet om op dit pnlll Charl€8 Lows ~ofmeyr, B A., Willem Fredenk Op voorstel VaD adv. Cloete 'Werd aan II1IOhe-hel oudllrlijke hnu. YIInrijderd eD IICh bi) b-, gteD~ ,,~n HOfOdlthp te oodan:oeken met dell
delhu,u.lievolldll eerzncht dat zelfs io onzen Jon AfriKaner t be t d S t' I Knobel, Philip Rocoloft' MoLachlan, William res, oDder sekere voorwaarde, het voordeel" 1"Ir"" _or-Ioten had op t" epor.n en OMr CommlSS&ns, Ilam: de heeren Bergb. Hoog!',

" e ti riJ en. • a I~na t Hoppe Murray, Joh"nofls Petrus Perold, Jo- gegeven van het wegblijven vu haar mao in hoar woning terag te v~J'tIn. Lang ..... m~n &hickerling eD Moorr_. eo dat de vol1:E::I .\::,~C>HTL\lEXT IIl."ISR..iAD,tIJd bereikt zon knllllen worJllU, zoo, er bctweteli) 18, D&aSt andere nog mlDd<1 h"u~~8 <!bristisn ?u PleH18, Pet~s T.aillefer de .aak. be.ig Hr m-n met .ekerheid kODte w.ton ko. heeren oo~ bij~voegd worde, nam. W.
, j~'l'Cbts Weor vertronwen tnsschon Eu rv IIcl bewe('~rdJeueu de grond van ziJu Rehef, Pieter DaIllt,1 Tberon, DaVId Wilcocka. INSOLVENTJI:BOKDEL VAN SAUL 8OLOKOlll' DOO. men waar dj lich opbield. BliJkbMr werd lil van HoolDgkhp, 811 C. Walten, van

Ell II,d I I t der t{'n t[,lgC Jer' erkoo- '. 'Bcbo CD " BuerB" bestoI d. ~Jnar 111e_ o. , t : WI Z 19 r' VSI1DUSG.- Adminirrt.nr.teur Shippard blijkt Advokaat Leonard t.a op voor CUl'IItoren nrb:ntl'en lI'eboudeD do()r dellenen. die mot het bul* ..
I'lllg z.t I \, II'I gl brdgt \\ orden. - ta d t dit d h b~nJ,,1 WIJS "p Cl puu. J lJn aa bij zijn komat 111de stad met goeuerlei betoon in dezeu boedel (D.MoDonald eD G. W. Stertler), uIelIer" .ympaLhi.erlltl, totdat lij eind"" kot erd belleten dat V'&D de petitie van P H.

Ibet vuor8 au ,au 1 (lt; gna e sc ill' bJk lll.t I1nll·Engelscb, maar wij verkie~ van vreugde of achting ontvangen te zijn. die eeo verleDging VaD den tijd 'rOOr de liqui- haar IIlllailrl.AlI t. voonchiJn kwam en door baA' Ls~beer en ande':"l1 van Vredeob'Urg Mntet.

I
vcr V( Ider dali WIJ ell zalfs daD do Patnot zlln den w ..kkoreD st iohter van bet Brit- Verder mets Dieuws in hilt plaatae~jke blad, d_atie wilden. Ad,,~t Gitldy verzette hier vader wer •WlII!'llev?"r~. Een der &<orateell jZ'Od8'keDIDg lial gelOhledeD! daar d.e Raad het .rllll
10 oe 18atsle Jareu. "GettO AfrikatJer b R"k' I d bo d • t' behalve d.t Naturellen, tot de bedienden?l\n Sloh tegen Damen. lDlOl"enten. lID ad"okaat diIlD.$Ïg. phgteo, die k,nde~en &IInbanne ouj- .. dispuut l:.e,,:~o1;1wt pnvaat. Plgendem te ZIJD.

" " se e IJ ID 'I le 'en eli kn Imen- den Magistraat toe, ~ drank weten te komen Leonal'd vroeg om nibtel, wegens de 1l00d .... moeleD lis oonen, i., dat .ij d~•• lleboorlAm.11 waarmede hiJ lIloh Diet kaD mlaten.
I"an Dlem.en, zegt hiJ, dat te"lg ver- leleD sof18t die luik een man ter will~ zonder riat Plen lIsgrijpt hoe, liD dat8llD zwarte keliJkheid om een 'beëedigde "erklariog na te moeten en licb aan bUDnen wil onderwerp'o le Werd voorgelteld door den heer VerceuiJ,
st,", dit( Bntscu staatswan bet den k beeld 0 een barbaarsohen 8t.am en eeQ paar dame, Emily hue. geoaamd, die naar mell gaan en te weerleggen dill~deD goeden Daam. van plaat, van het m.ilj@ bier&lln te h~r1nn8rllo, guecondeerd door den heer Berg~ lID aanp

dat de Ixtrelikw en die thans YB. • meende in dit vak ..... werkzaam ge_It, applicanten afbreuk deed. AdVOu.t Gidd aehijnt lij door d. d ...... p.i.k. &IInh'Djfers van hd nomen, dat den heer~. S. Walten.lDTorderur
koe~tert g. onJe wijven In bet verdriet bragt, eu ~e door den Hagiltraat .uit de ltad is gebannen, wae hi ..rtegen, op graDd dat er doorgaaDde lf I.ger'· iotegen~1III1 tot opltaud en oag.boor. YaD de hondlll1belutmg. 6d. betaald .....rde
Ins>c(,,,n EI'gdauJ en du gelaolon18eerde heldendaden van beD die in der tijd d~ daar zij voorden troll4 te .lecht 11KU. Wat een pogingeD in het Welk werdllD gesteld om mlOl- l'lAmheid jegeo. bMr wettilleu YAder IUInlletlJlO()rdvoor elk8l1 hODd door bem YaD b:nt gemaakt.
~ew( ste li bestaan die er afhankelijk fRn Holland80he uah~ de bee~ppij der _ ideale ph'k, wa ... tot iii den trook &coveel zede- ventIID te be1etttID Bel.... iet. te ~derne_. le .ijll gewordeD. lAter MI men mi_bieo wel . Werdbbell

i
.ot~ dat dil Bec~ kenol8pEL' Y 0 d' IJ cl d Il Z' t r t lijkheid heencht I . Het Hof zeide dat bet de appIioantesa lOU meer van d.se jeuildille vrucbt der werhumhe_ l'lDg pu loere In de Oa~ Tlmu en db ZruJG.' n en .. IJzcr voor een er e ~IJn, 8,1t1J dIlreD zn eo. 00 le s 19 botwistten, boven bet laf gekakel over T H I n B E h hooreD zoDder kenDis te nemen aër 'ferklaring den un bet .. Bell.l.ger" lO du@ gemeente ur- Aln'kaan dat alle achterataUigen. met wegho-

l\. ld~ .\ iet-l'\ lrkellj ke Pubheke Ulet ID den aard' der nken. Het oover- regten van ,wakkereD dat mlln thans BboeUMAlII'~~ &OOi "0 gens ~ e· C kt en advokaat Leodlll"i llllide dat de 1lÏtIt&aDd~ DemeD. laetiDg, bet jaar 18SS lneluitende, \'an .f l!Il

k deen r me aa aplll! lID een 6
vvue

mar k' . tb' d d li 'daf \v _, Ir' b d hi na den lOden December 1886 sullen !::I;,;cbooJ te ECnSfTEZlllU nabij Klip- mlJdchJke i~ reod!l zoo ver ge omen at vernet'mt en dat nerlI:eus anders toe leidt dan vindlll1 want in hetbeele dorp is gll8D aardappel re IIDlDgni Dl8 lODeD en voor e qUI le OeD_AIl mJrllen, om.tre. I .. uar," or aard rd d d ,, __~....:_ .
u, "" d bt Jt b t ' t . 'V Lan ekloof ~.l berigte ptelden tijd kooden geiDd wordeD !lODder in de nAbijbeid yan het d()rp eeo oOlleluk plaat. ... wo en oor eo """"" ...... &OIl er OD-beU\ li SLIt le. ~a hu i~ £ I 05 per meu en suge aau ao WIJ aan e om den natnurliJ ken ganK der ~esohiedeDI et IIIeD't an g el j IilJD IIvvue 't n '"""'te schade. Het bleek mtuaohell dat het dAt ernstiae ".",olaen had kuonen b.bben Z .kere derecheid del perIOODL. . t: I om reil reaen en ,. ugewas, en men JIaal er .. --- .~., ~. .
J<t:lt met voorultzlgt op \' erbooglllg, plau van HIJks ederatle a seeu 800rt van te stremmen. Daar heen meD den balk dien heel wat mielies maar &an geld il nog niet te Hof van ~eel,wae dat mer:' reed81ang ellDoeg H. de Klerk, eeD id.urhng, WilSmelplIB nouw H. P. DU TOIT,
dl '11Je \\ OIllnO' r DU'a·D'ernent aan r. mscb0811 ; maar de tiJd lal komen, zoo Eng"lschen als de man van de Arqua denkeD. De Rd Echo.elf is van oordeel dat er, mrdet deerdliqUlda~e :!J&I ~ r-:; 'beëde en twee kinder"" In "en kar alP wbelldn~ ,-het s~- Becretam.

:"'. - 0", al " Id ID onZe da 'eli dan toch latttr dal . ... . sedert de rijmng in wol, althans eeDige verbe- 0 er w ~'Wmge . ,me 0 • e e- lion A b,rd@M, en WilSnOll8 ee!.IJ ne awarUtr
te V<lngcn up 1 J allUcHIJ ,taDstaande. ,g , In hun e.gen oog lllet Zien Willen. terWijl teriDg in geldzaken is op te merken. Kort ?igde verklarmgen ID de saak, deel. YaD de un b.et dorp nrwijtlllrd, toen in.dolle "".rt eeD
lJ \ lOrkc.u t z'd w('ruen gegeven Id nslrail

e
• Caoada, Z. Afrika elk liJn ~IJ deu spliuter van bekrompeuhoid eli voor Nachtmaal had de eigeDaar zoo_t hOD- m.olventen, deels ~ dlln beer H. Solom~n klpurhnll met een kAr aebter de Zijne kw.m un.

e, < IU!{fD hUIsbouden op eiKen r keUlUg zal lf b T I h derd rekeningen aan boeren geloDdeD om hnn 11'. als schuldeiecher m deD boedel, worden ln rij len. met bet lle'Jolfl dal dil WIelen d~r beide • _
aan l'en getrou wd man die kostJeer- oDg~paste le 000 t la ra~avaa se e oogelI . L' h t bl-'> te het-, d't de Cape .Arg"~ me~gedeeld, en komlll1 vrij wel karreD in elkAnder l'erw8rd rwten en de kar NIEUW EINSOLVENTIES.' . moet.cD opztltell. . . . .. . Er zIJn nie Intee .. eDlqg op e..... ...en, 8Der WIU I· daaro ed d d' fi Saul 801 K . I d d _
Illl00en zal "dIen WDeLDeIl. Appli- zeer goed weten op te merken. IUa1werke1ijkeen heeleboer (een van Gamtoo.· pn er at eDleD_ rma omon Vin De lerkomverl'le ~O oordepMr "n,oort.

:;) .1 fi wa.nn~u, gere"d om tot dl'n dood toe voor rivier) die Ilia met\bragt terwijl er iD het 1111 Co. (nam. de oarator ll[cDonald eD aakelaar Ifeeleurd werd. Gelakklg kwam er een Andere 12 Oetob'r.-Jsmu McGr8j1or eli Will. Coker,
k,ttlt:tl \ e.rgeze!u Vall eert! ~aten den geeet d~r BrltsclJe lustelhngen te vorige j&ar ~ enkele had betaald. Onle Stewart). door de handelwijs \'a!" curatoren, kar IUIn. wlUlrin OTJIIII onderling, de beer Weite., b"n~elen~" als .McGr..gor en COker~ .te SUUIID,
vau k>\ all beuueu te worden In"'e- J t t d II b til' l'~ E~:'-' L' ~; f\ l:\J LJ '''.1\,' . hJ'dgenoot voegt er biJ' dat meD welligt' de ten nadeeie van zoo_I de IIGhnldeiaohen all de !feleten WU, op 19"11'n"lIr de Synode. die allen di.trlct X~lan!fll. Ordllr ",oor pro",w)oe'. st-o IstrlJ QU,-me nl zun cling a een van e - n L l ~ • • I ten be deeld IIrd I" b d bo d T d d '1 k ld t I t 1 1 N· b verbeteriug der saken waar hij op roemt niet IDIO ven ,voor w. moge IJkIlU 'Jot"n o. OIIa e paar en l!tJ w... raUe.
ZOII en nIL' ,l er .l au 0\ em er, 10"15'Lsul van edellJ kbeld,-dle tocb roeds .1:00hoei groot lal achten daar het "an eiken z. A. GLA.8)1(A,J,r&OlUPPU(rJII LIQUIDATIB,). stenden en lIe Klerk en de lijoeo uit hunD~ 13 Oct.-Cbru.tian Johann,.. Petrus Stnldoll,
aan den ::;lcretan~, van W1en alle Igelllt'rJ hebben om de betre~ ku:;g tot 0 C Á deelt mode d . d anderen boer gold: hij k .....am. liag eD betaalde Op voontel vaD advokaat Leonard werd de nlllelige positie bevrijd ~areo, bleek het dat d8 C. In., van KI'1IÏ8RIfier, <Anl!'o. aldeelinl1' Ou lt&-
1UIJc!. tJIlg te be komell 15. G root Br IItan IJ als lilts toeva III steE . ape rgui. at de tiJ niet; maar hij troo.t zich lI1et de gedacbte dat als tweede en fiMle rekelliog voor de eohuldeiBchen tent .der kAr geheel vorbnJleld wal eo Ue Klerlr bearD; bat~tl, £216 llis.; ICbulden, £2.3i 41,

IJ. g wnarm Sif H RoblDson bet beetnnr der de Dood der tijden het personeel van zijn bla.d ter in eie ti. er('lsll~e kw~tenreo ~~a boord, armen en handen I.«kort, £20 9.!. .
:). P. D t:~ IJ S,s E0' • Ibe8cbon wen, ulet vIJlslrc!.t ueDoodlgri voor Kolonie zal blijven voeren verleugd IS. eu tot een Nebucadnezar'. dieet ooodzaakt. iu G:::ZB

g
k e~ 10RDA.A.N lDr ED ANDBB. bt>k.omen hlld, terwijl de vronw Mn h~t boofd 13.-11 ... ,,1 JAcob Burger, Y~n KlelD PlUII,

S . luel gelak en de welvaut van al dc . alleD geval het gru mooijer .taat daD men het g . eenIge wooden bad 0plfedaan. 0" belde kinderen S:","lleodAIIJ, b""r; bateD, £28~ I~.; sehuld&ll,
ecretans. er dns geeD denken aan la dat men bied 't k db 1ft. Op' aanzoek VaD advokaat Giddy werd de kwamen er onjl'edeerd af. De kleurling du. £312 !!e. 6d.; tekort, ~O 138. 6j.

'volken Wlor lot het tbans 18 om onder eon uien wen Gouvernenr bekomt. Het blad 001 ge en ee. echeidsregterliJke. uitspraak in deze zw door door zijn W088t rijden het onllelak veroor~kt 13.-Vurd JOb ..ODeI de Vul lAIibb.,ndt, b.n.
Ide B,lt sche Vlag le WODen. Dezen zou' acht dit beter-on daarmeê zijn WIJ bet HOOG GEREG--=TSHOF, het Bof bekracbtigd. b"d, ~toorde lich ",oistrlIkt niet &IIn.betlleen ~r delende Alt P. U. LeibbraDdt, K&IIpltad, ":11

0
'

d n !Let vol waakte geliJkmoeJlg- h' H VAN 'WI1J[ tegen V.ur 'WI11t. ",oonlel en ble~f evell wDlllt voortfl)den. MeD bandelaar ; ba\ea, £162 Bs. Id; ICbuldeo, £J8!
l. . eens,-dao dat men Ier een aparten 00 Advokaat Le<>nard vroeg om eeD" rule" aan denkt dllt hij dronken il geweest eo Diet win 12•• 3 J.; te"ort, £2"36 ~. 2d.:?:~r' Ibeld de ontWIkkeling eener DIeuwe natlO· Io(en Commisllllris rou bekomen tiie geen (Voor den Hoo/dr'yter en &gter Dwyer.) respondeot om te toonen waarom _op zijn Wilt hij dee.d; hij nl evenwel voor d"D M"gi; 13.-llaoi.1 Cloete, N.wlande, brouwer (0'.;-

~ - r ailtelt ~adlslaao, gevormd door eell echte Gouverneur der K.ae.pkolonie was. Wal grand geeD bealag zou leggeD wegeD' ziju wei- .lr.at, ."le. hiJ !,:eer nuchter 18, moeten vergelden, l..de,,). en nagelat<-n fClbtgenO?te, AI1illBta 1\,
U l'..T lOl'..' LI NrI]~. !lumerSIDe!tlD: der twee l'1\B8en, EIIR'clsch . . DING8DAG, 12 OCTOBER 1886. gering om eeD verdeeling Hn zijn plaats "ol, w"t hiJ lO .l!~ droDkenlCblip Iledun be.fl, en M. Cloele, h ..nd"leodllal. ?aalel CIOIII.«, petitIe

...J..... ...J..... ..._ '- 1 . de aDdere ZIjde der kwestie betreft lulleD ens eeD door aet Hof bAkrachtigde nitspraak WI) hopen dat biJ goed geelrafl nl worden. 'oor lled,,()nIl8D .. qnmraue toejle,t&IIn.
E.ONINKLIJKE MAILDIEN :; ln Hulll1t1, sch, die weJer bet gevolg zon wij thans &tI'iJgeo sohoon wij niet omdat ~r hand te nemliD De "erdeelin zeide advo- Het wMer is io den IsatateD tijd Iller arwillle., 13 -Mllttb.w JlJb" Vlln Ey!i'D, Uai()Ddale,

i"Ju Van wedclziJdsche verdraagzaamhetd S· H R b' • I fit h f DB PASI tegm KOL. BKOlI:BINO. kaat Giddy Wall' reeds geechi~' en de _k I~Dd, wArro en koad. ea daardoor heeracheo IIr prO,iaioDllle ord~r van IrqaoltrlltJe toegeet&lln.
I' "10" S'fOOMBOOTM A A TS"HAPpr leD acbtlng .. lf . 0 Inso.Q goeu & a~ 0 ne ee I In deze zaak deed de HoofJre~r mtepfaalr, betrof slech~ de kosten. Aan_k g.weigerd. nog al. 1'..~1 oOjle.teldbeden. De 1.1I1lverwachte
u 11 i1 An. IJ .• om ZICh poPQlalr te ma!(tln maar omdat teD eft'ekte dat toeD Speoce Insolveot "erd rellen II nog Olel jZ'.komell, en bo~wel de Incht 80HKDULBN INGELEVERD.

<BEPERKT). I Men u"t waar dit op neerkomt. On. wij gelo:Jvon dat zij 1 p )Iitiek ~eer de. mJn aanspraak op de pacht der gnllDo·silan- H1..iV'ELIJ.K8CHBVOOBWA~B v..!'f O. I. D die telk"~8 vnorl!pelt, .iJn 1FiJ t()~ bedeD in onae
--_ " der zekere owstandlKheden 18 de scbriJ' Z 'd Af·1r. h ke r' t . h L_. den, een nerde der.lleheelepacht. vervalle~ 'WIlS, K. B. 1I:ITEBJroIZD. verw.cbtlnph beecliaamd .geworden. . Oct. 12.-Matthijs Guataaf Luod, nD T.-eeD' ~l8,dbooten der MaatscbapPg vertrek Ik be d V d UI rl MDSC a sa u lie In et LN eo dat da RegenDg dus ze ala zoodanig be- Op --nlioek 'Y&Dadvokaat Cloete werd de In deolllStrek"n VAD!tATlga moet het verecbrtk- RIfIer. diltrikt Yl1llerL-- Iloer.ver vo omen rel om een f'l'eeOlg KI' kl' . . had b ._,,_ - k li'

L
d .. '-kL' .1___ • .. '""lI,

ken vau K Bnpstad naar ngeland.! lang van oOOlBten en 0 onl&ltle IS, schouwen moe.t en geen regt op e~g tijd WaarbmDIII1 deze Mak bij Ilotarieel kOD- e Ja roog liJn, 1111.. ~ aen II ...... allO de orde J 2.- Wilipn Hendriclr LoareDs HltlH lb.
Vla Maderra, om den aedereD Woensdag, Z . .AfrIka zonder BrltliChe vlag en Bntscbeo dikWijls onzen weusob hebben te kenDen van 'meer dan twee derde qer pacht. ~ wt· trakt klaar moest komeD, tot ]80Gtober ver- nn den dag.. ra, de <hoote ZwartkOpl Zontpan, distrikt VlieD-
t ; - -, t St Hden A Sonverel'l te uen ,erIIJlen. WIJ voor b' spraak Wal dUi voor de Regenog, eD ellOher lengd Nu onle IlIer&llr Olet nsar d, Synode!fllllt hage.
~ ~ •• , ID '1 e d a. t n scenSl<:'I I h t d t d b I:i gegeveD oat men Ier eeD aoder en moeit <ie kolten betaleD. Het bleek dat niet • OOSTHUIZD tt.gen FA8CIIKD 00 nrwacbt men dat hij dikwijle in de omlÏ,jfjl'eade 12.-Wijlen H,ndrik Petrn. MeiJ-r no Prot.
a 8 OL er UaU {'ggen e. ons ZIID e eer er me en ""r prlg~ boter man zou bekomen. AJs intas- slechts Rapr Dwyer maar ook Regter Smith 0 el ad Leonard rd: gemeente een pr ... klleart lilll waarnemen; reecie peet, distrikt Queenl Town '

VOOR ENG ELAND. ieeDs, die wel de waar~biJohJkhaid erken. schen de Argul de boop nit dat, als Sir het hierme4 lien. 19.... wil Pv:C::e!.ze;~aD ..d~.Giidy, :;: "·r~II":':'';; lAl hij op Zondag 17 deler acb d&llrt()e D... • 12.-WIJllin Abdol Do~iem Dollie, eD lIa,e-
' 11COR ," Kapt. G BIl f1:;', 20 Oct, 'Vla St Ide dat men znlk oen :lo Afnka op den H. Robinson ons verlaat, dit li n "BI "le C. OF G. H. BANK Itgen FI8CHBlI (BEGI8TlUTI'1S absolnnt ....rklaard waarbij elloher i,,/orma M~:y~::g ;~~:e:~m de il! d" laten _::hta"eDO()te HlIj1:eSea, te KII&]I8tad.

HeleLa, .AsceLsIon en M..dclra. dnor zon aauschonwen waar toch ver· I VANAXTIlr). " 11 mogt procederen. . Il '. n IIwe o~ erWl]ler 12. P~IDI Jac:obus Joubtort, te lilurraY'burg,
II ThOJAN " Ka t LAR.lIE 3 N '. GonverDeur Generaal van eeu Vereeulgj Ook hier waren de drie Regtere het 8IIns, pa lPtT oDler pabbeke IIlbool, ~,dese wMkhler aanlle- 12.-\\oQtn }Award Ackef'llJ1lD, te Modder.

.\)~Jelrn Pailecn Il, av. Vlalidaarde dat die waa.rschlJnlrJkbeld voor· Zuid Afrika, door de vrije handeling ,an nl. dat hilt oiet giog om "erweerder persoon- BO:lDKL VAN OBllBER. komen en is reed. met IIJne werk_beden be- pt, SteUIIDboeca.
" 1 ,,' . ~ doopIjl bnlten bet gebIed der prakhsebe I Iiik aanspra1relijk t.. maken 'Voor de scbadll Op voorete} \'an ad". Gi~df 'Werd bet rapport 1!'onnen.. 12.-Johannetl AUllll8tiBut &ard, te Bakkehr

PHETOI\ A, Kapt UWE:;', 1 ( November, I • bet volk deB lands tot etanl Kebre~t, Jau die ei8cher. geleden hadden doordat hun het YaD den Meeater bekrachtigd. ' , Ik w.. dese _~k In degel"l!'enheid een fraai pl..u., ClanwilliAm, b~er.
Vla.St. Helena en .\IaJelTa. 1 pohtlt~ lag. AJ"llr zelJ..8 de heer Sprlug vragcn WIJ welke redon onze tiJdueooot bestaan van een nrband niet ..... met\gedeeld. echeerl!pl wol te 'Ieo 'fan ééo I'1\m afkomrrti~, 12.-Jeri.m Pe~rl te K ...... tad metselaar,

" ') L "'IC" " " K lJ d cl' ,., IN80LVIDr'TB BOBDEL VAN ANlII'AGKllrJIIA '--beh d d h K' '11 0 J__ ' r-,.l ,-.. A.', apt. AlNBlllDGK 1 Uecem. gmg toeu ver er aD, onz(;S 1D&I"lS, noo· voor die hoo bet:n. Li hot Jat hij het Ab80lntie van de iDltanti, ... de uitspraak. 8PDCB. """ ~J'tI~ e ~an ea eer I~I '. , ..n oorn- 12.-..._..c R. J. CrwJwagen, te Kaapotad,
ler, Vla Madeira alleen dl en beboorl'Jk was Het 18 100 0 P poort In dit d18trlJU, en dat "Iet minder dail 17 mIltatIlaar. ..

- g '. g • gebeurde te Pretorra eeD begin acht van TIIOJUS tegen DD IUGI~T DD KAAPSTAD. op voorstel '1'&11 adv. Leonard, 1111 op verzoek PODI "oog. AI. a1111 boeren .oo,eel sorg en 12.-Fr..derick Cbriltiall. van Niekerk, fin
THOS. E. FULLER, makkuhJk IIICt om een bilk: In de toe. de opruiming van het Repablikei080h Be- Atlv. Leonard herin0er4e bet Zaturdag re- 'fall dell curator. werd adv, IDII. al. CcIm- moeite .all bnnne ICb'pln bHteden .,eDoemd. Bllllnlei, Dabi) Beth8lda atdeeliag Graaff-RelDe!.

A.1.:en".M JJ..&u.rder ,oor Z. \Inka lI.oWBt te siaaD. WlDt In Canada en Id? Z d k .. dane aanzoek om vrijlating YaD dell ,ekJeardeD an-riI II&Dgesteld 0111 mlOInnte, haar mao beer, dan keD men de "".te verwachtingen ka.e- . ,
A ns tralie eeo repubhkeiDliCbe eest Id a~unr. a aar ~ Ja, . an unnen WIJ, lmaap Tommy JOI181. D.B baap werd lID andere getuigen in het "erhoor te D8IIJ1II1. teren aangaaDde d.~ urllsterilll!'. vaa onle '11"01. VERGADBlUNGBN

g . ve (he dit Bestunr WilleD lien voortbestaao, het Bof ontboden, lID mtuech811 betoope 11nUTZ b~ WUMlD. Ooor de booge prlJRn daartoe Uitgelokt hobben .
die, volKEn! een andere opmerll.lng In de b . t 'k d t k de advokaat dat h" aaohonden "UI deu JmUP ""If'" et!ni!fll boeJ'tln beeloten buiteDtijda te ecber.n dftt

E 1• toc nie on. ennen a er &e ere waar- It...· gt_ • .d:.... k --"_-' Adv Giddy "oor applikaot· ad" Leonard d db'-- A, UltS, ook in ngt and met den Trooo hd' ... t k . Ee d vo 8 re... wet gare --"'6;' o~ "wueu. • den De 'hi'. In er &ad .~lIIIr te .tr.UNn i•• te mNlr daar er1) V'" N ZIJ L b h t d h.._ el 10 "Jo IUllg an lijn. 0 StrlJ Slechte dan kon men een minderjart,re aaD "oor. r~n t. 'fl'IAI. Wal er of de alle boop 18 d.t d. tegonwoorchge prijilln aichLr li. ,cn "at er IJ oor en spot "9I
IOt

te tnssoben RegtllrliJke .Magt en Regeriag het gezag mjner ouden onttl'llJdt:en ali dit m vlirkielilDg vandigr1llpOl';~t met nrklaard IIOU .nlgrn tijd lullen ataaDde b()udfD. GISTBRKN.
~l1ldu-A.fJ!lag-r en ,tI')l!'Ineen Agm!. JidnjVen, dabD IBR hket zel~ebr de ~TIU\I\' of 1100 als mOD daar thaIS bed', wordt niet het beDllUIgB"afnddgteeDmini.de~erj~~~det Doodig :::edi:nr~ ~:i~ti:d~de heerbeh~!i & FUDDI- •• ~-~s S'DrE.

\\ I. h D Ibet Brltsc e IJ Ita lJeen blV ven eu W&l. e 00 re rile.......... vraag, .. -- , va ............ v ~
\ '" • lt •steIlJ"" rrOVIUCie ald,lo({ buD , '. zonder De'DnbedoellIIgen ouderooDlen. 10'.8 of de Magistraat reet had dAD lmaap ingezeten onder de Wilt 'IfIIII. W zeidIl Kark· _ 8 cia! bee! bM

wen. MOllt&l(l;. dan zal 8telh~ Z. Afllka tot baudhavIng .....vangen te houden, en 'ferlrlaarde daartoe ham dat hij 11811 ZIjn nouw, in wier hW. hiJ' Afdeelingsraad van Mal pe e, waarop aten werd het aan
.. - £ I "~ __ l - ,..U te oemen van dllll insolveut om &An(;O'l'_ . - -~ - - ---- IVRU den ouden lltaat VlW zaken geen ge. - geen rellen te men, al had ook de.Kagiatraat woonde, 70 a.1 hn,ur "" ...... dll. maar bet mesbury curreDte c,editenrell 108. in h~t £ te l>t-t.aleD.

\i-'~.I.f'; IJZl.;j,. WIKt ,an belaog In de schaal ~noneu Het blijkt nit de l'olk~st~ln dat de Uit· met goede bedoeliD« gehandeld. Voora1toen IChIKlDL_tal~t ctie d.£70. geen ware huur • Dl vier jaarlijkeche pMljeu van ~5. ',1. lie

I TI b het bleek dat mlll1 borgtogt voor de.n knaap maar "" lUg 'Y&D eD mterest YIIoDeeD ver .. rete . betaalb I 1 M twerpen. erwlJ ec ter dit cen pnDt IS voerende Raad der 'lo A. Repnbhek d.. wilde stellen had hij hem lo. mOllt8ll laten. band op hpt huil Wall De Hoofdregter .zag he De jtewo.ne m&aDdeuJlraohe vergadenDg van ee b:'boedel aar e ElJn 0, ....r
VRn 1:: tot JJ Oct. l!;8tJ. waar WIJ geeu oordeel over durveIl wagen. gevangen.et£in~ van Nellmapine, na,lat Regter Dwyer bleek het, in weerwil 'fall ájn ouderscheld niet m, en w_, _der adv. Leo- dden ~!~eeldlDgaraad YaD

d
Ma1m

h
deebury werd op ~~!:e.tntip ~ d:o:;'~vP::tIJfe.~I!~~~

A, , ~", ~., Wild • tJ I:.! (j - 0 li Il! I. b t I 1.t· vro ........ h diD m de saak hitlr vrii wel ~ nard te hooren de Mak van dil hud en """D efitr maan ge on lID. , ,
J 10 0 - ;J 10 lf dnll"t eons VOlitre" UICt oumogeliJk aan deaen gratie WII.B toegekend, al!! zoete e.. ;_ .. ou Tg 'd' d t h" r' ' . Te",nwoordi wareD de Wel.Ed heer G R prom_n ge~keDd en de ko.ten vlln selr...lII'i~:~';:i::; ;~f["er... tJ 1 4 - U 1 Il dat bet mallarcbaal bcglOSei In het Brit. koek is opg(lgeten, dat dua de uaioderheid ~~s tronkJbleef u=~: ~in am~é:e~~ ID tW811 IiIken~:::-:~r legen cura- Duthle, C.O. ~oorzitter. ~ de. WelEd. ti_. lAtie betaald &ou bebben. _

1J.o<t, 1er b. ",' 0 I - 0 0 1 sclie R'jk lal gebandhaafl en bét Rijk, der Re~riog tegeDover de Regterlijke w",:,t hij wu baDe voor de.vrou!,: ~ hpm ge- toreD, die ru. de boedel. 'fall Le Grot en Wool- Be'! ~xf,"v~m:,:-V~~ling, Boarbrow, B~ A. ;r. O. VAN DES ~nJZEN. 1 D
Il,v~lllkuol, p~r .tuk ~ 0 1 - 0 0 2 soo al met sekere 'IIIJlliglDgcn in be Magt en het reKt van dele om zioh door drelgd had (haar D&IIm IIf!ld~.hiJ n';l!t te ken- laoott, werlIeD dell8D, op aanzoek YaD ad". Dg, tule der . _~. Speciale. om een aanbod lO overw8g1ng ti
l~", -Il, F' mud 2 6 - 1 5 0 . I, ,1lIlIl); maar ten alotte werd hij aan IIlJn oader. Giddy gelast om rekeningen m te die e e DO.D "onge "er6-1IrUlIJ gelezlII1 nemeD VaD de bf!eren Gebroeden Stepb&ll. (lil
l!.ïJ~ .u, I·' " LJ t) 7 - 0 7 .j,} stnur, dan locb vrll wel op qqnzelftlen l(evan~en7.dhug van burgers van bet laud overhandigd. ' n n, lID bekrachticd. het ,aatgeed, llijDde de plaalsen 8cbouwto<'
Eend" ,tl ,tuk ... . ~U ~ li - 0 ~ 7 grolld@!ag ala thaos zal geVf'sligd blijven bovell de Hegering te verklareo, erkend is, PBOYlllOlfELB VOIlSr&8mr. . .. IN FOBllJ, PAtJPDIa." gek~heer Hodges rapporteerd41 dat drie uela oeel en ZoutzakfOJltein, voor £IWO over \8

~~~~~:,",r;~;n~~r mod :: 1 ~ = ~ I 19 ~~n wat is nn die groud8111g P iEen 01\- en dat eeu welge&11ld blad als dil Val,"~teil' J. Wykeham \'11,. W. F. ~torm, op eeD ftr- DoX:.t::a~"~ ~laoaD ::r:: ,?a~ li.!! De ~c:'= rapporteerde dat de lllCUriteib 118wen. net aanbod werd &angeoome~.(
lJ.,~r. JI-r !lo() Ib 4 9 - 0 4 8' tlODl1le feuhtld In uet Yereelli~e Ko- bier geeu kwaad in sohijDt te zien. President band voor .£800. bekrachtigd waarbij d:':::w deu ~Iin de... bond" 'VaD de heenm K,burgh &: Co. vol. ~ OATDAB.rJIIAH. B. LAUBl!CIQ:n.
Hue!,,: l>ol'llIutl. U ~ J - 0 bo' -lI ~,gnJk en ZIJD Koloniën die kvenmin Krager gaat intaaechtln bedaard op rela naar v~~ '1I:ham n. R. Ver.ter, op een ,ert.od l18li vorm """ &allapreken om tIentel nib hll- toowid'rden door _!a~mddoo0DtvandengenL~~ Hod ..~pecl&dehl~:&II'S?~~neloteD :eterd h~ ~lx~
Kc",1 P'" '\lu. lf ti I - 0 t .... . h L-_....... I • wlllijkaregten ID beide .. keu trad ad" S e voorr..... r _ gea v_ _._ ~t'- om vu g
Lcqll~ll.lI, p~r luu u 0 4 - U 0 6 ac "ormln~ en et lIt!IIls'lD vall onder_ Zoutpansber~. 008 d.nkt dit llllee een Executeule. TeetaqtelitaU van R. H. Ar- fret op, 1111 ~ Leonard kree k.f· '1 da.t het vonge bealuit met betrek'kin, tot llln boedel voor J:.l2a t4I koopeD aan te a.-
L,u.uer..", t rH.'. . li ti· II - 0 7 6 Il'ftbtkte 1l.~ioDahtelteD lO die Kolonien lOO nrregaaDde toeetaod van l'Vll8riDII'- derne YS. ~. Gerrand Order toer.taan voor dil zake De V.~ ~fJ11 H.ageegm"~O:= DOD'hoetaliog vaD wegbelastillg op pab'ieb IDen. '
l'"I~tI ..,. I·' mu~. U' i 0":::'0 7 9" I.... . _'_" . d Z . aeqneetratie'v.ao"l!rwllllrdenboedeL te---t_ uitlpaoplaatBllll Yernietigd 'WorJe
1', "'I ,..,n"o( ,.r .tull~ li 0 .. - 0 0 3 UitslUIt a a - vereelllgilig vall Groot looeheld da.t, lUll WIJ In , . A. Repabhek Breda Halkett en CO VII P C Heteler- l'Orm ~ ............ "... Werd V'OO '.teld all d' t d 0
D_ U • t d S h t b bl-.l" II' L__' • PI>' • DaarrDede ""rdaagdehet Hot tot gilteren er rae , !OlDen l!lDen. oor £.TtP'lLUT HUDaUIi:T. _" JlIJ miJD InB''''~tIl "'. 0 0 Ir- 0 0 1 nrlt aDJe aan e e 0 tIC e lien ..... a tgaven, WII.~u ate ~~Ite zouden "":"'~' op een proDJ_ voor "",7 ot. id, min • dlll1 hE;er Bergh, geeecondeerd. ~~ den heer •• rbhJI iD Zwd'A frikR I""d ik bn III un d. b.-T'
-\1',",1'''' muel II 9 il>l-.o!11 0 pefk bn~ gUite Id. Zelfbestnur in all. aandnDgen op een biJeenroeplDg van den £'x Le~' ~~ . GIBTDF.N. Veroeuil, dat ~leerdll OpWl' wl"'OIUIeD <dh.ada ooai ..iAm_ue. Alle midde), blmo
Ui·'n. 0°- t 01':: ~ 0" 0 Ilt'cleon du l\ijh die fr ,oor Volkuar.d om te IÏtIIl (If de hlrell d.. I' . W1Dyl. 1'''_ ~ aaDsoek voor lIjze. worde met ~f:rekk.king tot da "'~ of huur- .,ucbtehoe, Wt4l1t Ik lJr. U.omp,.baoa",,'. en,
"', Lo - 1.. '. • .. .m~ op eea on'~laalJe uijlpnak 'foor £7i Ol. den VaD pu uilE' e uIUpaoplaataeo wlllfbelu- ...... (v.rktij,jb-.ar bU "r. C. F. Jurm Co.)o t (J' ~ 0 ~ 0 jZlJD. maar l1!uhliJ nD leidIDg I al ".t laoda niet &eDlgermate op vaetereu voet :l.I. V~ boud MIJ 'l6s. per ma&ud te n. P. tll1!aIIE ft. JL T. JUK. tina moe\eu betalen. "" na ben i' e' .ofko_n

. bet l\IJI.Bbelani bt-lreft. van kODdeD geetlllJ. ZO'J Ills lIij tbc, st.a'; betalen. Het Hof .ioGd d. ~ toe, te worden De heer Gid.d1 l'IOI!S OlD proviliooeie uit- Bet tu:r..endemant .-erd aangrDomll ••
'het BritlCbe ,oIk onr al di. CJtII 'lij'kt het ot DI DUr =veu ~a. de DiWiDc ftIl W UIl- ~ "oor £24, ealdo 'NIl _ JII'OIUII8 Mo Wml .~rlêlteld door deD beer Hoclpt, CIa~

D It • beans- . tiIDIMr .. .A,. lV... "Co., .. cJoorditW beQU .......... oil _ .. "...,_

ONl)¥.
"I

()IsI'Mo
LO!i

hedep
lIIe' T
derde.
....YT4
k,,-"I

LO!
hoofd
tijDer
Oi-uJI

DE B

()fttt>a~

LOl
rn vc
findiK'
,,,rple
R_iJI
traCht<

J. F. BRIKKMAX,
rn J. A. LOl w.

LO

:;;d
y~i
beboet
lAD d
piteiD
dag
Brltlc
eo p
boord
lI.m.
JlI!ZIC

PI,ml

AlgeIllCl'11 Agenh n::llntoor,
P\lrten l11e, 1:2 Od. 188G.

IERI

Onl

0\ EI

Dr YOI(,E:<IDE

Losse KI
VE8t
geDOl
JIIIIt
tem.

I, Dl'l'~tl'n
( )prrgt('
Il,tlllt'l~
EZl'b DI

BI
opglll
in dl
meTe

X llll\l"eU ,,',\g't>n
Dil. Bakkar
lJn. Dedford

1
1

PllIl'g
1 ~l',lll TUlg('n.

YERJJER:
DE I

J. C. STH'IIAX,
Af~lager.

\ l'lll!lIk,mtll(jl', La(lingplaat~,

DClgll\ 11'1, ) (Jl t. lb.'iU.

HJ
Wat4
revel
Adv(
\'an t
hap

BENOODIGD K
lllD I

meD
!Je I
deo
DIM
dTDl
rle
eD Il
pr
lJe:
lIaal
eD t
IIOIH

"oeI
kw.
on li
op c
I.D
en I

Eel
in (d,.~
ges

Hof van Insolventie.

Kllpheuve! ,station,
2 Uet. 1 bb(j.

110NTAGU.
(Yoordm M-ur, dM'_" J. H. Hof~r,)

mailto:m.ilj@


_ l I I· l-den
"Il le bet

cl ,,,kPD met
B r!(D, Hodg es,
at d~ volgPDda

"MU i\ B \&l"d,
van Nood.

t i t: van P H.
I uro; aantee-
lê ..... j het erf

Z I lom te %l)0,

.: Il

~l"'~r Vsrceuil
~ r~h eu .... uga-

• r ....n mvorderasr
~ t"!l.al:l werde

'\ ....i.! t g-emaai:t.
t~n'i k ...nn18~

'D Ib Zu.d
;{ T met wegbe-
t n le van al en

lullen gedag_
r.. ng zouder 011-

Jj TOIT
__ <ecretans,

ventie.
\ rrr "

, n W(J! Cok.r,
...-r , t~ .::s!l8U iu,

p- "81 )D~" se-

lt-u. Strijdom,
,I j •.,iIoJ Ou It...

1 i"r I £2 j~ .li,

Klein Piu",
" , schulden,

J
1 bh vndt, han-

1\ ~Ap"tad, "'ij'"
'C~U d-o, £~

br ru w er (O'~T.
\u;ousta W,

I I "'~, patill •
..- tas n

, r, L niondale
.. t J~'f~8t&an.

flitIer tb,
, d iar r ik t Llteo-

) J I" en Cllie·
'lip'tAd •
• Murn,v.bur~.
in, Id hl rdder-

• I te Bakkehj'

, rnfIJtae!aar.
'ó Kaapstad,

\ I.kerk, Tan
• r ,raaif-I{,uDel.

{ liol~r)

liet aanbod
ID aAl! ecu

_ t b~tajen,
l, lA

I M....rt
J j{c.tpl I VIlJ.l

I· nOO,!tg8
f van sekwes·

~E); I Z~

, rwegIng t•
., .....~ppbao, (Ill

....chou wtoc-
\) over t8

I()We~

- ,..'~rq t..R

I ~et aanlxa
v.stgoed Il

) RU.U te 0(11-

I !DIID lABg
• .. n d s b •• r·
tiel. b(e.'o
i 101-"'.. ()Oil

ce.)

R~UTiR'S TfLEGRAMME~.

NAT A L.

ZGLCLANL).

" JIB /JUTQMJBBI,



)

I,

..

i
I

, ,

I

INo. 17 van 1886;]

Kaapsch Gouverne
SPOORWEGEN.

,
•

HETIOCC81dattothiertoe ~td pg .. be~ i'braik;no bove~~",m4e Al.: Z-WA lT l' L
dicijn, heeft eLm Eigehllr, deDJreer 9·H. ~,ct! toeM~eie " f ~ , ,

meer prominent YOOr de a.wdáoht' Ril hH fabliék,w b~ogeu; et we lil';"" . . .
' ----------. :. - ,"~ gevallen bewezen eeD I88r kraohtig middel te ~j1l teg~ ~ ~ a1gelll~n de '

KOKT ZE BEZIGTIGEN BU »Elf lOben, \e siekte, die aaapdaid "orch door boofdPlJD, kOfWligtigb~t!t~kkihf~ IIIB Ondergeteekenden- i..... kISt' 1 ·nkel OOJ8!l, angat, duizeligheid, gebrek aan geea~kraobt, onregelmatig lG , ' r lOh8t'pt BIWfDlW£'s
1o, " Caet!» Mail Packet," lf~a"'e"avp, I Kaapsch .lll.aa se 'eve,Wl .' , pijn ÏJl de leDden en v8rl~iDg. ' II""" &I Zw el'"Goudmi' in Machinen' e.' r' E Stoombooten dezer Linie rfrirekken I 'De bijaoDdere eigeo ppen 1'1u1 dit. Poeder om het bloed te Terdon!len ~ een VVUI , av

~ • J van Kaapstad naan Lond~ om deu VAlI' DI nijeD bloedsomloop te bevorderen, om de werkinK der ingewanden te pnkke.en eD Uie •• te K bi d ''V A 'IN al en na den l .....en Novemberllm'tlodUerethn,te~~~8~:' e~=tdeir..~,c:i~Z:S~:W'PSTE L IJKB LOO I.A.A.,TSCH A.PPIJ~, te regelen, en se te aaiTeren vUlilijmerigeen ICherpe stoffen, ne~en de::-nt; Zll te ~ooLa ~ l~. en ~en
.lll" l!!l .1:1 name nitwerkeelen weg en ~ de siekte. liet _look leftr hetl ... m VOli .Laags r pnJzen.dmii M 1~g1lndeop bepealde tnsscbentij a. PLEI1iSTRA AT bo lde teek n D de voor!oo- VAN DERBn _. aanstaande zal Gou lJn a· i Oct. 13.-", OARTH CASTLE," KA~,t.DUNCAN, Ó, h. worden wanneer het fsbrol t "cmlt al. vengeme voor ~ e,. de . & CO

1.:_ d f ander _ft Rll1TU' lT SOHE JICHT .ich voordoen, en ook biJ .drukkl~ op < •oainene, verzon en naar een 0 yia Li_boD. ' ' ~.... '" lILA d h d b tef..
'd Eind . KI"I..f'n ER L E Y "" OR 'NTULLY CASTLE" Kip rIt, droogheid, )'eaLen eo obronisch. e aandoenin ........ van .e at, en IJ

t
wa _, ...: _; er stations JJU) , Oct.;:;1 .-" l>' ; .' ZIE'T 0',OK" HAA-J..... &.,- rtk-

00 A NOORD YOUliG,yia St. Helena en Madkllla. I:'(. Aoht, meer bijsonder wanneer Jese Uli onderdruk~ .ultwasemlog voo om. 'ede J J D BUIJS Il
LESBERG of ALIW L .' Nor, 10.-" NORHAM CASTLE,"! Kapt. A. 1 'd.J_ kli d Bl h Als een bnilDliddel bii vel'1ltoD.pin.g kao het veihg wvrden .. "bevolen, alam .' • • '. Il (J'Sin dooryoer voor eenige plek buiten WINCHJl8Ua, ,iA Lill8&bon. ;,. Mans Wandel-, Schiet- en Yoetbal Steve S, en e,; 'W'er e en uo er. 1 t. , _ ~ ,

voor de bebandeling Van alt.1ag bl) kinderen, ' .de Grenzen del' Kolonie vervoerd \'oor vracht uf paS8Ajl"vmnej1e til-n li~ JONGENS 8TEVELS, iJl groote verscheid~eid. Volle bijlOlld.erheden vergftellen elken Bottel. Prijs 2.. ; per POl' 21. 6d Ai)~'lNISTRATEUB ne Baf'de18en Voo,.rd t ., le i 1 t . f)de i de AII'.ntuur VI\II de CAST~ MAlL EN KINDEREN STEVELS ;.j 1.:11 d soorten en .LU dijloodaen, Rekea._ter, &udlleure-
wo en egeu a( em p aa s van z lIAATSCIL\.PPIJ (II_V·rl<t).; DAMES , p- vltlllKllllllen e ...:aan ~ D,!,!, JlDI8D:&IGB , ~ miuie-en Aljlt'mee~ ,Agent foor hom IO"~t"':

klas prijzen. : kwaliteit. / C HBOSEN BERG- Chemist en Droogist, boek van I'ree- en Korte d.D ¥.?Opwueb, "I ~II,bet oad.,btuld.l.n ,,,'" htt
C. B. ELLIOTT, lYetKast~el VELDSCHOEl\~N, Mans, Jongenslil Kinderen. • • m~rktstraten, Kaapstad ..' urlrriJgeD 'aD ~;;;~:andem, OC,I,

Algemeeue Bestierder. J. W," NB D't eesmiddal ÏlI bereid in den Torm nn '!en Poeder, zoodat,het "oor albJd bn ge-
PROBEERT ZE EENS. . .- 1 :::deo wordeo, zonder d-'f. eigtmacllappe.o tnerli_; een "oord!',,} dalaudere No. ~, ST. CEORGE'S GHAIB£RS

ro..npeb nipt bezitten. ST. OEOROESTRAAT, ,

ADIIJ1IISTaAT~i::tili~71;'CIlAPPiJ JAMES' RO··BER'TSO iN ;;;~;:~~~~..!~~~~~~~;I' PBOOUBEUB, NOTABIS PUBLIEK '
KANTOOR: HOEK. VAN DE WALE- EN DE NIEUWESTRAAT ,',' L,A GE PRIJZEN", OonTeyu=:'T-:OO:==BO~(Tegenover het St· Oeorge's Kathedra.aJ,Eaapstad.) ~. BIEDT TE KOOP AAN TEGEN ~'1.

-~UID-A'RIKllNSOBKOliINKLIJKB .....e:I"A ..... .., ..........
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'LnLoor van den Algemeenen Beetierder
van Spoorwp!<en, Kaapstad,

7 October 1885.
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VERKRIJGBAAH bij de Onderge-
teekenden Il 3 Pence i Ll'I'OGRA-

PH TSCH I,: i\FB~ELIIINGBN VAN
Hj<;T KASfEEL I>l~GOEDE lIOOP.TULBAGHSCHE

:LANDBOUWKUNDIGE HOFMEYR &,REGTi R.

JE~TOOKSTELLIKG. iVERKRIJGBAAR:
. -----:- 'Geschiedenis van heJt;ont-KE~~ IS wordt bWl':nede gegeven, : staan der Ned. Geref.

dat met botrekking tot buy.en-: Gemeente van Kruis-
gemelde zaak eeue Algemeeue \ er-I vallei, te Tulbag1ï',
gadering nm Leden gehouden zuil BV I,

.' , BU DE HEER. '

wOorpden, lllZdAellTofzuaalRte TvulAbagh
G
,IJ. C. JD'r A & :CO.,

, , KAAPSTAD,
DEN 16DEN OCTOBER 1886,

DIREcrn:Ur.:&N
D~ "'.I·Ed. Heer 1'. MARAIS (Voo~itter).

Ile Wel·Ed. [leer TI, P. KWNAUW I De WelEd Reer IJ. K. TBaDGOLD
" J. O. SIIIITH ",,, U. SrCJJllL

" "CHA BLESLaWI', L. 'V •V. "" ti&LJ[ Roux.
OURATOREN

De WelEd. H.er Il, P. KauNAuw I DeWelEd. Heer J. C. SJlI'I1J.
AUDITEURU

D. We:Ed. Heer W RAWBONE I De WelEd. Heer S. l'lrYCJloIIII.

DEZE MAATSCHAPPIJ ONDERNBEM.T :
l. Het spoedige te gelde maken en Liquideren van Insolvente en Gess-

signeerde Boedels.
2. De Administratie van Testate en Intestato Boedels.
3. De Agentuur voor Personen die de Kelonie verlaten.
4. LIet Beleggen van Geld op Verband op Vastgoed of andere Goede

Geapprobeerde Securiteit,
5. En algemeen het ondernemen van alle Agentschap en ~ Voogdij

Bezigheid die haar mag worden toevervou wd.

A lle zaken aan de Maatschappij toevertrouwd zullen dadelijke en zorg-
vuldige attentie erlangen.

MERRINGTO.N, Secretaris.

Kantoor : No·, 19, JDDERLEYSTRAAT
KAAPSTAD. .\

LOODEN PUPE 'J, t tot :I duim
GE8LAGEN IJZ~REN PIJPEN, i tot 2 duipo
GEGOTEN PUPEN, tot 6 duim, AARDEN PIJPEN tot 12 duim
DAM SLl7IZEN, .. OentrifU(ale" Pompen
KRUIWAGENS. WIJIfGAARD BOHOrrELS
SIKOLS, mSD.

ALSOOK,
I

T" 2 lire '8 Ilalllidda:;d, Priis Qs.ner enkel Hxem-
.Ten einde dl' n(lodif;'e schikkingen te i planr, pe" post 2s. :2d.::~f~.voor (Ic volgende Tel1tuon-: KENNI~GEVING VAN VEnHUIZING

Alle hdangbl'bbcntlen worden I
dringend uitgcnoodigd, ! FHED. CHAS. J>lhll.S,

()p lust. I Procureur, Notaris en Transportbeaorger,
HEXRY FAGAN, Jun., IS VERHUISD,

Secretaris.
c Tulbagh, 30 Sept. 1886.

onder BelcAermheerBehap t:an zijn Hoog.
Edeu den 6'taat.-Prt1nlLmt S. J,
P. KRUGER en Generaal N. J.
SMIT.

BRANDRAI'S BLOEM VAN ZWAVEL,
IN 'T GROOT FN KLEIN.

IJ zer- en' Hardewaren Pakhuizen,
PLEINSTRA..AT~ KAAPSTAD

WAAROM inge"oerde Zadel8 to koopen
liie geen "oldOt>Lir:g genn en ~eellziol

,oor de Ksapscbe Paarde" Kl'scbikt ~iëll, Ier.
"ijl men HU'lTIr1!'s beroemde Kolo!J\!t.a1ge-
maakl.\l INN Jo;::i ZAUELS kan l>ckomt'll.
Deze Zadel ill door do Il"b"elo Jo; uloui. ~
kl:md beeft. gemakkeliJko ~ittill!l,,,olle groote,
dllllte'mpdd eu gewlI!l.r::.orgd 'l"OII..OIllCDIt
gaaeen.

Probeert Je Voren Zitting mel Gomtlll&
hek, teer Gorieliijlr.

ft, • '1.'. R U '1' TER
'2 DAHL1BG8f&AAT KAAPSTAD
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Riverdalsche Jaarlijksche Wol- 'en
, Vedermarkt.

SEL\VYN CHAMBERS,
ST. GEORGESTRAAT, Pu'WOL! WOL!

NilST DE HUilEN
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zomerbloemen Planten, ens,DE J aerlijksehe W 01- en Vedermarkt in verband staande, met het , J

" RIVERSD.ALSCHE LANDBOUWK1JNDIGE GENOOTSCHAP," 'NU Gl'rced,-Aster, Duitsche en
zal gehouden worden te RIVERSDALE, ' Chineesche, Balsam, Globe

O W da 27 0 t be 1886 Amaránth, Dianthus, Stokrozen,p oens g, cor . Helichryssum, Portulaea, Verbena,
GIJS. REITZ, Zinnia, enz.

Tomato Planten, in Zes Soorten.
Sec. Riversdalsoho L. Genootschap. Groenteplanten, soorten.

Te Koop geboden tegen billijke
prijzen door

ROBERT TEMPLEMAN,

Le
6 I

500 (
100 I
6 1
1 ]
1
1

1 El

I)E Onderzeteekenden zijn Koo- SAUL SOLOMON & CO.,
pers van ~Jle soorten Wol tegen KAAPSTAD.

Hoogste Marktprijzen. I APLANT\
Zij zijn ook bereid voor Je TIR-I DAS C IJ

SCHEPIXG te zorgen van alle KO-I Deutschc Zeitung fur Sud-Afrika
LONIALE PROD'CKTEN naar Jel i)n:ckundVerlullvonBrllun & Co.
Engelsehe: Vastelandschs en Ame-: CAP STA D T.
rikannscha }Lukten, en liberale kon- i "DAS C..lPLANl)" hat sich znr Antgabe
tante Voorschotten Jaartegen te gemacbt, die Interessen der deuteehen An

siedler in Sud-Afrika nacb Krafte~ zn "er.
geven. treten, eine engere Varbind nng der Deutsoben

Voor verdere bijzonJerhelen ver- .uter einander herbeiznfiihren uDd sie ,on
voege men zich bij lieu wicbtigen Vorgángen im MQ~terlaode

R -SSOUnTT C ind allen iibrigen Staaten dnrch 8Orgf'áltigepur PE lJ..: j n & 0, Berichtcn;tattnnll zn benachrichtigen. Auf.
1U, Burgstraa.t, Kaapstad BaIze aus dem Gebiete der Volk?wirt,bsohan,

-- ----~-- ~-~~-- i anterbalteude und belehreude Mltthellnngen,

KENNISGEVING ll{om~n8 Dud E~luogeo achliessen sieh den
• JOlltJschen Benchten an.

Abonnementspreis : per 3 Monate 6 ".h.
KanluuI" mn den Ci,·iel.'n Com- -6 Monate llah.-jahrlich 1 Pfd. St. pri.

nnmeraDdo.
IILlosaris, KaajJ~lad, 4 Od. 1886. Inserat-Preise: Einspaltig per ZoU 2ab

nnd doppelspaltig 5 sb.-Bei .tehenden
Anzeigen Habatt von 5,10 resp. 15°/0 ~

resp. 12monatlicbllln Anzeigen. ,,;.
Probe-Nnmmern gratis unr! tn.nco.

DE GHOO'fST.} VOOltRA!O IN
ZUID AFRIRA,

SUPERIEUR KOLONIAAL GE!tAAKTEN
De beste waarde voor bet geld in de

Kolonie.
'\ ,

D. ISAACS & CO. f
VOOB.XA'Ml Z:R !'J.1i::'.!'S-Elegantte eu Stnkte Vel'eeAlcd

D. ISAACS & Co
EETltAM£.:t SETS-Massief eu Sub.tantleel.

D. ISAACS & CO.
SLAA..K.AlYIEB. S~TS-Van ~e1'lchtl1ell4e Bout'Gorteu .u Ten:

GEORGE FINOLAY & CO"~atronea.

O. ISAAes s Co. Z\ADVEHKOOPEH E:--- BLOE~~:;T,

12, Kasteels~t.·LEDEK.ANTÉN-OnvugeUUr..lijJr. ba ,ua1lt.lt .11 :Ildj ••

D. 'ISMeS & Co.' . i
'I"A.:I'I.J'I'BJI'-Azm1a.tel', Bna... l.oh., ~avQtW.l'k, JU44....

mia.te!'] .Il:l •• 4•• laatst. l1li04••• 11 JU.UI'ell.
, . D. ISAACS & Co

OVEJVr:aEJtSl loS voo •• 1i:UBJ::r.jlX - ~Q4ell,
agv.a, ~aplJt.erk, "r.tollll.', •• Pp ... 1111.,
de 1.i let1.w.te Patronen. ,

D. ISMeS & Co.

AL degeQen die E'enige objectie heb.
ben tf'gen den Verkoop, onder

Artikel XVlll van Wet No. 14 van
1678, aan den heer H. CLOETE, J.zooo,
van den grond hieronder beschreven,
worden verzocht hnn objectie~ in te zen.
den, oveTeenkomstig Ar tikel XX, bij
den Lllud meter Generaal, vuur of op 15
Ootober 1880.

.11:1.,

BIEDEN Nu AAN '~

TEGEN VERMINDERDE PRIJZEN':
BRANDRAM'Sn BLOEMVAN ZWAVEL •.

Kennisgeving aan Ver-
schepers.

HIERBIJ geschiedt kennisge\'ing
dat van af en na 15 dezer, alle

Wol, Angorahaar, Vellen, Huiden en
Hooi ter inscheping naar het Dók ge.
zonden, over de W cegbrug moeten
passeren, en dat Dokr('gten moeten
betaald worden op zoodanige lTe-
wigten. Er zal voor het Wagen niets
in rekening worden gebragt.

In gevallen waar bovengemelde
Artiblen per Spoorweg'ter insche·
ping arriveren, zullen de Gewigten
op de Spoorweg Kaartjes venneld
aangenomen worden.

JNO. SAUNDERS, ..-
Secretaris.

Kultlor .. n het Tafelbali!Cbe HU6nbeetuur,
600&0 her 1886. '
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WINGERD SCHOFFELS, Splliteo
CRADLE ZEISEN, Siklr.le
VELD- eo TUINHEKK.lN
BLAlJKOPl'R, G•• I do,
KOPEREN" ,",TELS, Boorden en Bodeml
GEEL .KuPER SOLJ)EERSEL, Blik,
ROTSZOUT, ,oor Vee

SOHAAPSOHAREN. Slrujneer.Beharea~
McllOUO.\Ll..'S 80H.\1'l'.NLIP
IlAMSCIiHAPERS, Pij e09('or OtImmen
SLI'lSKRANEN, 'l'OorDammeD
R~~UZELOLIE, Verf, Oiil', O.ijf,.Ii~
OE~IEl'iG[lE VF.HF.Il~r8ëd teDjl'phl1like
WIJNI'O~P}O~N,Gomellllli"ken Pijp"'"

IJzerpakItuIs, Já Gravfstraat, Kaaps' ad
Een Kapittel van Ongelukken.~

•• tROOK·T AB AK.

li. R. BORNE,
Civiele Commissaris.

--lE volgende ODgelukken tooneo bet gevdllJ' waaraan alle klall8n zijn. blootge
) steId, en bp de behoefte die er bestaat om zicb hogen oDgelokken teassu roeren

DE HEER E. A. JONEB.-lJe Kar wRario bij 18t .Ioeg om te 1'II,iaanl Kloof, en hij beleerd
lijn been. Hij WH jleA.ururd in de Commercial, tn ou,iDg .t26 ala nrjP;oedinll'.

DE BEER WHlTE.-Sn<!8Cf sich io dea anD door h.t barsten UD een 8ooa .... tM Bottel. Hij w..
gtll818reerd iDd. ('.ommercial8n ont,ing £13 lila. aI. Ytrgoediog.

DE HEER w. S. SMIT!' .-Stootte lijn eeheen terwijl hij eeo trApopklom. Rij w•• Ilt... ureerdin de Commercial en OOtfiDg£31 1011. ala YUjlOf'ding.
DE HEER CAMPION.·-Be_rde &ljnbeen ter"ijl hij uit ",ren "u. Hij wu g..... ureerd ia de

CO.... ercial en ontnng £10 ai. Yelll'oeding. ,
DE HEER M. SMUTS.-H"d lija eehollder ootwricht terwijl hij 'oetbal apeelde. Hij wu lt-

..ureeJd ia de Commercial eo onlfiDg £8 ala ,.rjloeding.
DE HEER MUOIE.-Brak sha eakel door het ollllllaan nn eeD Kar. Wu rea_retrd iD de

COmm.rcial ea ootyinII'£27 ala nrgoedial!'. .
DE BEER O. REX, eeDBoer.-Eeo beet nD MD paard. Hij Will' I!'86111Ueerd in d. Commercial III

ootYial £fJ ala ,.rgoedloll'.
DE HEER LANOE.-Beseerd. rijD foet ODd" het wiel 'AD eeDbr. IIij W•• g_ureeN ia deCo•• ercial la ontnal!' t4.&. ,I iergoedinj1.
DE HEER O. MARAIS.-Be_rde lijll ,Ot!t oader Mn kar, ttiï -,:fruellr .. rd jD de Co_.,.

ci.1 ea ODt,iDjf£2 21. ala nrgoeding. S'

DE dEER FRANK WEBBER,-Beaeerd~ sijn foet met '.D apoorwl!gOllj!elu1rnabij d. Oruj
Riner.-Bij W•• g_nreerd ia d. Oo1IlmerciAIen oot,iog. £26 ala tergoediall.
Voor oq.luJr.Jr..D ba h.t 4... lIjooll 1..... 11 .... 1'... 1I1'•• rt 4.

COMMERCIAL ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ (BEPERKT),
TE KAAPSTAD.

OTTO LANDSBERG & Co.'s TABAK
is bij Boeren en alle andere Roo

kers bekend als de beste, zuiverste en
vrij van alle schadelijke bijvoegaelt!n.

OTTO LAN DSBERG & Co.'s BE
ROEMDE (Prijs-Medaille) SNUIF
door geheel Zuid Afrika bekend en ge
bruikt, is een Boer zijn hoogste genot.
Stoom'Tabak'Fabriek, 19 en 21 K:or-

temarktstraat Kaa;ostad.

Uet Goedkoopste Soiud.18huu 'Yoor •• u)llalr, '~ ••nr.l'k,
:l'ol'celel;a Goed, Aardew.l'Jr., Gln •• l'k, l1li.... 11-

wueu, »leetwuell ell all. all4el'. B1l1shou4eUtJr..
Beuoodlg4h.dea.BESCHRIJVING I'il! BOVE~BToLL'óD sTeK

GROJlD.

O~ ISAACS & CO.
jUie ,: )'UkelelJ zijn in dllidelljke fJijfers gtDlerkf

'egen . i\eUo I))'ijlell, voO'r: VO~I~O'.
VERTOONKAMERS

86. 88. 90 en, 92 Langemarktstraa.t, K&&pst&d.

~root 5 morgen, 502 vierk. roeden
begrensd ten noordoC¥lten door" AlpheD,'
tien zuidoosten door ,< ~cbildpadvlei" eu
ten westen door" Silverhurst," gelegen
~ bet veldkornetschap Constantia,
Kaapllche Afdeelmg.
----- -~ - ------ ~~ _ ' Het Groote Z"id AfrikaanllCh. Midd.l tef/en Jicht,

Rhwmatiek en RlarumatilCM JI'Clat, dat .. ooit
, l~lit, en ook fen •• ker geneumicld& u t.gen
I Rlae""lOtilCh. Koor t I, Rheumatil<JM Hoofd.'I ' !,'jn, lIeup. en Lendenjicht "" Zinking"

Oeschielienis van de Emigranten, Het volbeude Getoigscbrift is nit bondër.
Boeren en van den Vrij-I den andere uitgezocht:-
heids Oorlog St.YD8burjl,25 Jlln. 1866.

Waard" ll.er,-:\.gtn maanden jleledeo heb ill
per bri.f VBO de goede uitwerking ""0 "'Rh.nml-
tic~ro" geluigd. Ik ben 60 jur en heb 23 jllar
IlIng geleden aan Chronische Aethma en ,Rheuml-
tiek, eOh.b hulp g-Iocht bij vel. O.nee&heerenen
IIlIee Ionder baat beproefd,en had sl1. ytlrtrouwen
verloreD in meDscbelijke hulp in mijDgenl, tot
ik eindelijk Rhenmaticuro probeerde, eli no lijo
mijn linkinll8, rheumlltiek, en pijn in;hoofd.C. N. J. DU PLESSI S, aangeligt geheel .. rdwenell, en wordt bet'bieuwt
algem~n yenpreid dat .. Ou meester VAlliRooy
IIDlperbeel te maal gesoDdWII8YAII di. "onder-
lijk. medicijn", Wilt ook het jleul ia. Ieder die

M tit l' I t -I ltd haar probeerd het'h beveelt hur un. '
e ,. or)'t' ['an 'aasgenoem e. De heer JACOB.VANZUL,nnVlllkfboteia,il

geneien nn wat een bijDI ongen_eJijk gOYal
.lIn Rheumlltiek en Jicht eeheen. Nooit,:&eII'tsijn

,De prijS van dit popnlaire werk was I moeder mij, is er een erger jloyal jlO.eest. l'e
, ' ')' , ,eersle dOlie<j.ed den lijdenden jonren mao ruatig

&!tlJd I_s. od. i thans IS bet vermlDderd Ilapen, met de medicijn "erd yoortg,ga&n,en
~ eebuon lijne buren en yJi"nden mij "Bekerden
. dllt hij niet .er"8cht werd t. blijyeDlueD, IaNft ' ,
5•. p."ok,' '''<mp1M'. 'ii ..ij ".,. '"-"'~ ,",0"", ." .... "od, }j;en uitgezooh ten Voorraad Mi>.nill&Cigaren· GRAVEN IVORKEN I GRAVEN I.
;~: ~~ :~;~o~O~~~55~X::~:;~:;en eD :~Je:N;:~:w:r:::g~A:~K:e\\::::~;:;el:: J G STIIJTL·~& CO D'[ WAAL-& -0E KOCK28. 6d. per do. do. 100 rxemplaren. bortl', 18 geneien me. ééo bott.!. '. --=-.111.
In deze prijzen i~het Postgeld niet K.D~.~ek::~ ~~~~~'IiT:":!rl~l~r~~~~~:I~~ l£Q'UI'rABLE : _

meegerekeDd. JAN en liJn IIChoonud.r, d. be@rJ. A. :;11111';

Dit werk geeft een volmaakt Over· ~o~!:tc~"~"i°~~~.orp, lijn cok geOeJeD.- Brandassurantie en TrllS'.aa~laap,Jj, ,
zigt tot en n:et den laatsten Oorlog. \'erkrijj(bllar bij bijna all. Apothekers 811 Win- OPGElUOT la.4 24 SU RQSTR A AT. K AAP ST AD

Elk Af k: h H - - b h t keli.re in de .Kolonie; of di...kt p.r poet. trln.ko, • LAN!)}£N .:oiU:
rI !lanae nlsgezlll e oor legon 3&. Bd. per bottel, kODtantmet order, VIIn

dill Boek thans te bezi tten. den It'nigeo EigenAAr,JAMES JONES, 46, Lan- DIRECT EU REN: G R A VEN.
geettut, Kupetad.-PauZIL"i IN 'T GaooT OP WeIEd. heer W. G. AI!D.I!aOIf, VoóralUer.
,UlIzoU. DE WEL-ElJELE HEEREN

, T H. BUAD. IJ· L. M. BBOWIf. Il.. J. CA'IJVJJI.ANTH.l\t DE WIT 'IL. H. OOLDIICJD(I,~T,M.L.A. W. M4ll8R. I'J,' A. RBm.
, H. K, TTIDGOLD, , G. 8ICBIL.

J.G~E--KOCK (vtOegsr bij de heeren ARCHITECT, Uz.· Brandaaeorantie van iedere II<??rtdoor de Kolon.it>~~deniVri~etut en de TranIvaaI
Fairbridge en Ardemp), Kantoor, ORlnVES' GEBOUWEN, zonder ven'I)1 geelo~n tegen btlliJke Rremlën.

Proooreur en Notans Publiek. KAAPSTAD. N.B.-Woonhui.zeu GeauureercI tegen zeer f.-ge Prijzen. .
Pro .. raties rs Transvaalsche Claims be- Prompte Betaling vau Vonlerillg~.

hoorlijk geattesteerd, Akten van HOOGENDOORN Agenturen opgerigt in al de voorname ~teden en Dorpe" iD de Kolonie en omlig-
TratU!port l'n Verbanden gepa8seerd J. S. ,: V d"besi h 'd Ik ge~de :taten. . LiL,-I- Termen.
Leetlingen t<>t stand gebragt, Ho~ AANSPREKER, ENZ. oog Il g el 'fan e e 100 on emomen LIV'-
w:ehJk,skOUérakten en alle aodere - 'LE'f 0
I'iotallcele Akten gepasseerd, Reke. DEO RAFENlSSEN aangenomen, Dood. • . P BI'!" AD:aE8:-

mngen gekollekteerd, zak,en Wur- t) k!sten, Ujkkoeta e~.!Wll"':~oet80D", PjEqUitable Brandas$u,rantie en T,~~nomen In Hoog GeregtahoI en, reed. In den kON' mogellJlleD lijd ou tepa
Magiatraatehof.-No.~6, ~t.George-JdeD billijklteD prija. ; . ST. GEORGESTRAAT, ~7&(aj];~.
Itn.&t (t8Ket;lOver ::)t. Geori9'. Hotel) I •• ...vaat. ' . , W. Y. ~1NtI""""

Vel
]

lem--- -~--~--~-----~------
RHEUMA'I'1.UU KO.

TRANSVAAL.
Geillustreerde Catalogus en Prijslij"t worden op aa1t,vraag postvrii

toefJeU»iaen. WOLl
PRODUCTEN.CA.LCUTTA·

'lllt.AN, ~PILH"US& Co.;
8, St. Georgestraat,

_1U.APST AD,
Xoopen Wol tegen Hoogste

Itarktpl1Jzen.

DOOR De Oodergeteekenden landen DU :ex .r Panda"
Calcutta, de volgende Valeu.ta-Producten ~

3,000 Zakken Tafel Rijst
300 Zt\kken Bruine Hijst
100 Balen Graanza.kken, 2i IJ.
40 Balen Gunny Zakken
2150 BoIleD Rotting
215 Kilten JDapper Olie
20 Kilten Xutoor Olie
150 Vaten T&marinde

- 150 Zakken Salpeter
ZO Zakken Borrie.

Kommandant WF.ILBACH
VBO

Somerset West
Strand •

POTCHEFSTROOM,

DIRBOTEUREN

\

L. WII'NKa, L.W. V. Vioe-Vooraitter.
D. P. KaUIfA'ITW
P. lilARAla

E. J. EARl'.
Voor P~etua.o eo Aan_keD ,oor ANurar.ti. nnoege .eD lich bij dl Ageotea iu al d.,ool'llUlll.te Steelen of bij ,

A. Wo'BROOkE SMlTH, Be!:retaria.

WK. IhaG, Voor&ltter.
J. W, ATTWILL
H. O. 'AN BaKDA

I)E Ondergeteekende pea GRooT en
LUCHTIG HUIS bekomfn heb

bende, maakt .. n bet geëerd Pablil'k: be.
kend, dat hij weder van Rf den

5 OCTOBEi~ AANST ..
Zijn BOARDING J;;STABLJSHM£~T
al <>peneo, an al.dlln bereid zal zijn
Logeerguten in ta nemen tel{en eeu zeer
OJa~ge be~liDg en uit.tekende behande·
ling. Rtt Hoia it geleg~ in bet meest
ceotrale en aauS'enaam8~ gedeelte van
'het Stl and.

Verder geeft de Or.derteteekende ken·
nis dat van af bovengemeld!:n dlltuUl, hij
(>8n Piuleagiel'llkar zal laten loopen ms-
lIChen het STRAND en EEuSTERI·
VIER STATION. Passagiers knon!'n
op aangenaam en gamakkelijk vervoer
rekenen.

Een ieder kome en ov, rtuige ziohzelve.

J. N. L& ROEX.
Somerlet West S~nd, ~~

16 September 1886.
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Allee te koop tegen de Lu.pte PrijI8D gedurende: de ontlclleping.
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J. C. JUTA & CO"
PARKÊS, KaaplOhe, Diamond, Shamrook, Sooket " &rapped
LYN DONS Patent-LUCAS' Kaapache, Socket, enz., enz.:

SPITVORKEN.
4, ·5 én 6 Tanden, Superieure qualiteit.

LEDEKANTEN.

KAAPSTAD.

Kate~ Fransche, Halfkap, VoJlebp, Tent. .

TmmerDlal8, "ageoDlak~r8 eo Smid8ger~clta,. pea
De allerbe.~ qna1itei, tegen verminderde Prijaen.

ASSEN EN VEEREN.

Van Noorden&Oe Villiers.
AFSLAGKB3, OOLLBCl'EUBB,

..... 1'al. ea W.tS-'&,.llln
- VDDtT·JtAVER8:

STRAND-STRAAT, KA.A.PSTADXar, WageD, SohoUohe Kar, Cab-, etUI. '
, EB EEN GROOTBN VOORRAAD

ALGEMi.NE IJZERWAREN.
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