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40 Vett" Slagtossen. UN Kny',", Gebouioen t, Huur. BLOEMENTENTOONSTELLING
VAST" GOED DERTlrENOr JAARLIJKSCHE -RAPP~RT", 0 d .

OpVrijdag, 5 dezer, Levende Have, ~DZ_. Aan A",deelhOudera voorgelegd, op hunne ~.rg.d.ring D~~~"~wë.'.,b.h~;;en~:" ~~~: . n er BescW.~';~~~lb.VM:. ::'k.:.e1-Ed. Heer
Z

". 1 \ :. \, !.;':I 111t'llle Slagtossen 7 kel, Pakhuizen, Zolder "Counting DE - -'.1 I j, \ \ , ,1tV EX YER. TE KLIPRUG OP Ho use, " Buitenkamers, W oonhuis Jaarli jksche ~loemententoo ns t~lling zal gehouden worden op ZA-
..Afdepling Calvi~ia. Maandag, den laten November l88eL (7 Kamers), Stallen, Wagenhuis, h CTURDAG, 6 NOVEMBER, blJ gelegenheld van de Inwijding van

• enz.; Groot Stuk Grond, en Tuinen et 'ollege.
In den Ini<oh~enten Boedel van ARIE DE geschikt voor een Handelsbe'ligheid Verversehingen zullen verkocht worden.

WII.LEM PALL8EN. Directeuren hebben het genoegen aan Aandeelhouders het Dertiende of Hotel. Voor termen, enz, doe men Te beginnen om 9.4;') v.m.-Toegangsprijs lso
it bRI~Pkport voor het jaer eindigende 30 September voor te leggen, waar- aanzo kb" T & C K f

~ld.n,lJz':~ ~~d t;:tand van de" Inrigting, ondank. de gedrukte . e ~~ ;F.8;;E;J;LE;,y,na, 0 SCHE P VRE ljGDEI N '1' LEV EN.
De bijgevoegde W~n8t en Verlies Rekening toont aan dat, na aftrek Secretaris. DAAD IS !tWEED EEV S B

van al denoodigeonkosten, de netto winst bedroeg '£7,299 18 8 Kaapstad, 2 Nov. 1886. A .. Dr 11 C OONEKAIS !
Van deze som stellen de Directeuren voor... ... '£2,000 0 0 BENOODIGD.

te voegen bij het Reserve Fonds. dat tot £27 000
zal vermeerderd' worden. "' . , i ----

A
Rockland Beminarium. Oradoecv

an Aandeelhouders is het voorgesteld l~s. per Alln-
" deel te betalen, gelijk aan ten volle 17 pt'r-

cent., dat bedragen zal
" Reserve Fonds .... ...
" Directeuren
" Auditeuren
" Ambtenaren een Bonus van

En het Saldo van . ,.
op Winet en verlics,

-"

DOODBERIGT,

College Blocrnententoonstdling in
de Laan, fU,j v.m.

College te worden geopend door
Zijn Excellentie den Administra-
teur, te 1~ uur 's Middag!'.

College Vergadering in N. G.
Kerk, 2.30 n.m .

Concert (Complimentau:) ill de
Illuminatie ~an I.. uuet;" lino' 1. lV-

menade en·Muziek, 8 tot lO n.m.

Robertsons's Scotsche Whiskey en andere welbeken-
de merken

Calcutta Produkten van iedere soort, waaronder Olie
. , '

Zakk.~n,Tamarinden, Rijst, Salpeter, enz., enz.
Klappertjes
Brandralll's beste B.B,Bloem van Zwavel
Vol'assortiment Oliewaren,

KLUMUTS STATIE,
I l.LI]) Il lLL'DT.

.\

£248.b21 lil 10

])E OXDERGETEEKENDE ZAL
DOEN VERKOOPEN ~

Woensdag, 24 Nov. a.s.,
TE 10 URE \"'"M.

Il-t ~olgeude Vastgoed, enz. :-
1. Dle welbekende, ceuwigdu-

rende Erfpachtplaats KLIPRUG
gelegen in de Afdeeling Calvinia'
Velilkox_:net,sehap Onder Roggeveld;
groot ;),11,1 Morgen. De Plaats
" Klipmg" wordt erkend een van de
~este Graan-producereude Plaatsen
ill het Roggeveld tI' zijn, en is goed
~l'SChlkt voor het grazen van Vee.

2. Levoude IIan en Losgoed, 130
Schapen en Bokken, 7 Paarden, :2
Muilezels, 8 Ossen, ;3 Varkens, 1
Bokwa~en, 1 Open Kar, ~ Kapkar-
ren, Tuigen, I'Ioegr-n, Bocrderijgc-
reedschappr-u, ee-n ~lein assortiment
nlli~raad, «nz.

wx. F. STAMPER,
_ Benig Curator.

Kaapstad, :2 Xov. isse.
II. A. YAN REENEN, Afslager .

DE, )10D~SCliE TAB 11ER T-
STOF is Taffeta Gauze Beige

(effen en gekeperd). "Self-mix-
turos," Gestreept ('U Geruit. Prijs
S1d. t{,t Is. 11 ~ri.. per yard, Aan Kapitaal ...

" V&ate Deposita
" RelferV8 Ponds ...
" B~ela en Personen I ...
" Paarlsche Exeouteul1Ikamer

(iu liquidatie)... ...
" Wioat en Verlieerekening ...

\ l.1) E ,\' I ! '1',
:,}CH':L.CT, ENZ.

.r il I ,..;'u tHuU Hr: V,
cA·P.~T~D

GEEN voldoend bod voor de Plaatsen" GOERG APE" en "WELB~
DACHT" geboden zijude, is dl' Ondergeteekende gelast om aan-

zoeken te Hagen voor de HUUR YA'X GEMELDE PLAATSEX.
Dl' Huur kan ~:oor VIJF <.W TlE~ J AREN worden aangegaan.
DI' Plaatsen ZIJn gelegen lil het Distrikt "an PIKETBERG.
Voor bijzonderheden venO('gt' men zich bij

E.llILE HE'XRY V.L" NOORDEN,
Generale Agent.

1 EEN PRINCIPAAL voor bo-
O • ~'engemellle Inrigting tegen em
o S~lans "an .£] 00 per jaar, met vrijeu
o Kust en Inwoning. Applieanten
o m?eten in staat zijn leerlingen op te
Ó lelden voor de Elementaire- en
8 Honeurs Examens. Kaapstad, ~8 Strandstraat ,

s. EKNE ASSISTENT-ONDER- 20 October 1886 .

£7,29g 18 8 WIJZERES, tegen een Salaris van Vendukamers, Van Noorden '" De Villiers,
. Ge~uren~e het af~eloopen jaar werden 38 nieuwe Polissen van Assu. £70 per jaar, met Vrijen 1\ ost en In-

rautie uitgereikt, terwij I de verliezen door Brand .£GO bedruegen, daar deze woning. Applicantt'n moeten in st~at GE 0 R'{unE F II"~·0 L··A" Y & COl'
tak van de Bezigheid, die maar beschouwd wordt ab con kleinere bron zijn ~~t Hollandsch grondig te On-
van Winst, met veel omzigtigheid wordt gedreven. derwlJZ?n. . .
. II~t zal nocdig zijn voor de Vergadering om Drie Directeuren to Á pplicaties, tezarn.cn met eertifioa-

kiezen ill de plaats van de heeren OTOUA~~ES J OSEPIIl!S ALBHRTIJ~, ER~ST I te~ van .bekwaamheld en andere ge- BIfmEN NU AAN -
GUILLIAM RETIEF en J ACOBes PETRCS THERo~ die aftreden doch allen tuigschriften, zullen door den Onder- ri' l' (.1 l' '\.T VV I 1\ I
herkiesbaar zijn, overe enkemstig het 3(1,te Arlikehan de Acte von Over- g.teeken,le worden ontvangen niet ... ~ " • , J~ { 1 .NDEl{ DI'; P Il IJZEN :
eenkomst ; alsook om twee Auditeuren te kiezen in de plaats van de later dan l êden December .188G. . BR"
hoeren Tl~L~'lli Roo s.e n EDWARD SHARP", die beiden herkiesbaar zijn. . W"k'"at.~hedcn te beginnen (!n. , l~ DR~,M'" BB BLOEM·.VAN ZWAVEL.

De Dividend zal betaalbaar zijn op en nu HEDEX. dien mogeh~k) met ~e heropeningder Scholen ill Januari] l8Si. wINGERl' SCIIOF,FE 8, Spuit-uCHAIJLE ZElIiEN, ~lkk"l.
J. J. ALBERTIJN, Voorzitter. H. S. J. KRUGER, VELIJ·~,· TUINIIEI\KJo.NV' RLAIJI\UPrH,O •• 1 d,..

Algemeene Financieele Staat, 30 September 1886. C' d k 1 "I\,T 188(' oorzitter. I\OI'I·.HU; K1->1'I-:L8,Iloof,l.n on n".I.m8ra oe , . ixov. v. GEEL kUPER SULI'EEruiEL, Blik
o "0 - -- - - - - _- _. nUTSZOUT, roor V"~

:!SlELl[~~~~~~~;u~OLlEGE.IJzerpakhuis, Iii
4 10 ..... -- ..... ------------------------------------~----------------

Zaturdag, 6 November,
. !fl,800 0 0
!l,'6~ 0 2

1,050
1,~50

250
30

200

--

V;r~,corden& De Villiers.
-:. -. l' ILLECTE'C'RS,
•.1 Wcts-Ag,entell"

, ; :--. 'L . K >. \I E W, :

o
o
IJ
o

°~,GI9 18

1

~

• •

I ,

\ \ I. "..\AI'~TA1).

('t·tub,·r schon k ds
. l '. eh tl" IJl'.
I :< <n:l' x,
.i I'. I-:'\:-;TU:~,
>.: \, II" \ ~"DllL"K';'

\, .. .1" \1'. I • TF.E\GS
'. ,II .·,rl I)~cl,t.-r. '

I' ." I::--ti.

•, .\ m Ic;ti:.;'~ b, haagJ
". rbld,I,·IIJken dood

'S • I" -cl,"u,pn, ""Juen
I r!t·V··I.(>(t JAr.:on

"'\'i:\'\' lIEl.JDr:~
. i 'rll ran [J1,t 1H.reo,

.: ';:l"l J 1.1-\ l e n Vt'r

,I Val' orn t r cut D
" I~.' \'[\,Ic'r eo echt"

, "i L:- 1:"; lang gt-v()eld
I': t IIlIJt1A k indr-r en

.:. i, I, dl'; alle diugen
r. t" va n Z'Jnt'!l wd.

. f ;.. w e.l uw e

" 1.1111.\HlJL·lr,
'{cb. :'!.!lTU.

, ,._bury,

S(~IIA~ P~CHAREl\, Slrnin.@r·SebareD
Mcl'UUUALI:S 8CHAPEl\IJIP
IlA.ISCIIRAl'E~, Pijoen .oor (}ammen
SLI IS:KRANLN, TUorhammen
}{r:UZ~L OLIE, V~rf, ou-, OáJfoli.
OE~IENGI)E \'EHF, Iler@edten ~.brQi.e
\\ IH; l'U~II'EN, GomellllJlie•• n Pijp-u.

Gra\'eslraat, Ka.apstad.., £1~,~75
142

•. lfl4.360
1:1,6.0
22,909

••. £20,000 0 0
168,222 18 0
2á,OOO 0 0
27,86~ 10 ,j

Aan Aandeelhouders
" Kantoormeubelen
"Verbanden .. ..
" Andere Securiteiten ..
" Boedels en Personen ..
" Leeniogen aaD andere inrig-

tingen .. .. . .
" Ka_ Bekening

HighlandCO.'s BREADALBANEA. Fergusson
Whiskey

&1:J6 Il 9
i,2119 18 8'11101'114\ Sllittaf,ll'd ~~ Co .

De Heer W. HERMANN.
------- ~H8,tl2l 18 10

D. J. A. VAN I)ER SPUIJ, Boekhouder.
J. J. DE VILLIERS, A.P. zn., Secretaris.

N agezien en correct bevonden.

HEEFT, uni zijne Buitenvrienden T. ROOS, T. zn.,' } . "
. tt: gellloet te komen, zijn nri i- EDWARD SHARPE Auditouren.

zen vermmetete nolS VOlgt .-\ ...-tá·Lt:.'I, , t'aarlscnc nnUIUHl'll'lW<lli'ltO tOll Ll U",ll'.~ .. ··,~' .. ·!·l"J' '

half dozijn, lOs.: dozijn, l5s.; Paarl ~1 October188G. '~
Kobinets, half dozijn, £1; dozijn, ' . ------------------------
£1 lOs. -Wïnsten-VerllesRekening,30 September ,1886.

PHOTOGRAAF ,
ST A L PL'E IN,

" ,7.Ij' " w oon pluat s ,
. f' ,.lt·1I l s te n !\ovem·

:' ,."u....; f'HHfSTOF.
1','.11., In d,n oorlerdom

""11 ,~ Itll]'1rn dank tt'
I'. - \[ T', voor zijne

.: '·0 dij Dover ..

n iJlJ do or zljoe
.: b .. t leven te red-
I'" on n.isbaar was

V prverschingen verkrijgbaar op
het 'I'crrein van de Bloemententoon-
stelling in den voormiddag, en in
de College Quadr:mgle in den A vond.

Voor Speciale Spoonvegprijzen en
lateren Tr('in naar Kaapstad op Za-
turdag A vond, zie men Spoorweg
bElrigten.

Namenehet ComitA,oor de 8Cbikki"Jren,
THOMAS WALKER. 1

.E volgende Ongelukkl'n toonen het gevaar 'Waaraan alle 'lessen zijn blootge
) stdd, en op de behoefte die er bestaat om zich tegen ocgelnklten teassureeren

IJE HEER E. A. JONES.-lJe Kar wft.rio hijlOt doeg'om te l·.,iura Kloof. en hij be ... Jj
lijn b.-pn. IIH w.a lle.l!8ur•• rd in de Commercis}, en or.t r inz L2b Ala.erlloedin~ .

IJE HEElt W IIITE.-SD~..d sicb in deo arm door h-t barllteo un e en 8~dawater BoIl.1. Hij ...
jleu.ureerd in d~ Commercial eDootviol! £13 lb.. "la V.l)lo..diDIl.

DE HEElt w. S. S~ITt'.-l:llo"tt" lijn scbeen t_rwill bij eeo trop "pklom. Bij wa. pauureeN
in d. Commercial en ollll'inil £37 10.. alt .. rllo.dinll·

DE HEER OAMPlON."-B,·~~.rd. lijn booen terwijl bij.nt .aren "'1Ul. Hij wlUl1l"lU>IIureerdiD4,
Commerci"l .D ont.inll £10 ala ftrjloedinll·

liE HEElt M. S:\IUTS.-lJfld lijn .ch"uder ontwricbt tlorwijl bij voetbal .peelde. Bij WY p-
Rf.ur.erd in db Commelcial eDont,iDI! t3 .le ,.rll""cl'iDtl·

DE HEt:R MUUIE.-Br.k liJD eukol door bet 01D.1aIut •• 0 eeO Kar. \\'as g""II8Qre~lrdiD 4,
CtJmmeTcialen ootrinll £ii al... rj(o.dinll.

DE HEElt O. REX, etO Boer.-Eeo beel UO .~D)lARrd. !lij ,,&8 l1eal!8oreerdio de Cummercial ..
OLl<iDIl£,lJ Rle ,erjloedinl1.DE HEElt LAl'CE.-U.s ...rde lijD .oet onder bet wiel un ••0 kar. Hij wlUlg_ur •• rd ill ill
Commercial ,n or,lviDg £4 Se. RIHrgoedioll'.

DE HEEH U. MAltAI8.-&I.erd. lijn Toet oDd.r •• 0 kar. Hi) ....P•• 1l.8,~ure.d in Ge Commer-
ei_I .n ontvinll £2 2&. al8 vergo~diojl.

DE HEER FRAN K W l-,UBER.-B.I."rde lijn ,not m..1 .en .p""rw'llonlle!uk IlRbijd. Orui
. }{ivier.-Hij whi g.u8ur~.rd in de Commercial eo ont.iojl: £25 ala ... !:oediflil.
Voor ongelukke 0. lDhet 4agellJkach le'Yen 'Yer.... uleert 4e

COMMERCIAL ASSURANTIE MAATS€HAPPIJ (BEPERKT),
TE KAA.P~'l'AD·

J. G. STEIJTLER & CO.., l2,MII 16 3I..eue ~ \)
i.os: 1 8
1,183 0 9

o Aan S..ldo van vorig jaar
1 "Rente ..
o "Commissie
o "Premie!
I;

8

£30 0
250 6
jOO 0
60 0

H,048 1
7,299 18

KENNISGEVING.
AAN TOGTGANGERS.

Aan Kantoorhnur
" Drukwerk, Licentie, enz.
"SalariJ!8(ln ... ...
" Verliezen door Brand
" Rente ...
" ealdo

Een
-; ' ]·'rell ; en (Jok ver-

,lie miJ zoo trouw
.: ,:ur'·lld·, dl] Ilinge
.. ,L n I eh tg~noot.

l·v.n.BIJL,
geu. ('unn.

Kapittel van i Ongelukken.OP 26 September werd bij . Ill~j
een O~ gelaten. als securiteit

voor de betaling van twee POLd
Zes Shillings, betaalbaar een maand
na datum, door eeu man die zekere
Ossen onder zijne zorg had, PHILIP
\~A~ DER ~1ERWE, die, naar hij zeide,

'. 1"'·fllIt"l en vPJllere be. nabij Grootrivier woonde. De Os
,,,d':11 wr.r dt u~kc'n,l ge- is noz niet gelost, en de persoon

""J'l ~,·il~f,ltl r:c1Jt~enoot ,., b k 't b t, \' I kan hem terug e omer, ml sea-
" ; ~ "~ f.,:ull ~IO::-.TU{,[" na k. I t lende de som, tezamen met de 08-

~ I,' I'll ,'nn U,;kflIl9 6 laren,
.' ,I, n ~,jSll n ()clober Il., t'2n van weiden en a.dvert;ren,

. , :,):1\ ",'Hi ~I) Jaar, ,6 maanden \ vóór Jen lstell December 188b;
'. C. CARTENS.
" t ".'!.' ri, '-C g(cl~~enh,;iJ te .

dEilik te hUluigen aan Plketbergbru~~~_?ct. l~~_. __
. ;",:.., b~iHogstelhng flan 008

; i ,'r r., /.)' IV ... I tIJ,h-!lS de lang·
, " [jli !Jet v"r~cheiden van

_- £~:.!,389 6 ;,£22,389 6 .i
.. £7,299 18 8" Saldo

----------------- --+--

.---~-----~D. j~ A. -VAN DER SPUIJ, Boekhouder.
J. J. DE VILLIERS, A. P. zn., Secretaris,

BAZAAR.., D -'. >~ellenboBch. bevonden.
T, ROOS, T. zoon,
EDW ARD SIIA.RPE,

paarlsche Brandassurantie en Trustmaatschappij,
Paarl, 21 October 1886 . ._---

Executeurs kamer .

N agezien en. eerreet
lAuditeuren.

• \ \\ I'.

~,' . '.

I"E Jaarlijksche Bazallr vnn het ZUS-
I TER W EHKG E7."~LSCHAP "UW

KONINGRIJK KOME" zal gehouden
warden in dél Metropolitan Hall, Bnrg·
straat, op DINGSDAG, 9 NOVEMBEK.

Eenige ledt'n van het Kaapstadsche
Amllteur Muziekkorps. hebben vriende-
lijk beloofd gedurende den Avond eenige
Muziekstukken ui' te voeren.

De deuren zullen op(,n zijn, van half Il
's Morgens tot 6 ure 's Namiddags, en
7 tot 10 u'e in den Avond.

Toegaog gedurende den dag 6.3.
In den Avond Is.
Kinderen Halfprijs.
Bijdragen in geld of goederen zullen

. in dank ontvangen 'Worden door
Mejufvrouwen ATKINSON eo RoBlRT-

SON,Slrand8traat.
Milj. J. J KOTZE, Zeepunt.
" Luc][l{oyr, Tuinen .
" STEIJTLIB, Kloofstraat. ,
" J. C. WICHT, Brecstraat.

\ltstelijkf. Pl'olillcÏe IhlUk
PA1\RL. ---

Malmesbury

DAAR geen vold~end bod .gedaan is op (le Publieke Verkooping, ge-
houden door den heer JAC. A. VAN A. Sm:TS" up tlen ~gsten October

n. voor de Plaats "'GOEDE TROUW," zoo kunnen AANZOEKEN om
de'zelye, > of TENDERS yoor Koop geschieden bij den Ondergeteekende,

tot den 30st€n dezer maand.
N\lmeni de Direct€uren,

B. WETHMAR, Secretaris, WM. B~RG,\'oorzitter .
J. W. A1TwtLL
II. C. VAN lInKuA

l. :,1. J. :\lOSTERT,
geb. JORDUN.

I \()V. b86.

I fA ACH 0 TIA K DE VILLIERS,
PROCUREUR, NOTARiS PUBLIEK,

OOnTeyllJlcer en Gezworen Tra.nsla.tenr
BIJ 'T HOOG GEttJ!:GT~Hor.

Ka.ntoor: No· 19, j DDERLEYSTRAAT
KAAPSTAD.

T. EU\' ltARD, Jr., B•• tuurder.

( )" ,
DIR ECTEURE.1Il

I L. WnINES, L.W.\'. \'i~·VooniLtH.

I Dr P. KKI1NH·....
P. MARAI8

E. J. E ..BP."

~1)
UNION LINIE.

KONINKLIJKE MAILDIBNS'l'
UN10N STOOMBOOTMAATSCHAPpr

tBEPERKTI.

Ulr;:-" t(, WdiIngtun, op don
I '('·',!)l·r J 88ti, mijn Echt.

. r 1:IJ\VAIlD lit;~!JH.IK
. \ :, ':"':t (,Illl~l dom van vijf. en·

L, !.n maaoden en 5 dajO\'en.
'i Id

DB WESTELIJKE PROVINCIE

ADIIIJIITRATlE eDTBUIT.1ATSCBAPPIJ
(BEPERKT.)

---.....
KANTOOR: HOEK VAN DE WALE- EN DE NIEUWESTRAAT

Voor Pr0!!pectWlli1'Uen Aanlo.ken fOor A""uratlie yenopge Oleo .icb bij de A>zelltS"iDal cl,
l'ooros.m•te SleJeD uf bij ~. W. BHOOI\E ::;MITII, S~c.. t&ru.

ALGEMt:.ENE IJZERWAREN.

GRAVEN, !VORKEN I GRAVEN I:-:. IV. ~!AHTI~,
g~u. !Ju PLEBsr'. D I Mailbooten der MllJ!.tschappii vertr","______________ \ ken van KaapRtad nl\&f Engeland,

A.an Familie en Vrienden Via Madeira, om deu ar;deren Woenad~,
'\ . .. . te 4 nur n.m., te St Helena en AlIOOnSlQD

,\ "I I bt'),;f'l d gemaakt, Jat het ",Is ouder &aoleggende.
11n','" Gehaagd beeft tot Z,ch VOOR ENGELAND.
'f' Z()r,Ll~g morge~, 3t Octo· 'TH.OJAN," ·Kapt. WRM!R, 3 Nov. via

'. te, Jt_'rgel,dden t:chtgenoot Madeira alll'en.
" '. .\:-1 i(L'::'i:--()CW, in den ouder· "PRETOHIA," kapt. OWES, 17 November,

_ '>11('11 ('11 2 maaudeD, na sen via St. Hdena en ~ladeira.
•. .: ,r b VI"b,oten 's vnu G8 Jaren. .. M EX ICA N," Kapt. B ...lliBRIDOI1 Decem·
. ..·h h't'rm"d" mIJn harteh]ken ber, via Madeira alleeD.

'. b lngt'U aan Lerw. NUrH" THOS. E. FULLER.
\U.TtJL'~G eu de vele v:psnssJ;l .t.1:.mppne Oe_tierder .OQrZ. "frik ...
"nLen vuur de goedguD8tige

'/:~'j;l~l :~~le:n,~n g~;e~;:~~~ \Z"T 1\VEL !
\<, • Wed.~. HO:-S()UW,. \ ZvVA VEL! !. 2l.

g~b. L',C81UK. \ •
. ''','ch, 2 :'\ov. 1886. 1 \E Onder~cteekenden hebben ont- 3.

U Bchet'pt BRANDIUM'S B.B. 4.

Bloem van Zwavel,

£51),0<,0
:)O,U00
26,000 OE WAAL E'~ OE KOCK

24 BURGSTRAAT. KAAPSTAD J
LANrJEN ~u.

G R A VEN.
PARK ES, Kaapsehe, Diamond, SLamrock, Soc\[et & Strp.pped
LYNDONS Patenl-LUCAt:i' Kallpschf>, Socket, enz., euz.

SPI1'VORKEN.
4, 5 en 6 Tanden, t:iuperieUle qaaliteit.

LEDEKANTEN .
Katels, Fransche, Halfkap, Vollekap, Tent.

Timmel'mallB, \l~,~ellmakel's en Smidsgereedschat'pe8
De al1t'rbN!te qnaliteit tegen vermloderde Prijzon.

ASSEN EN VEEREN.

Nornill'''.j Kapit"RI, .• ,
OplJeLaald Kapit8ll1 ...
lie&erHfonds. ...

DIRECTEUREN:
(Te"enover het St· George's Ka.thedra.aJ,Kaapstad.)

DIREOTEuaEN Ile W~lEd. Heer J. J.I'II.OCTO){, LWV.,\'oon
T"HOOS, Jr.
D. G. HUltAK.
J. R. BB VILLIERS.
P. J. DK \'lLLlERS, P.J.ZOON.
B. l'. DU PLESSIS, Seo.
D. J. A. YAN Dn. 8PUY, M.ID.
TOl'S. J. lOUW, A.ID.
JACS. P. TIIERON.
M&lmesbury Tak.

Ó. Wel-Ed. Heer P. MARAIS (Voorsitter).
De W@I'Ed.Beer D. P.'KlUllUUW I De WalEd Heer H. K. TBIlDOOLD

" J. C. SKIT1I \"" U. BICBKL
" CRA ilL al Lans, L. W. V., " "M KLK R<>Ul<.

CURATOREN
De'WeIEd. Heer Jl. PO' KBIJli'AUW I De WelEd. Heer J. O. ~).uTH.

• AUDITl.UREN
De WelEd. Heer W R .."BONJ: I De WelEd. H .. r S. TWYCIl088.

DEZE MAATSCHAPPIJ ONDERNEEMT:
Het spoedige te gelde maken en Liquideren vnon Insolvente en Gea.s-

signeerde Boedels_
De Administratie van Testato en Intestato Boedels.. Agentschap te KAapstad.
De Agentusr voor Personen die de Kolonie verlaten. Ua KAAP DE GOEDE Hoor BAH (BKPEKKT
Het Beleggen van Geld op Verband op Vastgoed of andere Goede De Bank geeft renten op V&8~ Dep08itu

Geapprobeerde Securittit. yerdillCOnteert dagelijkagoedgekeurde "i_bl
5. En algemeen het ondernemen van a.lle Agentscha.p en Voogdij en.ondeT1leehmtHBllfedkge,:~neBadDkTbek"ikgbeid,

. 'd d' h ·d belde aan et 00 aD",,01'eD e a en.
Bezlghel le aar mag .~orden toevertrou \\ . . . De UirecteurCD komen bIjeen op Dingsdags

Alle zaken aan de Jfaatschapp1l toevertrou tod wllen dadellJke en zorg- \ en Vrijdags te 10 v m. om over diBcooto t.
vuldige attentie erlangen. . lbeel.isaeD.

MERRI
'N(jTO~ S ~n' J. S. DE VILLIERS, A. ~i.SJi,.

. ., ecret,Qns. . AlgeIIIeeD. Befiitl4u!

"

B. WETH~lAR, Be.tourder.

Montagu Tak.

\ . i I{ [. UJ I :\', te Caledon, op den
J 1-'. n \ovemhf'r 18i<ti, LlANln

.\ \I ,:E\\ UOI'E ForlD, in den Die zij te Koop a.1.nbieden tegen
" Y:tn -3-1. )'1I('n, do vJerJs zoon Laagste Marktprijzen.
. ,J. '1 W, IEd. het r r~.S. FOJlD,

:i~";d',n lUl. van Malme@burr i IV AN DL~ BYL & CO.

Kar, IV "gen, Schotsche Kar, C3b·, ,·n'l .
E~ EEN GROOTEN VOORRAAD

, .
!fBIlIfj!;iiWme~"i-'~b.~c''';ê{;a_llIll!q;;::M~tJWA.iïf,;'oï.:>~, ...'- .~~~:~::T.-;;;,~::::·-·-:":-"~=~::::~···:~::;;:· :.:..~_~~'C.-"

"-~..--_._.,-~-_.._;.------:--r'-:-"'.---:"'-"."...--.--""'----~ ..'
,...... ._ ot.

-

•

l

~
t i-

k,

.."":",,,----------



KUrlBERLEY

-Ds
"'~ pol
.t,ld
pakt
D.
ss

)( cl t
T",I 8
, I
In d
De.n I
net

t n
cooir»
P) tI
~ II n.

ochsfii
hOl/·!
k n
rn~ ft

Dr

LIJ~ VAN \ .c..ll.BANDEN en voordeel ID W JD

EX 8PiUBDER WALTER

u hsm K
Il (u oV J

J ~ d

evon tl'"e
-dat n en k udereu bu tel weten en tegen
le hunner ouders do outhoudingsge
oft e lru.t eflpj.o.:e -,.erd door goeD euke

~ I

ti 1 ux J I

TOO ,

[Den 'f

lJ< r
lP!
nn!, ~
de b
bad le
b t
nod

b rOT
pe JU

De M
I"'gt ,
be r
tt....n I

Ds
dllt d
~ 11
'I"&1'eo
D.

0, b
cl z
....I

SP

!lU.TlGHEm

Ret TIIpport der Oommiss e
De Sy ode raet groote sandeel

git Il.' groon eo hebbende de TPl'8Cb

100 k
OTe

de II

.cbR)
etand
dat a
ie v
en 1

n de

rll m baan mak eo Aan bet J"
een S Bar e •• stlo( maakt Jat d
... J r u t w fe kRU brengen ui

Clar. li! P

ru lte
III cl
rer
dat
gel.t,
D.

\70<'!,
deEP

D.
bet r
ren
dit g
dat I
tre t
tot b
BIJbe
betr
rt'gt
bIJ d
drr
men
IOU

bero-
LIet,
flog
met
haar
bsd
aan
groo
men
neen
de a
te 0
ande
ner
ten
binn
de
keer
dat
goe
m&&
deg
dr",
that
D

pun
... 1

D

debatten Z JO w I FO'II

1 t 0p'lgt
n Jo W ctgeven

te" I de MoJemt 0

t jds wat ang ma a r s
toch guns f( af r J
de \ prgadertn~

1 I

er seer op u t B om D le een
b61 t vau het " ord te 1 aud ha ve a s I J

OVER er regt ui I eeft 0 tbreekt bet toch
voorbeclJe dat Z HoogEerw

..
lJ E1

DE Y 0

ge lt Kebleven I erst weri r Mr
eenvoud 'i" vraag gcst Id f eou " J
r"!<,b ha I bedwelmonde dr ank ec
dm f

or er opm r k zaarn op mflRkt

ct aar I m gc u st er d wor dt e hJ

doet met z eh te bekorten Ii )t'
ais Sr u

waun er er hocrou •
achten BECElUANALANlJ

DR CLARK

D et e geD J k eve

wo( r.i he bbe u

met de

alscbs ii >l a
geg 0 ds?
&CO aR

1'£1 ]'i order
baddeu 1 ad

lak jk he J om

om
God

D
dat

NAT AL

DWAASHEDEN NAAUWKEURIG
'NAGEGAAN

,. .. U

IOU

non
Rel
afll(
rue
mt>
spr
I

8Ch
1<lll

kw
trI!
Ml
&0

'11'11
kiD
an
tot

doe teu

tegen o
moe e

geDS L s

D rt
dee j

---<

DE NIEUWE RI<:PUBLIEK lY ZULU
LAND

ENGELAND EN TURKIJE

bet

w ar de zaak \laan

w r I ~I t j t ra p
men veroordec I p Je ....ynoJ

uit VOO" I \!uurr8("

De

.. I dan w meu oor uK op

laud

IW::;SISCHE MATROZEN TE VARNA

DE GARTH CASTLEde

In
ea l
der
daK

PIl TERMARITZBURG 3 Nov -ro
leu Wctl{evenden RaId werd heien Da

boodscbs p

ml
ha
vo
R
TaOnltangen I'n qepubliceerd 3 No 2 liJ t 11

DE: IIE.EI JEK s bij
he.. '&rle) te U "tamltau
s p ot sel ug over eJeu

a.a
ka
w

IJJ
Tl
V.
n
D.!

III
BC...
se
s......
8<

I!..
d,

'lll'1I.~ r oudeu
11" J neo 100 B.Jj weu weet

(

t

_~ ·~t~~~~;$;:'i!:f.b:: ·,,1J,~7.;". -
, •• ' Ii.~

I _""._ r



•
Da. Alheit &prak an dien &UI
door Da. R ,bie.

De onderling .-n LadyGrey"" tez ..n " .....
IdelDlDg 'I"IIOIl den Burgemorp...:heD R l! 01'11
bet I(roote wera dat men er Oost ......,t. ru,...t
nrrigten

Mul besloot Cra.Joca bl) Albame tf' voe~d1
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linten, eUa
VU Ge~,-A~~ Duitsche én
..., Chineesehe, nalsam, Glube
Amaranth, Dianthus, St()kr"ze~
Helichryssum, Portulaca, Yl'rh0l1.1,
Zinnia, enz.

Tomato Planten, in Zes S''',rt('u.
Groenteplanten, soorten.
Te Koop geboden tegen billijke

prijzen door
ROBERT TEMPLE~LL'i,

ZAADVERKOOPER EN, BLUE\l I~T,

12, Kastcelstra-r

. ,

DI:-::H~"n-J(-('I-IDP-yr~UaW~he-t-w-oo-rd-.0-.T-H-\-~-1I-0-E-K-A-N-E-';';"~-G-~(-~~-T-~~-R-ZO-O!l'"'"'IETi~~'!!!"!~"""'-:=~===:'""'!''''''''''''!'''''''''''!~~~:#~;:~~~~~~=-:~G-R80'rS'tR-V-f"AK1ID-lt

art. 1'l-" der I,·,. hnp·ingspullten .. waarbIJ. d. \' ( Voor den Muiter, dm la_. J. H. Hofm,.,r.) ZUID AFRlb.A,
J[sll~r""d VS" Pr i» Albert k IJtscbeldllDg . EEN RFC'TIFICATIE. E ijB Vit LE N' SUPERIEUR KOLO-r.uL GE." a1lrfllV'llrrid. der boetA I'PllI "pgel ..,;d ,;811. at« OISTEREN. '" AAA.L_
deelname "'UI hel l't'llSloe"fon,l. Door bet ( ; .J
.-rl"g VS" den K"l<er,.,.d bsd het F?~"!." Ma_petRel, :1 No" I&hl. I :E TI B' E L E N
lIiet.I geleden D- JI:'-beele z.... 1< liep over £.1" A,m dm R"I"kt~,. Re D.A.RENIlBJ.RANDSE, :
III .Ja men dit met behoef.le te bet ..ijm ..ou Mijnbe ... -Zoo 'Tlu'llde d~ puderlinll' '''0 D..rde. Uit bet rapport bleek dat d.~ baten' ,
lIleIl sooveel nicer '""" de Zendiog1lZ&á"ltbeta- No"rd.r P""rl glaL.ren ID d. ::3ynotL.l8'V~rgRde- ooge'l';eer £3.)0 waard wareo, en dat ZI) waar- I

I.. Ds, :U"eder g!\f Dameos de Cowmi08ie ring, toen bij r.plice.rde. "I... anoeer Iemand IICbijnlijk niet genoeg souden opbreogen ~m,
de redenen op WMrom zij de kwijt!!CI.eldiog m".ij"liJk np!icatip Il.. eo of •• ~ .prellpr ter.llt. de preferente crediteure.n te betalen. De~. .
Diet billijkt». Ds. :!\Qetbliog (:-ltellenbol!Ch) belpen kan. it. dokter m8jl bl.r w.l naIlen.! solvent kreeg &eDig huiaraad en nrlof om ID IVOO.SA_EB.
ecbret>f alle fouten van den KerkeT&ad aan mis- II of' hoort ds Broeder vao Noorder Paarl, dat I eigen naam zaken te doen.
ventand toe, eo ...a8 t·geD boeten, Ook de hij bet oiet beter w811t en ""ter aanha,,11 f R, 8Tl1PUjlH;S DBINK. .
ouderliDg """ Pr ius Albert I!>r&k over de zaak., Bij den aAn,ang dor diseuasie ov.r de naag
lID ouderling Gie zr-ide d..t hIJ, hoewel Quaes- un den diaken De Wet. op lJonderdall, bad de Derde. In dezeD boedel waren V01~DS de
tor. voor de kwijhcbelding der boete zou, Broeder oud.rlinll' ... a 80 .. eraet W.ll de v.er- schedulen de schulden £4.346 en de beten
!ltemmPll. Het Pensioenfonds w~8 echter niet iladeriDIl btolig Jl"boudeo met ee~e aanb~I.lOg £:I.7S3 6B. 6d. Er wu echter !"Md. over de
ala rIjk eu Tellig te beschouwen. fan il.Oo.gl"Am aU. teksteD 41e ID deo BI)b<!1 £4,ÓOO aaD schulden bewezen, waarvan .£2.500

Na. nog eenige discussis over de zaak, waar- liJo te r inden ""ngaande den WiJD en ~et ge- preferent. Een pl ..ats in deo boedel zou heden SloAA. aABlE It SETS-Van v.l'.chilleDd. B01It.oort.D ••
de ActusnU8 voor booten wa8 maar te ken- bruik van ""IJO. Toen Ik l.. ter 10 de dIICUII.". verkocht worden. De heer W..Jter objecteerde ~atronell.

oen, g.f .!"t Illen Prins Albert ter wil le kun I bet .. oord h..d .0 .prak OHr bet il.oorl'lOfdo tegen de st ... n van de Executeuraumer, op
Jijn, we fil IU't. 1.1~ "anl!;ennm~n. 1 mn den wil"bou .... mo,kt. ik ,oor.f RAn dst d.. grond dat deze de door haar gehouden secu-

~l .. aisburg [ar t, 1.l~') wilde toel"hn~ tot (r_u,-l.-) arb-id ,,,n d-u Hroeder un S "n.ra.t riteiten niet in haar bewijs vaD Torderiug ge.
bet' Fond. i. [le vier.Ie kl,.8.', met kWIJt i W_st er~elll'lk n'.'Tb ,dIJ "'"s, dRBr er toch w.l waardeerd had. LJ:DEB.A:N'TEN-Oav8I'geliik.lijk iD quallt.it .D .rlJ•.
schtldinll; van bo,-te. Pe Coumii •• ie wilrle de ri_mand ill de ''' .....jerinl( si in • ud-, dl. Old
""aride kl "•• e , niet lh'taltOll v an boete. Uu- "'1'1 dBt io de ~cbrifL op vel. pll\&tldu word
derling Gi e w ilde der.le kl"8<e zonder boete. 1l"8prllk.n Uil wIJn en h-t vérocbillend gebruik
Ds. M8.ral~ \ Ct"'rt'!J) stelde voor bf't bt.>scbrlJ-1 en de vt"rlC\liiit!fl(1~ vo\.)rl!lcbrif~",n dt'81\I\ngaf\odt'.
vlUgSt'unt uan te ueruen. Ds. Kng' I~h ,D. B,u.d.r r an Somerset \\' •• t had te~ter,
ni8hurgl zelli. dat ,lo gertH'ent.l wll,le weten seide Ik. bet ~.heu ...en fRft d. leden der .. r-
onder wellre '\'oorwaarden men ze zou t~laten. ~ll~d.rioll gebolpen •• " in '00 v..r 000 !iv.rI werk
en l u ierilllg Gie g.1 eeDlge oph.lrlenogen. I gedaAn.'
De :Uoderator ned oei de zaak tot he,ien te! Ond.r.l di. IU\l1hallnllea echrer , had er pene ,
laten bl.jveu. en dM.U tt-'Vf'n~ een voorst.e l van: It.'lde Ik, mijn 'lor ..:etruff ...n BI~ {)Il]llist, IlIB et'ne
Ds. Ah rbeck OTer p"n dergelijke ,,,,,k Vl<n aod ... dall d ..... e b.teek.nia g",end,' ,aRn den
Prie •• " te Ir,·handeleu. ell ~lit 'l'u[JI1 ruen t-k.t. ])10 w,)ord.n war.n dot d.. A j> .tol p.uiua
pi ...' ,' U~'.ehre'en hebben. ni~m,,"d oordeeie u In het

Dr. !IO(tllPyr bIl 1 \ "rt. ; I') I een WIJ'IIl:10~" rna/Iq ~.bruik .. n .p'JA or dr,"k; t.r"IJI er toch,
alleen dln v"orm betrdft:>nll~, lil art. :\!I Of"r {'HOrde IK flAil ~e@;chre'~11 Mtf\l\t: d.o\t u Tlit'mA.nd PRAKTIJK.
Wet. Uoeolg." tlrd ,luor COm[llll"e el! ~y.1 (l"rd.ele In '~II' uf drRllk." (C ,Il ~: lG) .. LJit Op voorstel Vll,ll a:ivokaat Cloete werd E. B,
notie. b.... i,.t no.. b.,·j" ka ·t.n. Il, cb-.f, dIt It.t Ik Brown, vall (Jueen8town, toegelaten ..18 proeu· Uet

Uuderltng OIP ba,l Iut. I Il) voorgeateln' .r "p ,,,I.en-b.t z Il ",ol .eo. vor~i881n~ lijll reur en notar!e te praktizereo.
om lfl art, ~(q den tll,i tt> vt:'rRortptl wII.srop: ~"wt"~at. 8.TEW:\RT tr'}f'n RYALL.
m~o regt haol voor het '''mol. e,'n nieuW eer· T "" IIUop IIi"':8d"~ dllRrn. de di":URsie ov"r Een aanvr ....g van advokaat Juta om in epl!
blikaat " ..n fo·n genee.h,', r te vorderen. A"n- bet verd.r. ",.daelto .. n bet Rapp"rl (:\ fsch.f- 1d zaak van .... ndeelen ill een goudmij unitste
genomell. !in,,) leo .iodo liep, en de "u lerllf.g '." Nu·,r or voor verweerder te bekomen, daar deze in

D. :U~r"lS 1(>r8.) wtl!e (!\rt. 112) In «rI., P"rl het .. 00 d 'An rephek h"d. alelde bil bet E I d Advok,.at Searle was hier
39;l der W ct Je b,wt,' van 2j p. c. ,,{,chaffen'l and ... vuor 00 "id •• d.t d. pu,j_rline VRn~utDer· t ng" l!Jl W~~t Hof v8r1ellgne den tijd tot j
.ullende d- gemepnte d~!l .Je renteIl betalen •• t \V,.t do"r e~n t.k.: I" Coll.:! b.... ".n hRd" /gen •. ~""r \ lie
sedert den ttJr! d~t ZIJ h~d mo~teD toetre,len ' dRt de .f.ch.tlinl .en. va'ferfelijke ilJ.t¥lIin~ i,.' anuanJ.
tot hd For.,ls. IJ,. Dt' H·",. 1,lelttp hrervoor, eDd.t de Pr.d. hn ~lout.A~u ~e.e,ld b.o, d.l d.
onder "[ld.Nn owlat het Foud. er bij WlU- lok.t 1""w_1 v,nr .1. t.~.n h.rn W'". En daBrop
oeu tOU I U, 0' I De COlllnl,""IA wa. er lAAt bij volgo". ik kan bet Diet H,.t~AlJ, bue ee
eergt t{>~pn gewet'st, ma.ar thans er voor, ~rudfLt, d"ktt'r Z"I) let.S 1r"IlIl!:'D kRn.
zOO al!! ou it'rllllgUlt' uplllerktp, de vong-e ~yn".Je Z)U (lvK dit ",ene v,",rili~einl lijn ~~ .v~t>8t "Rn
.00 geU>looitg Wil' gewet'st 10 het kWIJt, d.n (luJt.rlirl/ v.n:S. PMrl, of WISt hij het wel
!lCo.l,I,.n ,l,r l"'e1en. D.. R""" "'Ii' btoter'
ook te;.>;eu dp ""<t,,, went bO<'te w.s .tnd, en II". h.t "1, d. It.fd. denkt j;!'eenk .... ad •• n
men Illw~t .2"t::'ILt'pntpll tllet s:ruffeB voor h ....t bet b J,~nstp\H.ndd 11\1, vertrouw ik) l'~ne j;tjDI)eg-

D~t lflZl~U ,,~U ha...H f'lgen voor,jt;'t·l. Ds Illm~ Tt'ctltlC!\Ll" 11JI1.

Minarrees von 1 ai,chtirling .Jpr l;oete ourt'gt ~. ,1l['FM.YD.
vsardlll VLl{)r dl~ Kelllf't"uten dle tt!r~toDI-l aAD -- - - ~-- -~--~~~~
het Fuwls h.,I,lo[\ ,le~lge[\owell, ill"ar dit "and I ·lhl.-lfclo Wil. "p d. l8&,.t- Syood ..i. V"'IlRd--
MHtnJdwg LIJ oUl!t'rllng (jH~ en lintlereD. riol[ lledA.A!l d,)')r d~n ,Ilt'flchtt" 0 ou i,..rlloll '8n
Voorstel tiJ\llgt'DolIlt-'rl. ~téll~!,h()8Ch, Ojjll"Jnlijl, Mis t'~n 1),erbJji~ WtHk,

Art 19.) WB.!J van neo (Ju'~estor, .lhe geflT1' hl)e llo~d jl':."[l]tlt'Tld v,dJ. Iltt.1i lelllltnd tor to ..n ('lP
certlrika,at \\-Il,lH vo:dplell vall prl:'Jlkauteu Jlt~ jleweldl, dfln Wltfe dlt wt'lli.rt nt ..t op ddZ·~ Vt'r·
£21.KJ pf>n-;},)pn vau Rt-'genog'lwpge trokkeu, illid~Tifl!l en wel noK' II)O'8~1 Ult,~)~ri~tH ht'rbaald.
daar deZt'o t<xh ge"n ander p'·nslOen trekken. i
Ooedgek.urd. -

Art. III, vsn ,jelll~li lplI, ),teld in d~t de
Tf~g- \,f rIlen flaIl bet kaplts'\l van b.t Fonds
raken mogt niet lloor tw"," derden der l·dpll
..an de ~ynn,je maar cloor tweA der,jp'l der,
gpme<>nten Jl" cle.·l aan het Food. hebb ..n'
ZQU mut-ten worJt'D befiIltwoord Zoo ueen, dail .A/In '{Ol RfrUtkt(ur.
.erd t'r dour hpTl dl'> H.&Il i..lt~t Fonds gpen
deel had lt~n lllylut·d op de ~k gpoefenJ. ~fJJnhl:"er.-Z'Jnder in het II.fllUmolont d lor een
Go"dgehurd. : .. Lld der 1\ed. (;-r.r. [\011<." UtIlt""t bet t"e-

Uok art I i',. ,en wiJng1!1g In e.'1J b"l,ahng laten .. n le.ken op d. 'a".-l. der lIulland,
over het Fl)n.._i~ lflboudefldp, KIJl~ van deo !Jehe (j ..rt'f. f\~rk, Irl uw bIRd 'Rn h,·dt"n Ilebto·
QUfLestor Jut, PIl voud 'rjlJ COIUIHl'!.sle l'n !"ty- 111,ld, te trIOJrI", j!e,,)el Ik miJ althfu8 geor!Jt'peo,
noel ... LIJ vlil, UrHlet audêren wt>rd de &.aU' I ~n r ..~t'Rnrdl..:b ..id l"g..ns d,..n persoon, (lP h .. t
IIj)Taak v III epn g"l>en81,meerd., vervallen vor- f.it te ,Jj I,.n 'dill de lt_er r:.,p. r•• fo
.. !aard dle t'f't1 bt~r(wJ.>had tiJin~.·nomen Zoo ook: I 8t'd~rt df' oprilltinil 'Rn de Grotllfl"puntsch>3 ~e-
de tw",' ""lg"",l- bp" hrt]Vttlg'pulltPD (lit; mee' t., .1. b"ofd"od",wIJ'<I der Z 'ndelll'Cho,)I, DE N!':LLMAPIU8Z.UK.-l·lt Pretoria i. OU8
en li~ i, .. boon hpt l8&t,I.>', tI"t led~n der III verbaod m-t "",danllle ~emeeote, il'erlg ef, een berigt over deze zaak gezonden waar wij
HrnodH hun !;tern In dl' zaak: van h'?t Fonds I onvf'rmo"'ld wl"lk.zasm II! jl~WP, at, ~n 'feel, ut de hOvlJtrekken vao zullen muooe81en. De
o"tn~1Il biJ D;. [Il' "lilter. ,Camlirvonl be-' b. ft t..... illl·bra.t,-d.t hiJ vro, II"". III d. scbrijver i. van :>OTlleol dat Nellmapiu8 het IJ.zer-
8t.Tl)dHl~ VOll.}. i "fw"lij{beld 'f"n t"'~n lt"erH.Rr, t.~ Ier V()'IT~Omi~~ 81agtoffer is geweeHt van een plao "'liD PreAi-

Daaru" k"'.OlPTl de ldll,iootu:en, en b,'l ""ge' dHt ne lI·m.~"t. I,nddr lI"d.dler.sr..'ef.nl"g Uil· dent Kruger. die bij hem steun vond. te bena-
bed gp!<Cbl~d,le duor den owl-rhng van Bur·' ,.n I"ud ""n, op IPr':o.k, '" b.t }o;n"el.ch, fOor deelen. en dat vlJUr dat de z8&k voor het
gersdorp. d. ~,n i•• ". In bet K",illl'b.)u .... r.caJ.rd, geregt kwam er Teel te veel opinies over gege.

h.rbKald. malea i. opiletreden, en det hij het ven waren. die llatuurlijk op iemand ah Regter
CllIdd.1 " lIe.. e-,t om .. l.o-"R"rv~o ik niet Brand. dien hij een zwakboofd noemt, in"loed

. I' I I '1)) \ 1 I' \ '1', ,. uit.eolut-n ben .n die llnd"u ledill oalll bui. t f " I h . t tj () • ) -..: ( ) rn0<'8 ell De euen. .0 gen. ern-le S wa
\ Il l -,_1 . ',. L. :Dlo.eten ".1/8110 "j",-bll d, g.i.g.abeid dour trou ...en8 uok in de J'olk,.km niet werd ont

____ u'" C,,,r'8?clOdeDt .. rm.ld, dour h"t k •• o un kend.-had ne Ragter zich zeer partijdig in de
LWIJ 01".[ -." 't,i, ~tET vltl<,~rWOOl<I'P:IIJK' o.n predIkAli •• Is Roler.Lin •• to .Llcbteo. II., zaak gehonden,en hierover treedt hij io bijzon-

'OOR I,V, (Jy'YO>.r~". O~ZIIl COliRE8PO"I>~NTEIVliS "Id to u"tk.nn.n d., het d•• erst. mSAIi. der heden die wij d8&rom niet meêdet'len omr!at
UrI}KZOXDL""STl'KIlE~ KUN!iIN InlT TIRnnOI : dAr d. beer Earp b.t w"ord be.ft gevoerd un een verslag der gebeeie zaak io da' I(,z,(.~.
.IICHT ...ORDL....-RILD.] ,de pl""ts door den leera.r ~.brui't. Di. pl~at •• ten, verschenen is, dat door ben die zulks
, I i. bern .ebter UOIl...... n g.worden; en ik verlangen kan worden I!'f!r....dpleegd. In.

[!!.: ..\r~CIL~Ffl'\G, Itwll(,1 ["el lOf d. oud.rlil'j.', 'die luik. b.,ft tusschQn had. tOf'n Nellmapiui veroor-
.c-d"RO. ,al in de blJLoDdere moeiJ.lijke poslti. deeld werd, de houdin~ VIUl den Regter in de
"81\'10 hl! bilJkbaM np d". ..,'uod VAn h-t zaak zoo veel verstoordheid verwekt dat eeo

I 'oorvol "08 ~.plaallll, doe,r het ...ellbIIJ'~o vao tal G __,
'~11Jl·b"-r,-l-A f8 .1 re.d. ve-I ,,:.r d. Rr-, den predIkant. dl. do dl.not If'ud ... aaroemen, aaL personeo, ruet ener....., Smit aan het
pcb"flirll ll.·cbr."n Ml ru 0' k 10 d. ~yaod. ~".- ,,"h.ld .. ,nil' .. n tilne h."d-linil kunnen ~e'e". boofd, een verzoekschnft ....n de Regering had-
'pr. ke", rn•• r .. r~u" miJ' m er ook D"~ ,.Ie biJ Ohchouo lidOlAAt '.0 de Hoil. G.r.f. Kerk den ingezonden w8&rin. in weerwil van het
t~ ,oell.r, t-t. Wat til II lO dIt .11-. trof, dit nom.- lijnde '00 ,ta Ik ecbt .. aiet ale zo ,dani" in gevaar om wegena minacbting den Hove be-
lil~, "'" t.".n d" .f.cb.ffi,,, "lO '. d. k:r'b,,_k.n tsn d. il.m •• nt. to (lra-n_punt toond g.straft te worden, men evenzee-r den
'Z'I" h· t "et dl-""n.,, wI.r tljd.llJke b.,I.n"'80 opg"teel<end. 1I.t loud. miJ n<lJltbaos plJ,dlJl Regter te lijf ginj!' "Is om gratie voor Neil·

IDt".. r ilt'j,j("Tl d"fl be~ llee~tl:!'llJkt-, 1\)"a1" w110boert'ln I Iljn lndl .. n Ik onder m,etlU\Odd omstlLodi heden mapiu8 vroeg. DIt Terzoekschrift W8S door
eO dl-~.ren dl" III "IJO hand.I." en di~ belBh~ biJ' ID ; •• lYa"rdrllh.,d Je"'""s p'" liJ.n, "mtr:ut fel~ d~ Regering, soboon d8ze met Nellmapiua 'ym ZIET 00 K HAAR
d b h bb d d lf " pathl8eerde, ter ziJ' de gelegd zoolang het I • ,e vol.n ".ro" - '0, eo an eren te z· • j(Raro. ten w.armed~ Ik bek.,,~ b.n het std ... iJgeo Ma W d I 8 h' V 'L-l S 1 d W kl' d Bl h.fn ...1". "'Jn dnok.n. lIDder do predIkAnten dl. ""~.a,d.. • IiCbeell dat wegens het re8erveren van eenige ns an c -, C let- en oetlJti teve s, en e er le en uc er.
• t t'il-n "I" VICdeo "'IJ Diet me•• t al diell.n.n dIe' EK" \'nl~:<D V.N HKGT. regtspunten d~ zaak I~ter Toor het ..aIJ. Ge- JONGE",TS STEVELS . t he'd nh 'd
malll pr.dlkanlPO lijn om ....n br00d"ll,nlll.t, .n! regtsbof zou dieneo • OlMr toen Nellmapiua .I., , ill groo e versc '1 e Cl.
die In b.d 'Rn 1lO1.n.. einig b~l"nntell"r'-\l<r tile,,: d.... rop zijn appel in zlike die r'egtspunten iu- 'DAMES EN KINDEREN STEVELS,. in verschillende soorten en Het volgende Getuigschrift ie uit hoDder.
d••• rOI&oI.Dvan d. Synod. io d. c.,arRntpn nag""t.' 1:-'- HET BELA...'iG VA..." DE WAARHEID trok. besloot de Regering gratie te nrieenen, Ikwaliteit. den andere Di~gesoch~:-
dill zalmen i!a lelijk "eo dat de t_ll_Dltanders /lr,), _ . na eer.t bet Hof geraadpleegd te hebbeo. Reg- Sleytllburg, 25 J&II. 1866.
tt>nd•• I. b.o.taan alt di. pr.dihcten die mAar t".11 ter Bra~d zal toeD gewpigerd hebbeu zijn ge- VELD SCHOENEN, Mans, Jongens en Kinderen. Waarde H~er,-N~gen _nden !feledeD b.b ik
.ijn urn Iet. bl)looder. aan d. ullhreldin~ .. n' MootAgu.:?:J Oet. l~. voelen ID de zaak. ""&Ilr hij 'om gevrliagd p!'r bri.f Yen de 'fo.de UltWernDIr tan" Rh-am':'
God. KrJOlr.nJk te doer. en Aan ben kRn ge- AmI rim Il,dakt"", werd, te geven, .. li eer.t toen had de Re- licJro" ge'oigd. II ben 60 Jur eo heb 23 jaar
",,,,,,,d w,>rd,n ,'f dit bun ro~pln. 18om .1. snde- ~lijobo.r, _ j)oor olld ... tM"d. iD u .. lleeerd geriog eenstemmIg (n be810ten de grabe PROBEERT ZE EENS. lang l1eleden uo Chroniache AILhm. eD Rbeum.·
roD Il? d.le ""J1O 10 den "IJal(oard d•• lI.aeo, biB') up t. nemen ,u,t Il'J mi r"oteli 1(8'.r. te geven. DeD dag daarop kw ..m de Li.k, en h.b bulp g-lOChl bij nl. Oea-tleereD eD
... ~IJe<il .. .,keD, heo dan oo~ tegea to ... rkeD. Ik pilIlten. j Il' J IIoofdregter, door Regter Brand' ontbodeo, all .. lOod ..r btt&t beproefd, lID had alle nrtroU"'1ID
d~ok &ijmoet.n .•• rd.r d""kbur lijn dat H OOIl, In •• n uw.n n"mmer8 1., ik .en eorre'pond.n- en ou. oppert onze corre!!pOndent de ....a ..g of ..erloren in menecbelijke hulp. in mijn ge,al, tot
1h'''llllenea"Jn dl. lOo) een moelJeilJl< ty, rli dueD tid v.n ~Iunla"u ...... l1n d. correspoode"t mei- regtspUllteo, 0& het vonnis door deo ..dvokaat ik eindelijk Rbellmaticuro probeerde, eD nil lijl
wl ,on. . .. . ..' dln~ m•• kt .. o Jl,. Hofmeyr. bo. dllt hij in de va.n beschuldigde gereserveerd, iet.! andent A A MBE IJ E N POE 0 ER. mijn ÓDlliOflll, rb"uma~iek, en pijD in hoofd eD
·En "'e ZIJnde .fecbatle .. ? Z'Jn b.t rJlet dl.-, IMI.t. lllJ-o ov., r,iot. and.r. preekt dIl"~"v.r uitmaken dan een appd, en of de HoofJ.· uDgeiigt geheel ,erdwenee, en wordt bet nieuw.

g~o.n onder de pr.dlullt.D die ~II d. m- .. t "1I .. ren _n i'i.nstb"d, n," "AfoehoffinIl," regter gelijk kan hebben met de bewering HET succee dat tot hiertoe gepaard ging met het gebruik vau bovengenoemde Me- algellleen nrapreid cia, .. OD lIleMter Vu RQOT
'm8ll.e nOo'men I ZIJD bet nl.~ dl-lI.oeo ond.r "IIIMu ...iloq .... _al. I 'r. Hormeyr maakt don cor- wllArop bij zijn handelwijs in de zaak lP"ond. dicijn, heeft den Eigenaar~ den Heer C. H. Bi:isl'lfBERG, er t.oe geb ragt deéelve amper beel k ma&IIfNOnd ..... un di" wODder-
heo dl. In alle. bet m_•• t "'o~ hun H ... hap"ndel,t UIt "I. Mn l'ulleo ....r eo laater" ..r. de, dat een appel niet mag WQrdeo terugge . d d h h P bl' k b h ro . lijke medicijo". wat ook hel gnal il. Ieder di.IJ,.r n Jl lf Z d troU en zonder ,erlof v..n het Hof. In elk meer promIneut voor e aan ac t van et n le te ren gen ; et we In vele L--r proL--rd h-J• L----lt h··· un.. • on. ,e "p" 'reo 'O'H IJQ n~m en I. i Curre.f)()[l~ent ... ijllt 'sla uf bij werkelIjk •• n Il b .... ..... ..... ...,,~ -
Dl~t maar t.".deD liJn al. ill s .•ebt.. • Z"nd'!l. l.uj/enaAr .n l,vM .. ar i.. W.t mij betr.rl •. ik geval io de corre8pondent Van oordeel dat ... 1 geva en ewezen een zeer kracbtig middel te zijn tegen deze zoo algemeen heer- ve heer JACOBVU ZIn., ,an VIQfontein, it
... 0 ot t"ee, tIloal il.p,.dlkt h.b""n eo dan '.r- ... s t."en"oordlll t ,en Dr. Ho/m.yr predikte h~ de Hoofdregt_er gelijk •. hij Nellmapius IOhen, \e ziekte, die aangeduid ... ordt door boofdpijur kortzigtighéid, drukking op de geneIen nn ...al een bijna onjZ:en-'ijil genl
d~r olelo "Illeo doeo In d" be.laol1en 'an hun o'er de pli~t_o '"0 lIe.ren.n Dionstboden m"ar met had m.~ten ID hechtem8 nemen voór bij oogen, angst, dnizeligheid. gebrek aan geestkracbt, onregelmatigheid in het bloed, no Rheamatiek en Jicbt aellD. Nooit, IIIIjfl.lijD
Kp~Jng , . . ' .... t de A f,ebllffin>1 .0 lllallu .. linlJ·'" botlef~, daar dil. ~gering had opgeroepeo om te tooDen dat pi]' . dId t' moeder ~ij, il er ~n elller 1I.... 1 gew~ I'.

lit b'Jvecetaand. kao 'meo Ilenoeg Jl.n ';'01 d., wo~t Ik OI.U ... o~ Ik beo nid In d. kerk ge- ZIJ, ID het geven VIUl gr ..tie, niet onwettig n IDn be.. en den en vers oppmg. eer.te doua 4eed den lijdende. JODlen 111&11rutig
b4jdoeho~ van de telle, .tande" en ...Bl die d.r .. eest omdRl ik &fw'&Ig "Ill!, Ik lOUCarre3pon- had geh.o.ndeld. en dat dus Nellm ..pius niet op e IJzon ere eigenschappen van dit Poeder om het bloed te verdunnen en een II.pell. met de lIledicijD werd ..oorljl,'.paJI. el!
,oontaoder8 VODd. ol,eb.1lio" IS. ~'d.ot '''Dr ..don om twee !lotuilleo t. krijgen om nienw in hecbteois moe.t worden jj;éDomen .,.rijen bloedsomloop te bevorderen. om de werking der ingewanden te prikkelen en ecboon ajne blareD eD 't'lieoden mij .eraekerd'D

U n,~ AF,;clllFFER. ,iJn" be".lIog to at.ven. Het IS toch te erg om Dit wu ..~hter niet gp8Chied, en bij te regelen, en .e te zniveren van slijmerige en scherpe stoffen, nemen de onaange- dat hij Diet ,erwlICbt werd te b1i),eD lnen, ~
_~~_ .. ~_ ,Ullil.m ... l<t te worden vou~ e.n leugeDAar el la,.,d eenvoudl~ op eigen gelegenheid de name uitwerkselen weg en genezen de ziekte. lIet zal ook zeflr heil»am bevonden Idj mil Mut~ belOCh' eo Iretuï,rd YaDcJe

1.~t.rtUlr, f>':v&Dgenzethn~ vaD Nellmapiu8 verordend ro h goede uitwerking, TU de RluUlUl1CUBO eli
W.t b.trdt uw inleidingsartikel 'an onlan!ls at de Rel\'enog zioh v~Mltandig heeft ge_ wo en wa~n~rM et 1ebrnikt woordt ale bovengemelde voorteekenen, de voorloo- pILLaJi'.

moet I. '.Il~ea dat lië~ .•• rkeerd geioformeerd dragen met ID de r.aak toe te ge ..en inplaal8 pera ,van H AT SCHE Jl HT zich voordoen, eu ook bij drukking op de ve oude beer VAS DB. W ....LT, "lID Redde,..
ZIJ Oct. l,~~. "Jt door u.. eorrrspoDdent UD MontA~u. Gij van.~et tot eeo openlijken .trijd met de Reg- borat, droogheid, jeuken en chrouische aandoeningen van de hnid, en bij w.ter. bUrJr, ill gen_o lIlet ~D bocal.

.d~" ,len fl,Jllid<llr. ! .pr •• kt d",,~ uo. eeo l.eraar dl. lO plUI8 'AD de terllJke Magt te drijven, daar blijkt ooze cor- zucht, meer bijzonder wanneer deze nit onderorukte uitwaaeming 't'oortkomt. De beer A. 0011:11:118, Bl1IIId.a1lei, Middelbura:,
IIhJnbter,-I>8.Ar de Ho.wE.r ... 8"rode thaosl "IJoboeren In IIJne gemeeote te bemoedigeo uo re!!pOlnftdedantdv..nVovertuigd te zijo. maar hij Als een huismiddel bi]' verstoDping kan het veilig ... "roen aahbevolan _l-m~..]e K. K., kreeg onllliddalijk nr¥ng. Mijn lOOD

" J d kik d L ge 00 t. e olksr ....fi den Hoofdregter tot F. ,'" au JA. en Si)'D llChooo....der. d. beer J. A. S~'T.bore "ltlO~ houdt, 'on d-Ie Diet "0 ~o.de g'" en ~08e pr•• t tegeD ran. eD bet dr"nkg.- t d VOOr de heb del' 'tslag b . k' d ' ~
Ip~.Db.,rl liJn bR'" !le."elen u'~r de ",ak "0 billik, Ja 1001.er dat een dor "ljDboeren eo OOjl veran woor log Eal roepeD, ietl! wat oos on- an Ing van UI IJ In eren. Wonderboom, Bnrg.ndorp, .ijn ook geneseD.-
beI tr, 'UWeR met de nster 'an een o•• rled.oe' al .00 arm. WIJDboer IIJO brandewijn h.ellialen wll&l'scbijnlijk en onraadzaam dunkt. ODze Volle bij'londetheden vergezellen eIken BotteL Prijl 21. ; per Pon 21. Gd De DWeJ. C. ,Alf RoOY.
nou" te ootl"kken ~ I\'IJ h.bben hl.r de ver. IUtIOOpeD. .. . COT1"Mpondent i. overigens,overtuigd V"D-de Verkrijgbaar bij bijna alle ApotlHllren eD Win-
gad.rd ... il.b.,d, ~odll.leordheld en bt.k.odheid _ \\-Mrd. Redakteur, IPJ &IJt,erl .. erd ingeliebt. onschuld v..n Nellmapiu8. BDml> DOOB DD :sDIOD lDODllR k.liere in de Kolonie; of direkl per pgA. fl1lllko.
mat IDIU\~b~1 p.lilke om8tandl.h.d.D "Rn al d.' _\ .. 1 !Jr. S. Hufmeyr mMr Mi.. Sebr.w.r was "::'"'~~- .......... --------_-_- __--., C. H. BOSEN BERG, Ohemist en J)roogist, hoek van Bree- en Korte tegen Se. Od. per bolkl, ItOlJtalu met order. nD
g....... ot.n der Koloni., M-n hn ni.t ontkeoneD do persooo die O'er dBDk eo d'Ank«ehruik ge- ICD.8 PROTECTEUR " '. marktstmten, Kaapstad deD _igen Eigenaar, JAMES JONKe. 46, Lu:'
da' lij .,.,De &&lik18di. w.l ,.r<ilent om 10 b,- sproken heeft, 100 dAt de arme "iJnboer liJD geatrut, K"tptlad.-Pau%.u IN G1IOOT OP
.preklnll to komen. eo dal de me.nin~ d.. Sy- brRod."'Jn h•• ft lolen ui~JoOpeD. Het w.a BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPI J N.B.-'Dit gen_middel is bereid in den 'Vorm Y&Il eeu Poéder, IWOdat bet Toor altijd bn'p ,UDOU. '.
ood. blero .. r wel di.nt bt.kend gomukt le .I.cht. "Jf balfaam.D .. arllIe wiJoboer it DUGo.d. Opgerigt den 29sten September, 1838 hond eo worden. ZOtIder deaelh eigenechappeu te Terlï.eu; een 'Voordeel dat aud8re ---------------~-.
worden, ,ournAmell!k DU dat luIk •• rostllle T,mp.lJ.r.n DOll'al liap.lluD UD de Loge. Het menlfll8I.hiet bezitten.
poginllen In EOlleland ""D"'.... end "ordon ten ilS geb.urd 'oor dal Dr. S. Hofmeyr teg.n dl'1lnk KAPITAAL £70000 ' De Paarls-he Ba.i.. 0ndN
elOde eeoe Tersnd.rtrl( 10 de wd di.nAanIlMnde: eo drankgebruik gepredikt be.l, 'co als uw Cor- I • ZUID .....RIK A A NSCHE '-' a,
te we ..g te br.r.gen. ZuO ~:s de ... t tegeo- i r!!SpoodeDt b.oweert. DIREKTIE :- A.Il' .AA
.. oordij( b..t""l I•• ij onl(etwiJf.ld.op dit puotj F"laPLAY. DeheerPAULDI!:Vru.nma.Pre!rideot. BRANDASSURANTIE IAATSCH lJ
DIet ,',ere_nkom.tlg met Gods \\ oord. ZIJ 18 _WIJ Iprakeo voo eeo eorrel1pOnd.DI Uit eeD .. " CHARLESTORRIANOVo ••Vice-PreBident ' .' AP P
gegrond op eene ,er keerde opntllng fao d. ".t: 'ournlUlm "'IJndorp. Hoe kumt Fair Player En de WelEdele heeren
TRa \(0 ...... ..J"aar eeo mSlt b-I.I .. ordt ,ijD, &Allom Dr. S. Hofmeyr er bij te h~l<n.-H:Eo. ( 0 P GB lt lG T, 81PTBJOlIt 1861,' WAAROM iogevoerde Zadels te koopt'o
nlf u .... ,u.ter t. Irou .. en :oo/tm9 rI. I'TVl/tcInlt., Z. ArrlÁ:aIIn.] J C HOFKKYll. IJH HoFlCEYR, JJ m. van KAAPSTAD Beoerkt '. ~ die geeD ToldOeniog gen'n eo I'e€DZlDI
m"". ,r IS 'ul.trekt ni,tB :n d.n .llIJb.1 d.t I F J B L..u;oK1UIJ.1i'. J C WK88£L8 . "I" 't'oor de 1l"'•• -ftbe Paarden aeechikt ZIJD,ter·
aan,eb.ald kAn "orden teD b<!wiJ'I' d..t een i W 8 DARTER. huo P H ~u DD Nominaal Kamtaal... Ul 430 "I -t-a ' L_" I

i R M KANTOOR ST GEORGE STRA T r-, '"J men ll'ITDl .... roemde KolODI8& g&-ma1n "llt nou ... 'Uit'" or.t mag lrOU"'D aUt Hofvan Insolventie, YDUlIOIl. POEL. :. -.A , KAAPSTAD. Opbetaald Kapitaal... 13,810 u,_ INNES ZADELS kan bekomen.
di.. vroa .. a'ell.deD lO. ODd.r de ... t nn D h G W ---------~~----: _ __:.._.....:_:_ Baervel'ond8 .....a ...
Hqllaod "ordt bet eeoen mao ,eroorloofd .iJne e ~r 8 V~=:::}Auditeureu. Jh" I f' 11,810 Dese Zadel iJ door de geheeie KolonIe be-
o •• rl<>dene V1"<'U •• luster te trouWIID, mit8 d~, l\IEVW E INSOLVE:NT1ES. ugesc reftA K lt(tltail - - - £4:2,500 kend, beeft gemaitkelijkesitting.volJe r.:rooUl•

bij dea Konin •• ,.rlul •• rst •• rkriJgt; eo dit I. . J_ DlI KOCK, ft F d 4 I':. 0 DIRECTEUREN: cleetempeld eD ge...aarborgd volkomen UI
IlllOOe nrkrtJ"haar op .. "oeI<. Er i8 geen t>iOf. :l-William Catbbert, 8r, TIIn Kruil RJCret&rU eSeI'fe 011 S -. - - - ,,,0 Wel-Edele BeerJ.A.B.uB.AIIDI, Voorsitl. pIIIeD.
twiJlel dat blooeo kort de wet hierop 'erao- Rld"·r. In het dl.l~lct no KnylDa, proYl!Ïonel. " "GIDIO. JOUDIRT, W.Zocm. Probeert de Veren Zitting met Gomelll6o
derd &a! "ordeoio EDg.J~Dd. Ws.re bel Diet or .r'RD8.qu-nra.letoog'ltaan. ROOK TAB AK.I_ d b d d L DIBEOTEVB.J:. •. " "Bn. V. vu NBI"I:. ·'-It --r Gene·""J·k
... t. eeDe meer er el ... 0 • "-pIICopaalf'Che. T - , - Ill.
B..-bopp"n ID bet Huu der l.<'rd. buo t81l,a- SCHEDULEN INGELEVERD. ( . A. D. KBYNAUW, Voorzitter. " "JAC&- •• BLIGlIA11T. ,f! T. RUT TER
etand t'!feo di ... raoderiog 'AO de .. et h.bbtln --- . W. 8:&A.BLE, Vioe-V()(1f"zitter. " "A. J. Mu.AlB, J.Zooo.
dOéll !leId.n. daD was de wet. re.da l.og ,.rsn- NOT. l.-lilloiel J.cobu! J"D8e un R.uburg, OT:t'0 LANDSBE.&G & CO.'. TABU H. C. MYBURGH I a J. Da WET "" P. J. KJouuUI, GIO-Zoou. 42 AnllIGftLU..T KA.APST~
d.rd o... r.eokomstljl den liD TIIn eeo gl"OOlei bo.r, Tan AbBhaBlakraal, Victori" W.st. 18 bij Boeren en alle andere Roo- .1' B. BUISBINNE. Af VAN D'eR BUL DL ROUX. " GIDIOX J, .M4LDUL 0 GU
mefrderbeld 10 bel Huis der Gem8~lIteo. led.r I I.-Aleua Rejlina dil Tuit, no Steenskamp kera bekend als de beste. zuivente en AU-I--U- __ '.' " "F. J. Huoo, SR. KTA ·
oobtoTooroordeeld meno.:h lal bt.k.ooen dR! bel i Poort, oiatllct Fral!<lrbarg. - -.. - --- III D 1IJ.I..BWII
dw .... b.id la d.D meoacb IlIdM op t. l'l(g'o I I.-U.o. Watere, vao Gleodower diatrikt vrij van alle schadelijke bijvoepelen. G. H. MOLLER en J. W. S. LANGERMAR ne"Ba k ..iJ. &n . BI, SL ,,\. P VNZ I 11
di. lejleUlIlJdijl IIJO met Uod. Woord, en i &tbunt. • OTTO LANDSBERG & Co.'. BE D '5""''' teo op Vute I>epo.ila, '7. . A '.
"'cbdt~ IJIPm.tl'ChdeliJk~ o.. rleveri"jZ:pn ge~rood 1.-. pWYDandJobannea 8cboombee, "'0 Piell- ROEvDE (PriJ'rVedaille) SV~I ,A G K lf TU R E li ,in al de voornaamste Steden l'n de Koloru'e bkaeto.~.·e( ~~ ~~~=.!erD,e~e:~nn·~~ ~md ~"l ~,~ .& IliJD; le .'llt aarol.1 1"11.unD"D jlev~o tel o,ertr.- DS"I. Rn, distrikl Hope To .. o, JIL. JIL, ,,'t u ..u: :.q. _.. ve ....~ ...~.. ._..... _ ,., --.£lf· a.ger 19I1l.4~nnet'1l g,n.
di,,~ un ~D decr d.n m.L8Cb irgpetelde "et, l.-lJu'g~rt ChlistiaD DaDiel un der WNt- door geheel ZUld Afrika bekend en p- .. VOOR8TE~LEN ~oor de Verzekering van V~t- en Losgoed tegen dap 811 Donderdap, 'I morgeu ten 10 are, If .. ·.oor: Wa.télijke ProVlDcie B.nlr:ll

eboa

boe".1 I".t te.en!trIJdl.~ me.t h.t jle1i'eten "'n hDY8'n, "D lloodebelael, dilt.rikt UoiondAI... bruikt, is een Boer zijn' hoopte genot. nslko van VerlIes en Schade don!: Brand dagelIjks overwogen en be. ome oYer applicMiea TOOI'Diaoonto te beal_j _nn. Mnr.tAVlJ

da ,o"81Lred", noch flj&ndlg md d. benleD I.-Jam .. JIID E •• AIl.rlgbt, faD de plaate Stoom-Tabak-1I'a;briek. 19 en al)[ J antwoorff. . D. u.4nát ." alt"lIj!lI'cn door fAIf RIOT"
'lID deo AU.rhoogt~ 8aliIbe1Y, dJ~ Qll_'. TOWD. .o;.e or- A-i CJO__ L~ tot· B Ir .........." jl d 'J:Di. ona.l', l.-JIIII1. 011-. &I.K t84. ~ temarktatraat. llaaWct. 'w. J- ASHB" Uh'-fJi Á il 15 J._..!~ -eo:- AJlarWlO

: "mem all. -uMDd. ODdercl. tti of e ,
i""" .1u'4 ~ DeWe\oiW'III4 • J. p, lol .bOux, Ir..... . TUIBuun. JM!P, GJoIDttp!lU;

I..,..c

SHERIFF'S SALES.
DISTRlOT OFOU0T8HOORN.

ID Lhe Bait lIetween ~M ... T1IIIfl1' J. OTrCb
Plaintiff, &Dd MJC1U,.L PaTRtJI Jo_ OTTo,
Defend.Dl.

IN n_tioD of Ue Judllm~nt of tbe Circuit

I Door' iD .boft Boit,. Sale will be beid al
Wet Vley, iD eaid Dittriet. OD Frid.y, th. 12tb

'

Iday of Nonmber, 1886, .t 10 o'cloclr, of \JM
following, .il. :-6 BoreN, 12 Bead Oattl!!, 11
OItricbee, 2 Carta, 12 BAK' Coal, IIDd 8.ut, 4
Pr*DI!' TD~, Leaf Tohacco, 1Plougb, 1Wheel·
bArrow, 1ssu HAMJOHN J. ORA ,

Bigh Sheriff.
Righ Sh~riJr. os«,

ilt No.ember, J886.

De beste waarde voor het geld in de
Kolonie.

D. fSAACS & CO.
SETS-:ElelaDtl •• D St.l'au Ve••• au4

D. ·ISAACS & COi

Billh Sb"riff'1 Offie~,
hL November, 1886.

EJ:TB.AMJH't SETS-Dlaul.f.1l SUb.taDtt•• I.
D. ISAACS & Co.

DISTRICT OUUI'SHOORN. J. S. HOOGlNDOORN,
AANSPREKER. ENZ.D. ISAACS & CO. ID Zaire tll8sehen Oorator MAlITKrJro8 J. OTTo.

Elleber, eD ~hCHABL PETl'o'U8 JOBS. Orro,
V.nreerder. r

IN Executi. TIIDOewijade nn liet RoDdgaand
Hof in de bo"'D,emelde Zult, sal Ver-

koopir.g wor<l.o gebouden te Hi.t,lei, iD het
gesegde (Jilltriet, up Vri jdljl, :l"D 12den N.~••"JI'
ber 1886, k lI) ure, nn het ,,,(jrend-, OADlalIJk:-
6 Purd~n, 12 8iUQ Ve., Il StlUi,"Ojlell,2 Kar-
reo 12 Z.kken Steenkolen eo Zout, 4 Perakuip"n,
BI.dtabak, 1 Plo~g, 1 Kruiwagen, 1 Brande-
wijDketel.

Re D. CLOETli:.

D. ISAACS & CO.
nEGRAFENISSEN aangeoomen. !lood.
t) kisten, Lijkkoets en l~oD" koetser. ....
~, in den kortat mogtlliJken tijd en l<lj1en
deD billij I.:el en prije,

R~~elitraat. Kallrstl'l-1.

Eerste. De volgende sobuld bewe&eo;-
Standerd Bank, promessen (gesecureerd)
£~O, 160 I ii•. lil. TAI'I.JTElf-Asmia.t.l', lJruaAel.cke, "l"aotjtweJ'k,JUdd.:r-

mib.t ..... illl.. d. laaute •• de•• n KI.V8D.

D. ISAACS & CoHOOG GEREGT8HOF.
(In Raadkamer, "oor RLyler Smith). •• t JOH~. ORAHAM,

Opperbaljuw .
OV-=B.'I'.. EJtS: loS VOO" MBVBII7.0£!I' - ZIJd.D,

figureD, TapiJtwnk, Cl'etollJlea..epp ... 1uJ..,
de laeuwst •• atl'oaen·

D. ISAACS & CO•
.DII·,

Kaot.oor , .." deo Opperbalju.w,
No,ember 1'l86.

DINOSDAG. 2 NOVEMBER.

DISTRICT OF RO'IERT80N. ,t " Call1leMail l'ackdll" .'laal~c),n'll
E ~toom~1I deter Lini~ vPciN'kken

van Kaapstad Daar Londen or'! Oetl

anderen W 0808 j"g. via Madeira !:IJ Fly.
mouth, t~ ;';int Belenli en Ascencion 0.=,

leggeode op bepaalde tllsl'chentijdeD,
No,. 10.-" NURRAM CASTLE," KRi,t. A.

W nr CJf1ttTJl:a. "ia LI8IlAbo n.
Voor yrseht of puMjle "l'eTYefOIl. mer I ch bil

de A'jI'pntuar .."n de CASTLE .:'ti A ILHO(l1
MAATSCHAPPIJ (l1<operkl).

Goedkoopste H"Ddel&hul. YOOI' M.ubilalr, '''1I8rw.l'k,
.oJ"Celelu Goed, Aal'd.w.l'k, Gla.wel'k, M•••• D·
waren, ~ IretW.ren en aUe andere BUlshoud.utke
Benoodi,dh.deD.

ID tbe Suit between tbe Soulh Afrie~n Aaoci.-
lion, Plaioliffs, and PIlTaB DANllIL OtLDBI'i-
HUUB, J '@feod.ol,

IN ex.cutio'! of tb. J ud"meDt of the Supreme
Courl in tb .. abo ... Snil •• tIIIle .ill be beid

al RbebokAkrAl\I (ol>sr Lady Ur.y), io aid lJi_trict,
on Tbnrad"y, tbe 18tb dRy of N"",.lIb.r, 1886,.t
10 o'clock a.m., of the following, .il.: -10
.Mule8,l Pair OllrL Hor_, 3 Geldinga, 10 CoWl.
aDd I B.uck WagaD.

JOHN J. GRAHAM,
High Sherift.

Geld op Verbandl
G-·Ji:LD op EERSTE \ERDA~I\

tegen () percent. per jaar, j, \ I'r,

krijgbaar ten eenigen bedrag"1 (JP
geapprobeeme Leeningen.

Men wrvoege nch bij
COSNETT & ST LEG ER.

Tenders voor Tak·en Veld·
kornetsposten.

AFDEELI~"G VA...~ DE K4L\P,

D. ISAACS & CO.
Cijfers

(jOl.ta nt.
gemflrk1I't ikr.lell zijn ill fllliclt'lijke

l\eUo rl·ijle'", "'iii'
VERTOONKAMERS •

tr~ellLons ISRAEL.
Advokaat Giddy verzocbt en verkreeg.

Dameus den Meester, eeu jj rule nlsi" omtrent
de ""11.telllnl{ vaD een curator st! Id"m in zake
&eR kr"llkzinnige.

DldTRIUI' V. ORCESTER.

Langemarktstraat, Ka.apstad.86J 88, 90 en 92J. II. USHER EY VROUW. [lIS fRIC'T ROBERTSON.
A,lvokaat lones vroeg om verlof om een

IAel!illg aan te gaan op een leven"polis, eB dit
werd toegeetalOn. dAar de cumtor dAr huwE·
Iija.che voor",a,.rde er zicb me" vereelligde.

Geillustreerde Catalogus· en Prijslijbt worden op aanvraag post'IJ'Tii
to~umaen. ID Zake lu...ch8n d. Z. A, A.sociAti_. EitlCh-rr.,

en PnTItR I 'ANI'L lhLD'NH1J118, Ver-
weerder.

IN Ex,cutie OBD Ge .. ij.d8 ..an bol HoOjl
Ger~lllshof io de b<'Hoj!'emeld .. Zaak lal

V.rkooping worden "ebuudeo te Rb ....D'kakraal,
(nabij Lady Gr.y). in h.t "'''Ijlde 1I~lriet, "p
DODd.rdRIl, d.o 181en No".mb.r 1886, te lOur.,
un hel ..olgenoo, rAmelijk :-10 .MOil.I-II, I
paar KlU'paard~n. 3 Ru.inpeardeD, 10 K~ijeD el'
1 Bok"llfIeo.

'\REXT~E feg. II AREYTRE.
Een" rule IIi.," werd io dez~ echtscbeidillga.

zaak gegevell urn lil (urm'] ]lrJl/peria, te pro
cederen. JAMES ROBERTSON,

IN 'T GROOT FN KLEIN,

ORLA_....D fpgell IIEIXE.Y.L'I.
Ook hier gold het een z,."k vaD lJ' forma I

P('lL}'(r,a, di .. naar advokaat C!oete werd ver· I
w.zen. I

PRIJZEN JOHN J. GRAHAM,
0i'p,rbaljuw.

Kantoor TAn den Opp.rbAljll",
1 No,ember 1886.

AAN TEGE~ LAGEKOOPTEBIEDTMEESTER f, ~;r" RosnIER.
Ro~cber IS curator in e.'n boedel. eo kreeg

order. op aauzoek v,.n ad.o ...... t Ulddy, name,,"
den Meester, om zijo rekonm: in te uieneo .

TWEE ECIITSCUEIDIJtiG8Z.\KEN.

TUELATI'\IJ V \N PEI,S();\E:"< OP DE:'>
I HU':"STUEL VA~ llr; HOLL. Ut.IH.F.

KERh.
LOODEN PIJPEN, i tot 2 duim

GESLAGEN IJZEREN PIJPEN, i tot 2 duim
GEGOTEN PIJPEN, tot 6 duim, AARDEN PIJPEN tot 12 duim
DAM SLUIZEN, "OentrifUgale" Pompen
KRUIWAGENS, WIJNGAARQ SOHOFl'ELS
SIKnLS, ZEISEN.

HIERBIJ ge8cbi~Jt Kenr,i!g'enn ..,
dRt Verzegelde Te[]der~ zullea

worden ingewacht door den C,.,plen
ID tbe Soit betweeo JOHANNES NICOLAS HAll- Commis8ari8 van de KRsp, tot Zaturrl.g,

JUN, PI ..in~itf,andPKnBSCHAL1[DuPLl!.e"'8 13 Novemher annst., te 12 unr 's md·
and otberB, D.fondlln te. dags, veor hpt vervoe~ van Je VJlg"t'od~

INeXteuLioD ol Lh. J udll'menl of the 8I1pr ..m.. Tak _ en V eldkornetRposten. til voet, ge-
Court iD tbe "bo,e SUil, Il SAle wil! be h"ld

.t Doorn Ri,.r, iD uiil Vi.trict on Friday,lh .. durende bet jaar 1887, nam ;-
6Lh day of 1S0umber. 1886. al lo o'clock, of th~ V Iln het Postkantoor, Kltpheu vel "La.
f"llowllljZ:, "il. :-30 G0818, fj H•• d CaLti., :l tion, 't'ertrekkende een kwartier Da aan·
HO_I. I komst van den Eersten Trei n van 1\ Mp.

JOHt>i J. GRAnAM,
Hijlh Sberiff. stad, naar de Woning van den V <,l·lkor.

net, Koeberg No. l, Adderley, io twee

In die vall C"lIanan f':Jm no ...erd de termijn
voor de dagv8&rdlDg bij edicte op voorstel
vau "clvokaat Syfret verlengll tot 9 December;
eu in die VBD Hchoeman tNIt'lI rio. werd een
verzoek van advokaat Cloete v,.o cle band ge .. e-
zen Oill ,Ien Inan die in de Z. A. Republiek wa8, i
zoo te dagvaarden, dalir h,·t niet bleek dat hij
ooit zlju domicilie in de Kulollie bad gehad.

DI8TRfCT WORCESn.H.

ALSOOK,

BRANDRAI'S BLOEM VAN ZWAVEL,

Pakhuizen ,Hardewarenen Billh Sherill'. OffiCI',
28tb Oet., 1886. uren.

Van Adderley naar het Postkantoor,
Pbiladelphia, in twee ureD.

Van Pbilade!pbia naar -ie Woning van
den Veldkornet van Koeberg No 20, ID
30 minuteu.

V Itndsar nsar de ''Voning van d~n
Veldkornet van Blaauwberg. op de pli>a1,8
Bla_!I.berg. iD dri~ uren, de Terugrn&tl
vau, de genoemde plek keD aflevereDde
ten Postkantore, Klipheuvel Sh.tion, biJ
tijdlom naar Kaapstad te word,'n ver·
zonden per Eersten Trein van Malmes·
bury op Zlturdag.

De dag van Vertrek vaD Klipbeuvel te
zijn Donderdag iu elite wf>ek.

Vijftien minuten voor oponthond toe-
gewezen aan elke Veldkornets WODlng
of Postkantoor.

De geelaagde TeDderaar z~1 ook voor·
ziening moeten maken voor een Pugt per
Week tnsschen Klipheuvel :- tation en
Philadelphia en Terug (direkt).

Ingeval een Veldkornet van woning
ve·andert of aftreedt gedurende bet tiJd.
perk waarvoor bij deze Tenders worden
~~vraagd, zal de aannemer g~houden
zIJn de Post naar de nienwtl wonlog te
1'e"oeren. of naar de woning van den
beambte voor de vakature IISngl'steld,
naar het geval zal zijn (zullende orntlent
dell tijd van vel voer een ovproonkomBt
worden gemaakt al. het geval zich rnogt
voerdoen).

Informatie omtrent de aren bepaald
voor de aankomst der Mails aan ('n ver'
trek van elk Postkantoor of Veldkor.
netschap. naar het geval moge zijD, 15te
veruemen op aanzoek bij den Civwien
Commiaaarie, of PoetmGelter.Generaal,
Kaapetad.

Vormen van Te.der met volle inllch·
ting betreffende de voor ... lfarden vaD het
k~ntrakt,. ~ijn verkrijgbaAr op 8.lInzoek
bl] deu Clvlelen Commissaris, K aapst&d,
of de Postmeesters te Kliphenvel en
Philadelphia.

H. R. HORNE,
Civiele CornrnlSS&rl&,

Kantoor van den Ci.,.ielen CommissariS,
Kaapstad, J 2 Oot. 1836.

PLEINSTRAAT. KAAPSTAD.
ID Zake ttllecbeo JOHAN'''lfi NICOLAS HAlfVAN,

Eiacber, pn PETEll SCHU.JI: DU PLB8IIU .n
..nderen, Verwllerdera.

IN Executie T.lIDG.wijs~. "An h~t HOOjlG";
rejZ:t.ho( in de bo,.ngfm!!ld. Zuk, _1 Ver.

kIloping .orden geblludm le Doorori,i~r, in bel
lreleitd8 ltiltrict, op Vrijd8jl. deo 6deD N... embel
1886, te 10 urt, ""D h.t ..ol~od .., namelijk:-80
Buklien, fj Slakl Vet', 2 P ....rden. "

JOBN J. ORAHAM;
Opperbalju •.

Kantoor nn den Opperbnljuw,
28 Oct .• 1886.

Goudmij ners' en Prospecteerders Stevels
. -----------------------(-
W ATEI ,PRUE~, ZANDPHOEF EN SLANGPROEF·

, KOMT ZE BEZIGTI<;TEN BIJ DEN
Kaapsch Maaksel Stevelwinkel,

VU DI

WESTELIJKE LOOIIMAATSCHAPPIJ,
5 PLEINSTRAAT. RH~UMATICUHO.

Het Grool~ Zuid AfnluumlClu MiddM t~en Jiellt,
Rh€umatiM en RMvmati.du J,cM, dat "ooit
f.ilt, oft ook et'" lek~r gmu.middel il leg..
Rla.umnti.du Koor t I, }(Mumt1tilC"~ Hoofd-
ptj .. , Heup. m Len.rltmjiellt ... ZMtkittp ••

{lVE1:LU1E:'>r; \'Rorw~ ZeSTEH.

B .. chermheer,ehap van Zijn H"o:]·
.Edele den Slaat8-PTuidenl 1:::. J.
P. KllUGEB en Generaal /t-. J.
8JlIT.PAARL .
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