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1'\.\HLf:.CIIE De Plaats "Draaiboek" Klo' F 7=T7T'
l- I '. rrt,.<I"'<lal~chappij. Afdeeling Piketberg.' 0 niale Weeskamer en Trustmaatschaopij.

]'l HI.IEId: \ EIU\OOPING DOOR d~ d:dmijns Broeders,
v .x mede-eigensar van de Plaats,

~ ~'B GOeulel.nll ~o~aakt zijnde te verkoeeen ZOO
tlll I."~~'- .f'I" bied ik de Plaats "'-1'- ,

h DRAAIHOEK II •

UIT DE HAND TE KOOP AAN.
1 IJ'; I, n t en Boedel van De geheele uitgestrektheid is ruim

'1,\ I' I I' ,,,· ..t~ FAAS-E~. 1982 M, orgen. Aanzoek kan bij
den Ondergeteekende gedaan worden
tot den 15den NOVEMBER E.K. OP VRIJDAG, 12 DEZER,

Draaihoek, Pik~~b!~,BAS80N. ZULLEN W()RDEN VERK;OCHT OP DE PLEK,
15 October 1886. Die UITGESTREKTE PAKHUIZEN, Nos. 18 20, 24 en 26 k-

De Heer W. HERMANN.
sernestrut, ·tezamen met de KAAR8ENF.A.BR1Et,-groote ingesloten
Achterplaats, enz., enz.

PH OTOG RAAF Dit Eigendom is een van de meest imposante Blokken Gebouwen in
, de Kaapstad, en is gelegen in een van de drukste straten der Stad. De

STA L PL EIN, 1 Bergp~ts .van deze. Gebouwen is zeer uitgestrekt, en het is onmogelijk

H
EEFT .. B' dat ee?lg eigendom ID de markt zal komen dat grootere gerieven aanbiedt

J
. l' \ \' ' ,om z.qne uitenvrienden d dit d d lf\ .:. .un: en, oe., enz. t kornenv zi an uit ; en oor esz.e s.centrale li~ging is het zonder uitzondering een

e gemoet te omen, zijn prij- d 11 b B1;()~ l' ~ ~BO NUS! ! zen verminderd als volzt :-Cartes van o a er este esigheidsplekken m de Stad. Het Eigendom is in Zes
,I ' •. \ lLLIERS, A.P.~n., h~lf. dozijn, lOs.; d~zijn, 15B.; Perceelen verdeeld om koopers te gerieven.

Eer.ig' Curator. Aabwetsf half dozijn, £1, dozijn, L·be 1 ----
'" ,'I'. TI. j' Co., AfslagfJt'8. £1 lOs. 1 ra e Bonus zal worden gegeven.

-;;;K~E;;;;;;;;::::N-:::N::-:=:I=-=S-:-:G~E=-=V--:I-N-G-.VERKOOPING TEBEGINNEN OM ELF UUR.

Tl'

;:'tl'. AFD. PA~RL.

Op 'L:iltlda , S \0\'. IS86.
... .\:-\'1,11 r \l. Het Eigendom
!" \ I' i : '\',,'1' .len Insolvent,

"," .\,1\ voet van de Du
,;\ :'. I" I,Lllll niet een fraaijen

-.r ,::;,"! \ ~,;l,lre:l -!11,(JOO Stokken
. : :)':: ""k i- er ~oed Zaai-
.. l. ,1\ I'Lllhtigl' Veeweide.

,[ ,,' ~\ 11":1. Kuipen. Leggers,
.' \\ .k. c. l. l\1I\'r< lerij gcreed-

,- --~- -

MN BUITENHANDELAARS.

D: "~ r~,:', konden v oeren alle
, L.' '~ 'I'; nu-t spoed Geen

. \:>11 rlln·ktf' comrunrnca-
1 " ,: ' , .: Ik \I,Juaun. Goede-
i. :' l:;:lr::,t\· marktprijzen

T, nil, Il .( en IJ maauden,
: ~ • - \,!' k"lltallt ;j pertent.

AAN TOGTGANGERS.
OP 26 September werd bij ml)

een O~ gelaten, als securiteit
voor de betali ng van twee Por.d
Zes :::hillings, betaalbaar een maand
na datum, door een man die zekere
Ossen onder zijne zorg bad, PHILIP
VA~ DER MERWE, die, naar hij zeide,
nabij Grootrivier woonde. De US
IS nog niet gelost, en de persoon
kan hem t- rug~ekomer, mits beta-
le>lde de som, tezamen met de kos-
ten van weiden en adverteren,
VÓÓr den l st en December 1856.

C. CARTENS.

Piket.berubrug, 30 Oct. 1886.

John nI. Brown & ZOOD,
KOOPLiEDEN,
'T. I EI )I~(;ESSTHAAT,

\~_\_\.l ':'T"Uj.

BE .iANGSEL PAPIER.
.~;; 'II ]',1:1 )W~ &. ZOON,

. '1. Ii i t li.l voorhanden de
• ',1 '( '" II' 'ld"llbl'id van het

\ ,> ;,' _:, !,,\.hte Bchangselpu-
: .' ' \. ,li. ,I. ill 't '(Truot en Klein
'e:' 1.' .:,~,'. l,rijzen.
\" i.: k, r. lI:' \ un het adres: 3')
'1 I, L' 'l~1 T l>:-'TRA.AT, KliP-
eTlD,

gfJ&.tl
UNION LINIE

KONINKLIJKE MAILDIE.NS

UNION STOOMBOOTMAATSCHAPP'
(BEPERKTj.

01 M .. ilbootf!ndel' Maat8chappij Vf1rtr(l\c
ken no KaapAtad nRar ZDgela.l1c1.

Via Mr.deira, om den sndc ren vol 08nsdag,
te 4 uur n.m., te St Helena. en AJcenaiOJl
\18 onder aaDIf!IrJlt!Dne.

VOOR ENGELAND.
lf PRE'fOHIA," Kapt. OW!!I, 17 November,

via St, Helena en M"n~ir..
" MEXICAN," Kapt. BAINBRIDOI 1 Decem·

t-er, via Madeir.. alk-on.
.. SPARTAN:' Kapt. W£IT, 15 December,

via St. Helefla, Ascelllion t n Madeira.
.. TAhTA R," Kept. TBAnBs, :.:!:l l.ïecember,

~ia Madeira alleen.
" MOOR," Kapt. GlllfJl11, 12 Januarij, ,ia

St. He lena eo M&d~ira.
,I TROl AN." Kapt. Luua, 26 JanDarij,

via Madeira alleen.

-

'Publieke Jene ensschool.
AJ'PLl(_'.\TJ L~. H'rgezeld van

t'" :':i:..:" !,nft. 11, zullen worden
::'Z"!'" :,"l. t '\"1\ l·-JiJen November
",,:'-:.1,,:,:'. \"',1,1" hetrekkingvan
y..·,.o,:.,r, . ,\--Hl'ut voor boy enge-

.. ~:j ..',l. Sldaris £11G per
p~ .\ll i' :cJ,e. [j moeten het Ma-
:~:' . '> Ex ui, cl hebhen gepasseerd,
ir. ..::.'I. : ÏO' k, r.i.r-, van dl' IIolland-
";1" '.:,:: :' "Il r;"udzakelijk v er-
~!...{_Lt,·. THOS. E. rULLE.,

A19.m ....D. Be.t.ierder Yonr Z. ~ fri-kA-----BAZAAR.
_\!A..l{TIb L. S)IITH,

&_'eretarls.
IYI ::.: q-: :1, 1J (Jet. 1bSG.

1
. r.'. \LU-:~,van ['f'ne Uocht '3 [')E Jaarlijksche BIlZAMvan het ZUS·er, op TER WERKGE;t,to:LSCHAP" UW
i ~' .;, :J,tJer, de EchLgl'U()utevan KONING RIJ K KOME " zal gehouden

A. C. 'i'. u. BIJL. worden in de Metropolitan HIlII, Burg-
\ 'I:' :!lr", St •.llt'nhosch. straat, op DINGSUAG, 9 NOVEMBEHo.

Eenige leden van bet Kaap8tad8cbe
Amateur Muziek korps hebbeo vriende-
lijk beloofd gedurende den Avond eenige
Mnziekstukken DIl le voeren.

De den ren zullen open zijn, van balf 11
's Morgen8 tot 6 ure '8 Namiddag8, ep
7 tót 10 ore in deo Avond.
Toegang gednrende den dag 6d.
In den A vond Is.
Kinderen Halfprije-
BijQragen in geld of goederen zullen

Aan Familie en Vrienden in dank ontvangen worden door

\\

Mejnfvrouwen ATKIJI!ON en ROB lilt'-
. 10;\:1 T b, k. I d gemaakt, dat het SON, Slr!indstraat.

. 'I!, !I"'I" b.ha"gd het-It tot Zich Mej. J. J KOTZg, Zeepunt.
.' '-"', "f' Z, I.dng morgen, 31 Octo· "LUCI(FlOrF, Tuinen.
" te, ,j"rgl'lld.len r.cbtgenoot "STEIJTLlR, Kloof'ltraat.

;.,:111.'-:\:-\ l:l·:-.:-(JL:W, J'" d~n onder- W B, " J. C. !CHT, ree8traat.
: ~~,y ~:, !.) ~ar(,Il en 2 maanden, na eeu _-- _-

,- .~" ...., . rhl "PI blntenl9 V!ill51:l Jaren.
,,{ .1" fcL hiermede ITIlinbartehjken
..k· . t,· [,"·I,g.n ..an l:,elw. NltrrH·
h, :-id,TtiLiSG elJ d" vele vrienden

-I. \':,: 011:1.'11 ,·u'.r de goedgun8tige
.' :t .', Lj: 11:1l 101] verleend gednreDde
.-' r.' jk .tlJden van mijn overlt.den
" ~.·,.:;.'1.:. ( {, t,

()~r.llá:lH.,:-" te \l(plll:gton, op den
_ '".' I ctob-r 188t" miJn Echt-

~"T, ,I, inr Ui\\A]{J) B~.NIJlHK
~I,\ IJl i:-;. Il J"1i «uri-. dom van vijf-en-
" "'_' ,r'~, 7.•" maande-n en 5 dagen.
~ ;, :.1 ' rEU r: .

:-;. W. MARTIN,
g'pl;. Du PLJ:88IS.

KOLONiALE
Weeskamer en Trustmaahchappij.

\V~d. N. R(J~SOUW,
. gt b. LOCB'IIIR.

~. "11Ic,ch, 2 ~ov. 1886.

Knysna Gebouwen te Huur.-
DE Gebouwen, vroeger van Fox,

DLN~ & Co., behelzende Win-
kel Pakhuizen, Zolder "Counting
Ho~se," Buitenkamers, 'Voonh~is
(7 Kamers), Stal~en. Wagen~Uls,
enZ. ; Groot Stuk Grond, en T~lU~,
geschikt ,"oor een Handelsbezlgheld
uf notel. Yoor termen, enz, doe men
aanzoek bij THESE!'!&. Co., Knysna, of

G. W. STEIJTLER,
Secretaris.

Kaapstad, 2 Nov. 18SQ.

DOODBERIGT.
\

\\ HiJl!-:IJVEKW.-\NrEN( EN
... \ Hl 1-.:\ IJIo,~ wordt bekecd ge·
::'h', [ht lid dml Heer van Lpven en
, ". ,~h""gd he(·ft tot Zich te nemen,
'p ,;.., (;""t"l1 October laatstlP<len, (na
"'1 lI,. ·,lJ,·t! van ~ maanden en 20 degen,
'"1 "'" II fl,mmalle, hetwelk bij droeg
'i, '.•':, LllrJsten, mijn tredergpli, fde
fTI:'DOI)tJOHA~ \VILHELM STEM-
\: I I. 'n d r'n ouderdom van eli jAren en
~', :: ' ... r·, Da een gelukkige Ecbtver-
L::"JtcLIRvan ruim oU j>trell•
II tJ ~H I:TII A. FLlZ.·\ HETII STnni ET,

geb< reD S"Á~.PO.L.

Geld op Verband.

VERKOOPING

1886 Op 'Woenpdag, 10 Nov. 1886
, ZULLEN bovengemelde Bokke~

PUBLIEK WORDEN VER-
KOCHT. uit de MARKT KRAAL,
precies ten Half 12 ure.

ROSSOUW & VLOTMAN.

J. ·FRED. PENTZ & Go.. Afslager •.
PUBLIEKE ,ERKOOPING-

DE Ondergéteekende, daartoe ge-
authoriseerd door de Execu-

trice Testamentair, zal per publieke
veiling verkóopen op de Plaats

ELIZABETHSFO~TEIN,
IN DIT DISTRIKT,

,TE 10 URE V.M.,
Op Vriidag. 26 Nov. 1886,

300 Schapen en Bokken
PAARDEN, VEE

3 Fraaije J ongr Hengsten
1 Eerste klas Bul
I Ossenwagen
1 Stel Jukken en Toebehooren
2 Ploegen, kompleet

Een hoeveelheid Rog en
Koren. .

Het gewone assortiment Huis-
raad en Keukengefeedschappen.

EINDELIJK: Clanwilliam, 30 Oct. 1886.

RE~ K08'I'8!A R ASSOIlTI liE~T HUISR!l Dt Ohas. K. Fryer, Afslager.
Als 1 MiddagmaalsWel, 1 Ronde Tafel, 11 Wasch-, Kleed- en sadere WELLIN ijtO N BANl.

Tafels, a Kleederkasten, 1.9.. Stoelen, 1 Madeira Stoel, 1 Sofa, 1 Zit-
kamer Tapijt en andere ditc., 3 Ledikanten, met Beddengoed, com-
pleet, 4 Huisklokken, 24 Schilderijen, 1 extra Verrekijker, 1 extra
Weerglas, 1 fraai ~deboarci., Boekrakken, Lampen, Spiegels, Glas-

, en Aardewerk, KeukengereedFlChap, enz., enz , en een menigte andere
Goederen die ten dage der Verkooping zullen worden voorgebragt .

BEI ..ANGRIJ KE

PUBLIEKE
VAN

.0. W, STEIJTLER, } U'I.
W. JlERO. CaTltore'.

a.bouw der X'mer, No. S K..rkpleiD,
K•• p.torl. il No .. mb-r 18811.

H. JONES & Co., Afslagers.

JAMES HOBERTSOi~,
BIEDT TE KOOP AAN TEGEN LAGE PRIJZEN

tOODKM PIJPEN, i tot 2 duim ~
OE8LAtJZN J1ZE1EM PJnZN, i tot 2 duim
GEGOTEN. PIJPI.N, tot 6 duim, AARDEN PIJPEN tot 12 duim
VAM SLUIZEN, "Oentrifugale" Pompen
KRUIWAGENS, WIJNGAARD SOHorrELS
SIKKELS, ZEISEN.

ALSOOK,

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

IJ zer- en Hardewaren Pakhuizen ,
PLEINSTRAAT. KAAPSTAD.

f'e Ondergete6kenden ontschepen nu ex" Johann Oarl,"

2,500 Z.A_KKEN RIO KOFFIJ,
.h:x "NIJVERHEID,"

2,500 z.akken ,lV1auritius Suiker,
Die zij te Koop aanbieden tegen Karktprijzen.

VAN DER BIJL & Co.
38, St. GeorgeS$traat.

AAN GR.A.ANBOERIN.
_____ ------------

DeCo~~ercieele Assurantiemaatschap-
PlJ, Beperkt, van Kaapstad,

(KAPl'rAAL £250,000),

VERltOOPING

In den InsolveJften Boedel van JACOBUS PETWJS DELPORT van
. ;. '.' Kleinst.eenboksrivier," ~eeling ()aIedon .---------,.

DE Ondergetcekende, in zijne hoedanigheid als :&enig Curator in den
bovengemelden Boedel, zal per pv.blioU veiliJ1a,doea, verkoopen, t.t

" !{ljEINSTEENBOKSRIVIER,"
Op Zaturdag, 27 November

TE WETEN:
De Eeuwigdurende ErfpachtplaatB genaamd" KLEINSTEENBOKS-

RIVIER," groot 1,830 Morgen en 290 Kwadraat Roeden. Deze Plaats,
gelegen omtrent drie kwart uur van.het Dorp Caledon, is goed bebouwd,
zijnde er benevens een goed en welingerigt Woonhuis, ook groote Stallen,
Wagenhuïs, Buitengebouwen, Wijnkelder, Muurkralen, Buitenstaties,
met Tuinen, enz., enz. Er zijn fraaije Landerijen en extra Weiveld voor
groot en klein Vee. Ook zijn er groote Tuinen, beplant met alle soorten
Vrnchtboomen, en een Wijngaard van---Swkken. Er is ook volop

, loopend Water, het geheele Jaar door.

LEVENDE HAVE:
1200 Fraaije Merino Ooijen. in extra 631 Fraaije Merino Lammeren

conditie 4 Bokken
1 Opregtgeteel de Mer r ie} Geteeld te "Nachtwacht," bij den

"Contessa" Ed. Heer J, A. v. D. BIJL. Pedigrees
1 do. do.'" Snowflake" zullen vertoond worden
7 Rij- en Trekpaarden 1 Struisvogel
1 Merrio 1 Menigte Pluimvee

] 0 Extra Ezels (geleerd) 20 Varkens.
1 Bul

'BOERDERIJGEREEDSCHAP :
1 Extra Bokwagen
1· do. kleinere Bokwagen oP.

Veeren I
1 do. kleine Kapkar, bijkans I

nieuw !

1 Snijmaohine '
1 Trapmachine
1 K oorndorscher
1 Dubbele-voor Ploeg
2 Enkele do.

1 Nieuwe Ijzeren Egge
1 Span Tuigen, met Zwingels voor

12 Pilar-den
2 Paar Achtertuigen
4 Zadels met Toomen
1 Lot IJzeren Standaards
1 Schroef
1 Groote Zaag
2 Tijg~r-v"llen, Graven, Vorken,

- Pikken, enz., euz.

, KELDERGEREEDSCHAP :
4 Kuipen (extra) i 1 Halfaam
G Stukvaten, 1 met Wijn ; 1 Azijnv.at
3 Drie-legger Vaten, 1 met Wijn' 1 Extra Wijnpomp
4 Leggers, 1 met Wijn ti Kajatenhouten Emmen
1 Zes-Halfaam Vat 'Manden, Kisten, Trechters, Kra-
3 Half-leggers I
1 Twee-Halfaam Vat, met Wijn

nen, enz, enz.

GRANEN:
DE OPBRENGST VAN

33 Mud Koorn
13' do. Ga~
30 ~o. Haver

4 Bushels Rog
! do. Erwten

EN EEN DERDE OPBRENGST VAN
I 6 do. Haver

OOK
2 Mud Koorn
2 do. Garst

160 Extra Vette Bokken.

VAN

RlJTUIGEN, VEE
EN HU~SRAAD,

TE DURBANVILLE.
In den Boedel van wijlen den Wel.

Eerw. IIeer J. J. BECI.

DE Executeur in gezegden Boedel
zal doen verkoepen aan da

Pastorie, op M A AND A G, 15
DEZER, te 10 ure

Het HUISRAAD van den over-
ledene bestaande uit de gewone ver-
scheidenheid van Benoodigdheden.

Ook een Kar met afslaanden kal?'
een paar Karpaarden (schimmels),
vijf Koeijen. waan-an eenige in
melk, enz .. enz.

J. J. HOFMElJR & ZOON,
Afslagers.

Publieke ,rerkooping
VAN

Levende Have,-:eDz.
In den Boedel van wijlen SI1BR..UI"D

STRAl'S Dt'ROER.

1Eerste Klasse Dubbelloop. Achterlaad geweer, door GREENER, 1

VERA~~UREERT Graan- en IIooimij~n, Woonhuizen, Vee en Boar- Extra Rifle.
denJgereedschappen tegen Drandschade, tegen voordeelige voor-

waarden.

Voor Voorstellen en Koers doe aanzoek bij

AGENTEN:
LlNOENBI<:RG'" DREYER, Durbanville. BAUMANN '" Co., ceres.
BRODZIACK "00., Malmesbury. IJ. H. WALK~;[l, Stellenbosch.
8. J. \'Alf DIK SPUY, Paarl. .E. C. EMMETT, Swellendam.
STEPHAN BR08., Hoode Baai eD J C. J N. IJEMPl<:RS, Caledon.

St. Helena Bui. J. llA.NVEKS &: 00., BredMdorp.
H. A. FAGAN, TD1~h. •

Boeren en andere Personen kunnen ook yerasBureeI:d worden tegen
Levens- en Ligchaa~gelukken tegen schappelijke Koers van betaling.

A. W. BROOK SMITH,: Secretaris .
ZUID AFRIKAANSCHE

BRANDASSURANTIE MAATSCHAPPIJ
van KAAPSTAD (Beoerkt '.

KANTOOR: ST. GEORGE-STRAAT, KAAPSTAD.

.lIgeschl·enll Kfil'it~\ill
Ue8erve FOllds ...

£-1~.500
4,:JUU

Bonus, enz., zal verschaft worden.

- J)SBB"TEUJtS. I
A. D. XRYNAUW, Voorzitter.
w. SRARLE, Vice-VOO"Eitter.

B. C. MYBUROli I H. J. D1I WET
J B. BUIBSINNE. 'Da. ROUX.

A. Til DER BIJL.
A'GDI"I'B,,:a£. I

G. H. MOLLER ~ 1. W. 8. L.A,NOERMAN

J. II. F. KLEIJN, ot

Eenig Curator.

Caledon, 1 Noyember 1886.w. H. r. KLEIJIl, Afslager.
A. Fergusson & Co,'s BREADALBANE Highland

Whiskey'
B.obertS0ns's scotsche Whiskey en andere welbeken-

de merken
Oalcutta Produkten van iedere soort, waaronder Olie,

Zakken", Tama.rinden, Rijst, Salpeter, enz., enz.

Keurig ~ssortiment Cigaren
JOap~ertjesBrandram's beste B,B,Bloem van Zwavel
Vol assortiment Oliewaren,-

GELD op EERSTE ~ERI3~,
tpgen li percent. per laar, lS ver- A GB NT. URE N in al de voornaamste ~teden in de Kolonie

krijgbaar ten eenigen bedrage, op" VOOR8TILLEN voor de Verzekering van VaRt· en Lo8goed tegen
geapprobeerde Leeningen. , risiko van: Verlies en Schade door Brand dageliik.s overwogen en be-

Men vervoege zich bij antwoor<l.' •W. J ASHBIJB.N UA·M, SecretariS.,
!; '\';ail'l, ~Iontatil',

'l ~'Jv. 18:6. COSNETT &. ST LEGER.

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

J. Cl STEIJTLER & GO.

Berigt aan Deelhebbers.

EEN SPECIALE ALCtEMEENE
VERGADERING van Deel-

hebbers zal gehouden worden in het
Bankgebouw,

OP DINGSDAG,
Den 21sten DKC&MBER eerstk,

'8 JI:ORGt!iB TitM 1U CRI,

Ten einde de ACTE VAN OVER-
EENKOMST dezer Bank zoodanig
te YERANDERE~J -dat aan Direk-
teuren de magt ,worde gegeven om
van tijd tot tijd Zes Honderd Aan-
doelen te koopen en de7.elYe te ver-
nietigen, en aldu,_ het Kapitaal van
de Bank te verminderen tot £12,000.

Op last van Direkt{'uren,

MARTHS. L. SMITH,
Kassier.

Wellington, 3 Nov. 1886.

-----------------------
GEVES!IGD 1836.

. _

l

......_
'V. G. COMBRINK,
HOROLOGIEM'AKER,

OVElt H. STURK & Co.,
~o7t.II!&I'kutl'&.t. Jtupata4,
BtudI ..oorb.nd .... HOTolo~irl. Klokken eD J1I_

li"n.aren, Zi:nTftl .n PI.1Ad Lepelt na Var

\

"Pil, T.f.lme&len, Pellllemeuen. BriUeII, ous-
el.lt D, pu& •• eDE.

, 8oro"'li-. i:loH.en eD Jo ... Uuo ... reu geJ'~
I' 111 .lIarl .. werk l.ePD bill'jken prij. ,ea....



28 A enns Il S
zil Pr •• , np (J

28 ~.t,h" ... C
28 Beer, 0
21 -.:.1 J \\ A
29 BrInk A J
39 B.ny T F W
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FROSPECTUS\MalmeSbury. x~outeurs
VAN DE In den Insolventen Boedel van JASPER

Paarl-Pretoria Goudmijn \ FACULYN GOus. .
: DE Baten in bovengemelden Boedel zullen per publieke

Beperkt'O;OD;~d~rdag, 11November
()60 000· Als wanneer zullen aangeboden worden ter Plaátse
GIj, •

EN

Maatschappij,Exploratie
------------------

KAPITAAL

PROVINelt} mOB
'. . .. '.' F AUG. 1886.TIJDTAFELS VAN Al. [n'tb~Suitb.-t.~enT,u.t- .. MAllrnI~r,J cl ,

ItAAPftAD-':™"""liq:nY~Jl~!_:_:IJI';;IJ\-s::::~.Ar~'I·~1~iMIJ l};::::;:~'~,t':::";::,::':,J,::' ;,:::,
STATIES.. II i ol lil II ! . !1I]! li JJ 1 ,Court.a ..bon SUlt, a S~le .. JIl b. b.id lt

. \~ I ~ I " .\1-1 : ,ru.t Vley, iD said l>itlriet. on Fri,j.y, lb, I~tn
-I . r- 'j--- I ,..m.1 n.m. ,da&' of No •• mb.r, 1886, at 10 o'e]uck, (,f lh

V.rtrek un I ....m. D••. \ D.JIl.ln.m. I; ! 'foDowio" .il.:-6 Horsee, 12 HMd C. ti. li
KAAPSTAD v .. 7. ..26\ .. I 1.0 I 6.0 ~.rtrelr.an \ .. ; 4.301 1.01 OItricllM, Il Cul" 12 Ba"s Coal. and Sut' I
Woodatock '. •• 7."1 .. 301 ., I .• !.. IMB"LU ~ ... ," 4 45 1.16 PreMÏDjI; Tube lAaf Tobacco 1 Plougb I Wh
Zoutril'ier Jun.tie .. 7.62' 4.38

1
"i

I
1.8 i 6.1 Be~Il.~ld '''1'' ::., 5:261 2.0 I buro ... , 1 Stili. . ' "'"

Maitland" ... 7.63 4.40,. .. I ~PIJ ont:"l~ I ...: "'1 ... i 6.IOi 2.60 I JOHN J. GRAHA\J,
Ak.DllI'baD.~ JIlnc. 8.26 6.10\ .' \ .. I" Mod~mmer "I·.... I. 6.61

1
' 3.3.5 - H l~b l:ibtTlff

Vert. do. 8.27 6~16, .. .. I" Ronlj{~elItkloof. "i'" .... 7.20, 4.10 HÏjcb Bbe,iff'. Office, .
Kraaifontein ..•. .• I .. ' ••• rupan I •• I ' •. i 7.47' 4.40 lit Nonmber, ; 88R.
Mtlld.nvlei JuaaQ. 9.61 8.43 D.m'l .. I.. B~Jmout.. .., "," I 8.18' 6.15
KI.pmuti .' • 10.9' 6.M 7.0 .. I 7. \\ IttppUt, ... ' .. I 8.60i 6.60 DlSTRICT oe: TSIJO(lI~".
P I tO 38F 72' 2.361 8.1 Aank ORAI'iJ&JlIVIII. ~ "1 9.6 ' 6.16
aAr •• • • • • • ~ • • • UI V k d . ILI'od Ore Brug .. 10.49 .. 7.37 2.441.'8.2 .rtre. 0 " I 9.381 7.10 la Z.ke tuefcb.n OUIAI..'I l\lARTHIH' J "110

A ~ W Y J GTOlfdll0 I 71161 82 18.4. KrankUIl I .'106 ' 80 Eleeher •• 0 ~ItCHAKL PIITRt:8 JUl!8. e'no
" IILL N ... '~I' " £'MUWPao I •. .' •• i . : . 0 '

Vert. do.. 11 26 I" ,3.7 ,1l.9 l'olfoDt·in .. "I' .. j~~:~8, ~:~O· V.I ..... rd.,.
n m... I ' Il tk I' "I IN Ex~euti. VRnUewij~je <Rn h·t Hunj~'''.d

Hermon .. .. 12.2 I .. i " 346: 10. A,:~k~: AAR J~CTIII' ~ ... il1.M\19.40 Hof in de bo,.nil.melde Z, •• , "I v..
Piketb~rlf W.g LO! .. I .. ·-i.14 '10,44 II."'. 1I00pictr worllen gehourt~n te Hi.t,I", In b.:
T

w 126'" 4 30:1112 , 12.1011.20 d It' t 'c' p VriJ'd..n 1 n l"d ,.Ulb~Jlb ""If . ,I "II "! . I • ".,tr.k d.o .... ' •. m. "lelT II le 'I ," >, - - e'. .' "'lIl·

A ~I 1 v, " ~- btor .886, te 1 UfO, ..... h'>l .,'IIl.nd·, "'D"I;·, -rtol8 ,,0 en I ... 1-" .. I ", ., Foor P ...,.,ZnbtIt _ ......... 1 12.'8'12.30 V S
O \\. 210 . 61 ,tt .5 I v 6 p.. ·d-n. Il! Suis '-, II r Ui""I1", ~ ~".,.n. "i.. . i .• I .. ! ", • \lijnfor,t&in I ", ,v.m D' If . 1.25 1.10 ,en, 12 z,.klr ..n St.e"kol." ~" Z.'UI; i I'...I-u'p.r.,

2 38; 1 ' 1'122 ee ont-m... •.. 1 2 III 230 d L-k 1 PI 1 I' I IIHreed.ri.ier . I" .. I ". . Hiehmond WPfl .... .' ijla ta .... , 0'11. \·UI"' •• ,", :,'d ...
Goudi-.i W'1l 3.8 " I 12.6 1\ ~ P 3.1 3.36 .ijnk.t_l.

k 11' 33" '6.2: 120 ~"" . oo~t .. 3.40430 JOIll'J.td\.-\II.\\i,
A ..n. (JllC88Tr.. p ~'I ,. .. I ' VIcton .. '\\Plt W"'I!' .. ,.. '.2' <.3'

d
620' 2 [) . . .. I.} '-' '-' (lrpt-rhf\ .IU.,

Vert. o. ", .. : . , . 1l1'8J'8I>',ort 6.6 ' 6.30
H.xri,ier .. .. I '.... : 2.4 II,i. Zust.re I... K .. ntO<1r, ..n d ..n ()pp,·rb.~:lu"'.
A.xri.i,-r OoIt ., i .• I 7.22: 3.30 :'<i.18Poort 5.bó 7.00 No,.mber 1 '!BH.
T.il\nlll.. ..: .. I : 6, 15 i{h.no@ter~op , .. ' 6.2b R.40
Anlr. Touwsunu.B P ,9.20; 6.5 .\8"k IIIt.1.t'P'ORTWUT r' ... 7.16 9.40
V d 9.3016.20V_rtr_k do.. . .. 1. • 7.25 9.5b
ert, O. - 2 . 8.3911.10

Oonet ..ble . • .. I . I' Let i.~boech I
M.atje.r ..nt-in p 11.10, 9.1i Uitkijk .. .. .! ... I

", .. , ... • .. 1 ' f
p. ..! '." 12.1,10.15 :\ank FRASERBURG Waoi

~ 1.1711.51 V.,tr.k do ... :.. I' jn.w. £'do. Albe t W.g I ...
•• 2.3-1: 1.5 ".,

.. I 3.4~. 3.30 1310.<1 Ri r ier I •• ;2~2 3.42

.' I .. . . f'lottontt<in 11 ••• 2
, ., 1 4.36 4.4~ BulT.llli.i-r 1.38, 4 ~

, ", 6.0 ' 6.10 ''''tjHI{,,,,tein r ... I 2..~4. ~.;g
.. I "16.1017.1 Coretab.i.. . . i,.. 2 8 0..! "17 . .5' 8.2 u. k 1'oUW8 RrvlO v .. 4. 4 .4
"I .. 7.50, 9.26V.rtr~k do ....., !.3010.25

.. 8.3510.3 risngle I ... ! 6 16111.26
.. Ii :.. 9.26: 11. ....... • ••m.

, I. m. H.x Ri.iAr UOlt... 6.18 1.0
.. : .. 10.1011.2.4 fhx Ri.;~r ..' 6.31 1.20 Z b d Z

•. 10.45
1
' 1.3.1 ."'ank WORCJtllTIIB' :".1' '•. m. 7.9' 2.6 Ic alre tpU...c eD t ,A, A.w>ci.ti., Eil'Ch·......

1136 li 305 10.20 7.14' 2.25 en r,T~B 'Al<J'L GrLD~"Ht'JJS, \'".
... i .;. I' . Vertr.k do ...... 10.'0 7.361 2.63 .eerder,

lom r~oQiini\V ..~ I v
.. :12.301 3.4

1
Ilr•• d. Hi.i.;... ::1' '11.18 U8, 33':°1 IN nEX'CD~i"f ::11 d G.:i~.d~ ,a~d bZI 11""1

.. I :h56i 4. b "erP8 W~jl 11.60 8.22.01 \7"r-IlIO 0 ", -~~.m. • -'" ra
,,' .. ,!tA6

1
1 6.16 .~'toi. Melen •. :: .. "m .. 'I'" Verk~.opinll wordeo l1.houden t. Hb. b b@kr,.&',

.. ! 2.5 , ó.1l6 rul~b W'g" "\ 12.30 8.52 4.2, (nAbij Le,ly Gr.y), in b·t jlP'''1l1• I '''lTlct, P

.. ; 3.10
1

7.16 Piketberg W~g ... t2.~6 9.1l 456 Dond.rd ..... ~.n H~deDNo •• mb.r I&-G, t, Ill.",
.. I .. ' a.45. 8.1i : l.rmon.. .. I'" I 311 9.361 5.27 nn het ,,,Iw."rle. r.Amelijk :-Iv \1UI""", I
.. .. ' 416. 8'bl A.nk WJtLLIlIOTON . ... 2:1610.16\ 6.15 rOf K'''I'''"rd.n. 3 Ruinp"8rd.n. JO 1,,,.,),, 'I

"14.46'1 9.43 V.rtr.k do F"I" i 2.3010.21 6.30' BolIw6jjo",.
. 1i.20

1

10.3 {,..dv Gr ... Brag'" ..." I 2 561042 654 JOHN J. GRA IlA",
, ., "'1 ""178 0

O lO 4
,I'IIIIrl ... " ... '•. w.· 3.1110.vv . _ fp·rb.IJu ....

" , 11.3. '." KlApmuti .. •.. 7.00, 3.30' .. ,7,3, K .. nt"or .nn d.n OpP"rhBlja.,
", ,.: 6.26111~5 \luldM. V!eij lcti, ...:': ::. [. :.: 1 NOHmber 1886.

I ,n. 2'1 1\1.arfO""'ln
Belmnnt ..... , i 6.57112., 'urban Weg Tunetie 9.32 1l.1811.55f 8.35
G . 7.24! 1.6 . < 41 Il 3 bl PI trBspaD I.... 1 7.56'1 lA5 \laltlftnd"" 9.M u, .. ':i omer oemen, an en, enz.
Ilunhm •• tklo('f I •. n.m. I _
Modderri.ier I 8.37 2.4,. 2231 1112

. .. ' 9,22' 3.4' Zout Ri,;er Junctie ... 11\.2 ~..!711 ... I', •••• , NU Ge, r.eed,-Aster, Duitsche en
Spi,itf"nt.ln I ... I ., •• 10.1014.4 W,)(,dsI<>clr lf ti IJ v

~:~,Ct~~~!ERLIY p "I" .. 10.~6: 4.55 IAnN K.AP8TAD :: 1~:10 0.5512.30' 11.20 Chllleesche, Balsam, Glube
:l:)' PR.e.lliere .oor elati,e luucbeu ....petad .n Worc"ster {illCluil) worden ni.' unoerd met Amaranth, Dianthus, Stokr(lzen,

deu ,nellrein op Vrijd8jl. . T kl" Helichryssum, Portulaca, Yerbena,
• Zie onder .oor de BtellenboeAebe eli d_ Malo .. b.ITY .. tlD: .... d Z' .
Bij de pl ....t .. u wur de letter I ltaa~ boudt d. treIn ..ll~.n eul ..II er ~en III", en ....n • IDllla, enz.

StAtio'" wurbij de letter v itAat k_lI men nr.e~h 1181. h.lr"m.n. Tomato Planten, in Zes Soorten.
KIMBEB.LEY :HAAlt POB'!'", BLIZABET B PORT ELIZABETH NAAB KIMBERLEY - Groenteplanten, soorten.

IT.i~.i'J=r, EN ltAUS'l'AD. Te Koop geboden tegen billijke

~::S.:__ ~J~JiJ!~!iiidl~h_- STATIES. II~JfnJj~jjiil prijZ~Od~;RT TEMPLE:\LL,:

! ,.m'lI I _----1-- ..--,-
V_rtrek ",n; ; j , II lIJ. i v_rtr.k ."," 111.18./n.m. n.m. i
KI:MB!RLRY •. 1.20; . ~.4Ó, PORT ELIZABETH .. .3.0 I 6.8 70
Beacon.field ,,1.401, 1.6 i :-!"rth End.. .. 3.7 i 6.14. '7.6
SpytfuDtein ,,, .. 2.2ó: .. ;' 7.6°1 wMtkt,pe Junctie .. 3.33 ! 6.20 ;.32
Mudd.rri.ier ": 3.16, .. 8.4~, .. 4.20' 6.48,8.12
Honigneltllloof I... •. i. 4.101 .. 1.10

9.2"1 .. 6.10 ,7.6 8.41
Grll8pan I •. ' 4.1i0 •• ; .Ii I •• 6.6317.32 926
Helmont .. • . i 5.30 •. 110.42, •. 16.36 7.67 10.7
Wittepo~e I •• ...! 6.10, .. 111.271Iv2~· .. 7.9 8.19'10.41
Aanll OáAl1i/DnJD P 1 6.MI .. 1-12'2 ' ..ndfl.t. .. ..,7.20 ,8.4311.261

Vertrek. de 1 ~.~! .. i~ . ! 1:1611•11 .. 0... .. "I~i 9.13 12.61
Kr&olroll I "! 8'601 ... , 2 15 Aank. ALICJtDALBJURe. ~ .. I 9.4512.461

PIIU. P~n I '''j . !.. , 3'6 V.rt, do. .. I 10.0 1.6
potfont8l11 .. ." 9.40

1
, , . 3:66 H ,@cbmaosIÏyier....,10.27:1.451

Hout Kraal .. .' ,10 2b ... , 4.5 ~Altsire, 1:10.47 2.161
A ..ok OK AAK Jl1f1CTU.;';i~I;~1 " ! " mmadsllg.. , Il. 7, 2.60

K ad
· .~_ ._, 'beldon I •• V •• 11.36, 8;4{)

Voor aap6t JIl. ""-:,' i.· a'i {j~3 MiddietoD . .. )11.66. 4.16
V~rtr.k J'eAar Juneu 1 2.2?1 ,I>!ap.,
Rietfeot.iD I 1 2.631 6.1 , .'::. ,
TlUli~'oDt.io I . "i 3.26: 6.6 Lo H .. I!12.261 6.5

1

Ihno.er Weg ,,13.661 7.4 nil ope I 10
["," ..Iro.tein I... ..1 4.231 2.21 Kookhuis. . ... . : 6.60
VilcbjcAt , •• . I 4.43, 8.67 horngron ::. ~:t;.~':g,
Aan NAAO'll'POORTJUNC'I 6.9 i. 204 Witmol!ll - 246 8211
Vertrek do. ...i li. Ill, il0.0 Drenr.an .. '.'
Boewortb .. : 6.281 110.2 Mnrtim.r... 3.6 8.601

O..rlloD , .. ...1 6.33i '10.2 HalesowPD ~.~ 1l.30
Ludlo.. ... ...' 6.4fl', .. 110.3 AADkomst OJUDO(JJ[ ~ . 10.0

163 ' ~10.68 Vert",k do. 4.6 10.:>0
8bérborlle. "16'181 .. 11.18\lsrlo..... 4.22,10.46'
Bangor .1 .. ..i . I .. I D_ d 4.44,11.18
Middelburg Weg 6.401 .. 11nl~. ""ro a I ... :D.m .

T lbe i.1;1 :12.3 Vi@chRivier ". 6.16 12.8
Ch," rg... 7.411'" '1.7 ypr.n Ura,," I. ...1 ó.a712.42
ODWftyI.. 7.1li't

1

.. ": 1;'3 n•• y • .. ..I .. I 6.66 1.81
~~~~:e I .: 8.21 ... 2.8 ef"lberjl.. .., .. i 6.26' 1.66

8.48' : 2.6 Midd.lburg Weg... .. .. ' 7.0 3.6
:r'lda " 9.11:'" 3.26 BaDgor .... .. i 7.193.36

1A:~kC~A'~~CJ[ ... ., 9.3u! ".. 3.5 I b~drlrorne • ".1 ~'~I:73<,
V~rtr.k do III 38 i 4.3 ,u ". •.. ! • ... u,
lIal,aawen .. 9:68: ••• i 4.55 ..rlton I ".. .. ; 8.7 4.0171
Murtimer :.: 10.C!2l , 6.27 B.:'8wortb I ". 8.10, 4.63
IJreDnan .. .. 10,38i '6 . .5 \nk. NAAVWPOORTJJ,o, ~ 8.23 5.16
Witmo88 .. ...11.9 , 6.1r V.rt. do. ' ~.30: 6. .5
Th 11 41 7.3 itehjlAt .... . .68 6.34·

orogro.e . , n 19 7... Zood i " IIwaalfont.in • ...'" .10
Har.o .. r Wejl... • I 9.48 8.0

" i • ... 8siboecbfollteiD I ... 11Q.I!! 8.48
I 0.0 Ri.tfollteio I ... ... •• ,10.1i2 9.40

:: I .. 9.48 Aaok. Il II AAR JURCTIW... .. •. 11.25,10.30
.. 110.1 Iin,N .. ,

11.1 Voor E aapatrul r;i, ootllll. u: :,. i

'11.4 .rtrek lie Aar Junetl~... 12.6011.". "'.m.
Houtkrul... , 2.; 1 ,12.46 TENDERS zullen wordeD inge·

Bo!!Chm.ne Ri.ier li.31 f>otfonteio 257 I 1.36 wacht door de Direktir. tnt
A.rok ALICItDALII JUIJC p 2.54 :12.' P'uwplln , 3.« .! 2.16'

. V"rtrek do 3.0! 1.15 'ir ..nkuil.... 4.28 ~ 3,0 MAA~Ï)AG, den 8sten XOYDf·
B<ll~ .. o. ,. 3.48:II.m.. ..., 2.1 \ank. OQANJKRIVIIIB~ á.16.,.. 3.50 BER AANST., voor Een Aandeel
Sandflativ.. 48 6.10: .. 2. V.rt. do. 6.50 e. 45 . dA' . d R
Mimosa. •. 4.16. 6.29, 3.~ WiU@puts. 626. ;: 4:50 ID eze SSOCLatle, met p rnle
Ooern.y v... 4.48, 7 Il , 3.;> 1l.lmot\t ... 6.57 .g 6.32 voor het loopend jaar, gereken,! ',Ill
Add" .. 6.9 740' 4.7 1rMplIn I •• 7,24 ~ 6.8 af 1 Mei Il.
T... lrst.ra. "1 5.351 8.191 4.4~ (lonillnpetkhtof I.. 7.56 ~ 6.51
Ooega .. .. "I ó.ó4 8.48 6.11 Modd.rri.ier 8.37 ~ 7.60
Zw ..,tkoJll Juretie .. 6.2~ 9.271 5.4 "pijtfunt.in, 9.2\1 ~ 8.40
Nurth End ... . 6.3; 1l.47 61.7 ~::e:o"~~ldKrXBII'R"L_ 10.111 ~ ~4.?
Auk P"RT EUUBItTH . 6.40' 9.60: ~.... .. 10.211 ... "

DE ZUID

-W-INDHEU
In de Afdeeling van Malmesbury,
VASTE GOEDEREDE

I. Opgemelde Plaats "WINDHEUVEL," gelegen aan den
niet verre van Malmesbury, groot ruim 414 Morgen. ,De
zoouls W oounuis, Stal, Wagenhuis en Buitengebouwen .
De vruchtbaarheid van don Grond is in de nabuurschap Ull':"Ul='lIo

en de nabijheid van een hnmlolsplaats en den Spoorweg
vclingen voor dit eigendom, Op de Plaats is Braaklaud gemaakt

Mudden Graan.
II. De Plaats "DE nUNST," gelegen ten zuiden van <wgemelde

Plaats" Windheuvol," groot ruim 2H Morgen, heeft de beljlOogdigde
Gebouwen zooals Woonhuis, Stalling, Wagenhuis en andere, 'felke in
bchoorlijkcn staat van reparatie gebragt zijn. De afstand naar i Malmes-
bury is nog gp<,n half uur, en de eigenaar is dus in de beste gelegenheid om
zijne Producten ton spoedigste te kunnen vervoeren. Beide Plaatsen zijn

ruim van Water voorzien.

DE-LOSSE GOEDEmN.
LEVENDE HAVE, in uitmuntende condttie.

. VOORLOOPIG
PAARL.

I'. H. FAeRE
J, }' 1'. PEl{( )U)
D. F. !I\' T()IT
Dr. J us. lJ() F 1'.\L\.:\· x

COMITE:
PRETORIA.

X. J. SMIT
II. J. SCHOEMA~
J. S. MARAIS
s. J. D\' TOIT.

12 Rammen
:3<)0 Schapen
100 Bokken

--------

10 Ezelf\
8 Paarden

I~ OSSBn
15 Koeijen.

DE TE VELD STAANDE OOGSTde opbrengst van
30 Mudden Koorn
SO Do. Ha nr j
1 Mud Oarst.·. ,

BOERDERIJGEREEDSCHAP .
1 Drie- Yoor Ploeg 1 Open Wagen .
1 Dubbele ·Voor (lo. 1 Do op Veeren, met Loerboom

1 Enkele- Yoor llo. 1 Schotsche Kar
1 Houten Egge lOpen do.
1 Paar Achtertuigen 1 Lot Zwingels
3 Span VO(I]·tuigen 1 I.Jzeren Landroller
2 Do. Ploegtuigen 1 Z.ldcl en Toom

En pcu J ohn~ton 'g Sni j ma~hine, in extra werkende conditie.

De II'C'ISMEUBELEN, bestaande in Ledekanten, Kasten, Tafels
Stoclen, en wat venh'r daartoe behoort, zullen den volgenden dag, op VRIJ-
D A.G, dpn 12r!pn KOVEMBER, te Malmesbury ycrkocht worden.

De Verkooping te "Windheuvel," begint '8 Voor-
middaga te 9 uur.

B. WETH¥AR, <Curator.

Maime~bury, 2i October 188G.

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

IL\5KIERS:
, l'retoria: DE ST.-i.~DARÓ BANK.Paarl: l)r: r.\.\}{L."l liE D.\:'\ h:'

Malmesbury
.--------- ------------------

Ex.ecuteurskamer,
DAAR geen yoldornd bod gedaan, i~ op de Publieke Verkooping. ge-

houden door dcn heel' .TAC. A vAN A.. SM ns" op den 29sten Ocrober
Il., yoor de Plaats" GOEDE TROUW," zoo kunnen AANZOEKEN om
dezelyp, (Jf TENDERS yoor Koop geschieden bij den Ondergeteekende,
tot ~en 30sten dezer maand.

N amens de Directeuren,

B. W"ETHMAR, Secretaris.

GEORCE FINOLAY & CO"
BIEDEN NU AA'N

rrEGEN VERl\fINDERD~: PRIJZEN:
BRA~DRAM'SBB BLOEM VAN ZWAVEL.

sim A,A PSCHAREN. Suui"'Nr.ScbartD
MclJOUGALL.'S SOHAPENIJIP
DAMSOARAPERS, PijpeD .oor Dammen
SLUlSKRANEN, 'oor Dammen
HEUI,EL OLIE, Verf, Olill, Olijfolie
GEMENGDE VERF. jlereed ten ,.braike
WIJNPOYPEN, Oomelaetieken Pijpen.'

IJzerpakhuis, 15 Gravestraat, KaaPstad.

WINGERD SOHOFFEl.S, Spuiteo
CHAIJLE ZEISEN, Sikk.le
VELD- en TUINHEK KEN
BLADKOPl<n, G•• I do.
KOPEREN KléTEL8, Hoof Jen en Bodems
GEEL KOPEn SOLl/EERSEL Blik
ROTSZOUT, vour V." '

T. x. IJE nL],IERS, Soliciteur.
CAHL L'E(,KER'IA~~, Jr .. Temp Secretaris.

DOEL.

Il,.t d", I '\,-1' ~lnClt,chllrpij is er n tlVeevonlli~f>, ~"lijk door haar naam wor~t
8Rn!-(l'Jui,I, l.I)',d,· I' ""lt r s t lid 0lltlt1nnt'n vn n r{',·d. Vl'lkn"gen, e,gendomme~, Rr]s
bierin r,"cl. r (l1l,SChl' v-n , e n vpr,lcl' h,·t prosp,ctePIl'n e n (xplolterl'n op gou·
houder»!- ,tlpkel1, "11 III verband dllalmfde h et vPlk!i)gen va[\ minerule rE'glen
en het bl'IV(" k en (f ov c: maken d aur van als i'CH'dgevonden zal worden.

KAPITAAL.

H.« j\',pJtAIlI ,1.'r ~It\"t~bappij is g{'steld op £llO,OOO, verdeeld in 60,000,
pand"elen VRIJ i I -lk . Zo' dm V(JO!' drie-vierde van het Kpltaal aal zijn inge-
schreven, z ,I de ~r"at8chpppiJ "I" ilevormd beschouwd worden.

I ndll'" de nnnvrHi?e bet i?ostelde gplal aandeeien te boven gf\llt "tal de tOlk~n
ning pro rHla gt·schi .. den op AanvragE'n vaat' meer d,an 25 aandeeien. ApplICatIes
,.oor:Zj en niJneier aa ndeelvn wurden ten volle toege"end.

EIGE:NDmr OP LANGLAAGTE.

np k w ar t pillflls "L!.S.lLAAGT' ," \Vitwatf'rsrRr,d, district Heidelberg, is ge·
kocht (;~rr (',,, 1':."II,('h ~Vlldicaat en d e voormelde 100 claims zIJn danrop uitg e-
zccht n t ('"n BR( tal Van .5Ei·l; l'S Vfin de 100 cla.ims zijn gelegen op de reeks van
riff ...", h, k,·",j ,,',; h,·t H",,£,!rd (main reef) V"D de WitwRtersrandsche Gondvelden
welk.' door de plHHt, 10('pl; 28 zijn vlHk daarOfIlIst gelegen op de nog overIge van
. den-:fd(' rt'eb VOiUliff"n, ,n de overige 54 Ch~llOS liJn genomen over al de andere

•gondho:Jdt·"'!~ riffen op dp pl(IRt8.
De ovnrge c!RlIn~ ZIJll onmiddelijk daarna uilgenomt.'n door verschillende

SyndicJten en pf'Tsonen. . .
!.e ~!"HI8chRppiJ OI,t,angt gemeldo 100 claIms Bis onbl'zwaard eIgendom.

bebul'IH1" 111, ts anders tA b..talen daarop dan de Gonvprnements !rcen,tles: Boven·
dien Z Jil kL)slt'll)o~ aall de ~!Ratscl.lap.pij af~e8taan, zaailing de ontgwDIng duult,
driE' ruime stllkken gw"d, "an ,le tlvee spruIten of wRterloopen, welk~ de plaats
docr."iJdi n, tW· l' daarvan vlak .."n gemelde· claims, voor ~hchlner1li1n, gebouwen,
enz., 10'" Wflt"" t''':t. G'·!lIt-2.> plaats " LA;<IOLA.\I}T~II is .overigens cent~aRI ~e
legen, ong' VE'er drie miJI._·n van b"t K"ntoor V'ln dt'n MiJncomrDlssarlS, IS rUIm
voor7- en ,Hn '\;Rtor, en bH,JI door hare ligging bijzondere 'gemakken voor goed.

koope ontolnnlng'
11e h':erra 'volgend0 ct'rlitik"ten door \VILLIA:I! S. DA'l'f30N, F.C.S, van

proef"~!l1II1i?l"l \'H" kw"r" op de oppprv,,,kte genomen toonen de hoeveelhetd goud
dour d. y··"chl! I"nde riff,'n g't'leverd.
, Cltsl"fl van proebellling VRlI eell monetl'r kw ,rls ontvangen VRn den Wel·Ed.

Heer i'li TOIT op
ti ~fptPrnber monster gemerkt ~b.

uo. No. 2
In Octo\)"r No. ;3

goud p~r ton 2 oz. 11 dwt. 14 giS.
do. 13 oz. 14 dwt. 9 grs.
do. I 07;, 6 dwt. S grs.

Goudmijners enProspecteerders Stevels
WATE!IPRU~F, ZANDPROEF EN SLANGPROEF.

KOMT ZE BEZIGTIGEN BIJ DEN
Kaapsch Maaksel Stevelwinkel,

VAN Dil:

WESTELIJKE LOOIMAATSCHAPPIJ,
5 PLEINSTRA AT.

Dr. lIAflN'; ,apport i~ als vo:gt:-
Kaa.pstad, 28 October 1"86.

ZIET OOK HAAR

Den Ilt't !',l'E~('[,", Paarl,
Ra.PPfJ' t VI\I1 dt' ontl"dlngen gemaakt yan twee rn()Qijters goudhoudende kwarts

\'.ln La[]b(hagt" r:en mon~ter was opgwllaakt van specimens gemPrkt
I i) -l iJ ï 8 9 en het f\[,,]..-re monstor VHn specimens gemerkt 3 (im 6.

lI ..t ';'n~'sl:r 'b('~'a~le~,i" d" 7 spccin'PI's werd fijn g'i'mslen en gewasschen.
Het (!(,nJ I'r nit gt·h""J,] WitS z·'~r fijn gt·liJk stof. Het bedraagt 427 gleinen per
:toD (0£ 17 d"t, i9 g,t'lI·.)

Hd !DOD"tt'r oostaande nit specimens 3 en II WHB zeer rijk. Het gond vao
deze wansters IS niet zoo bijzonder fijn Ills in bet eerste monster, en kan derhalve
gem!tkkehjk nitgewasschen worden. De hoeveelheid goud van dit mooster ver-
kregen bedraagt 1058 g'leinen per ton, hetgeen overeenkomt met bijna 21/. onsen
(twe" en een vijde onse") per ton. .' ..
" Het licht g[·kll'urde fijn gekorreld monster 18 bD1tengewoon rIJk,

P. DANIEL HAHN, Pb. 0,.., M.A.,
l'rofessor in de Scheikuode.

BF:STEDlI'lG VAN KAPITAAL.

Het kapitaal zal aldns wurden verdeel: £:25,000 is bestemd voor den &.ankoop
...an bovengemelde lOO claims op de plaats" LanK'laagte," WitwatersrRnd, waarvan
de ver\cooper9 t19,')00 ontvangen zullen in ten volle opbetaalde aandeelen, en
lG 000 in kóntant. De £6,000 in koutant is betaalbaar, de ~te helft., na c:w
tw~dp opbetaling, en de tweede helft nadat de derde opbetallnl(~~~bied zal zijn,
eo de balans van het kapitaal zal aangewend worden voor het aan~n en oprigten
VBn machinsriën, onkosten van ontgmning en verder voor het te~ uitvoer brengeIl
va.n de andeIe doeleigden der Maa.t~chappij.

OPBr,TALIKG.

De termen vlln opbetaling op 'landeeien zijn als volgt:
2/6 per Aandeel hij aanvrage '216 bij toekenning en de balans in paaijementen

. Tsn niet ml::der dan 01 elk, b~t8alba8r na kenni8geving van eene maand vooraf
DE uEIWE OPHETALl~G ZAL GESCHIEI/EN hENE MAANu NA TOE.
KENNI~G VAI'- LJE AA~DEELEN.

VERMEERDERING V.\N KAPITAAL.

Wanneer nitbreiding van de welb.aamhedl'n der Maatschappij vermeerdering
Tan kapitaal wenscbelilk maakt, zal de directi" daartoe ('ene vergadering van
ssndpelhonllers oproepen; eene meerderheld Viln niet minder dan 2/3 der
tegenwoordIg z!jnde aandeelhonders zal tot zoodanige vermeerdering van kapitaal,
door de nltglfte v!ln meer aandeel en mngL'n besluiten en wel in di!ln verstand

. dat de aandcl'lhouders de voorkenr behouden om de nieu',ve aandeeIen pro ralu
op te nemen.

13E~TCUR.

Mans Wandel-, Schiet- en Voetbal Steveis, en de Werklieden

JONGENS STEVELS, in groote verscheidenheid.
DAMES EN KINDEREN STEVELS, in verschillende

kwaliteit.

VELDSCIIOENEN, Mans, Jongens en Kinderen.

Blucher.

soorten en

Zood ra 8an']c'elen voor 3ri van het kapitaal zullen zijn genomen en toegek~nd
zal hd yoorloopig comIté na bl'hoorlijk phonisgeving, zoowel door de drakpers als
met circnlall es, rrn vergadr-r.ing VRn aandeelhouders beh'ggen te PretoriB, tot het
kiezen van eene permanente Dilectie.

Sllmregt ook bij prc:'(y geldtg, zal door de aandeelhouders knnnen worden
nitgeoefend naar de volgende verhouding:

1-9 AandeeIen 1 stern
10-24 2, stemmen
25- Hl 3 "
5U-g\) " 4 i:t
100 en meer IJ [)" ,

''f -
De :\hatschappij z.al geregistreerd worden onder de Wet op r.:eperkte verant-

woordehjkheld (Wet No. 5, l:3i4, der Z. A, Republiek.)
Applicaties voor aandeeien ztlilen ontvangen worden door den Secretaris te

Pr~toria, en aan de volgende Kan toren:
Paarl :-DE VI LLJlR.", FURK & Co., J. F. P. PlIROLD en Patrial KANTOOR.
BloemfonteIn :-:-l. BOl CKKNHAOF..
KAapstad :-J aHA S JA.~HEN& Co.
Kimberlev :-lJ, ,J. HllRHofl'.
Port Elizabeth :-fA!ltBRIDGE, PE'I"r!T &, Co.
Pi<;termaritzburg :-VArsE &, PAYNK.
Phdippolis en Fauresmlth.-J.·C Locw (Rheeboksfontein).

LIjsten zullen gesloten worden op 30 NOVEMBER EN T~ PRETORIA OP
10 UECL~Bt-:R.

Vorm van Applicatie voor Aandeelen.

PROBEERT' ZE EENS.

Aan", , , ,.,.,.,." .. ,."".",.,

A A M B E IJ E N POEDER.

Huff~lsr i'i.r
Grootfon\ ...in v
Bbedri .irr I ••

P,i". Albert Wejl "I
Fr ••• rburg W eg ~ ..
Uitkijk ." ..
Let jeeboeeb I . , .\

Ak: B~.AU1'T.Wsn v
Vert. do.
Uh.~o.t .. kop I

N-II Poort ..
Dri. Zu.ters I

Bies j .. poort ..

Victori .. W.st Weil
BrAAkPoort
Richmond Weg

n.. lf<lDt..in ,
Mijnf'lr.t.in.. ..
Ak. IJK AAR JUJfC. "
V.rt. do.
Iloutkr ... 1 ..
potfonlein ..
l'auwpRD •..
Kr ..nltuil I ...

A k. OIU> J ttaH'IIIR v
VoorP.Et,z. mOflcUr
Vort. do.
Witt.putu .

Kookboie ...
Lonl!' Hope ,
Middleton
Sheldon •..
Oommada,g!l
SaltAire I

n.m,
9.4~ 12.25
9.4!i 12.3';

. 11.6 Ló;
.. I

:: I
, • ....... 1

DISTRICT OF HO 'EHT~'I".

lo !.he Si.it bet.~-n Lh- Sou: b Afri~;', ·1,· c»,
tioe, Plalo'lffl, .. ltd PHTKB 1".'lkL G!L!,.~.
HnJ8, ,'~f.nd,nt. '

IN 8Xecutio" ot lb~ Judilmt'lnt ,f t h . :-:drr ..rr'f!
Ct1urt in t.M· alO<lvl"' Suit, ~ SRI .. ~ Jl, b b@,\1

al Rhoboklilkrt,ftl (nt--AT Lfldy U: .. ,.), lf, fiK I 'il'il'le'
O!l Thured.y, tbe J81b d"y \Of!'Io •• o.b r, J~~';.;
10 o'cl"ck •. m.• of tb- f"ll·,.i·~, Til. -10
M'ál'.e, 1 Pair CArt ""1 .... , 3 G.ldin~s, \" C trI
..lid I Buck W_gor. '

JOH N J. GJB!lA \1,
Hi~b :Sb-I,ft.

Hiab SbHiff'. Otfic e,
lit Nuvem ber, 1880.

".m.l
.. 12.14i
" 12.33!

1.4 ,
.. 1.26:

168
2.14,

l'ISrRICT ROBERTSON.

n.m .
, 2.40

2.64
3.19
3.50
4.30
6.1i
6.18
óM

STATIES.

.'.:~".:'~f·".J..:.'f):,;:".!,~~'j'~~ 1II

:Of :

ZAADVERKOOPER EN RLOE:\llST,

12, Rasteelstra..'lt.

J. S. HOOGENDOORN,
AANSPREKER, ENZ.

ORGRAFENISSEN aangenomen, Dood·
i) kisten, Lijkkoets en Ronwkoetseo !l9'
reetl, in den kortllt mogeIijken tijd en tegen
den billij katen prijll. .

Rn•• Rtraat. Itaav.tad.

~UID-AJi'RIKAANB(JEl E

KONINKLIJKE MAILDIENST

0, " O<utle Maill'acketr' Maal~chaf'T"
I )~ "'toombooten dezer Linie vArtrelrletl
• \,,&0 KaaJllltBd nur Londen om del

anderen Woonstag, 'Vu.. Madeira en Ply·
mouth, te biDt Helena on AscenciaD aan·
leggende op bepaalde tUS8Cbeotijden.
No •. 10.-" NORBAM OASTLE," KApt. J..,

\\'INCHJtSTKR, .ia Li_bon.
No •. 24.-" HAW ARDEN OASTLE: Kapt.

M. P. WaBBTD •• i.. S1. HeieDa, AICllD'
llion en M.dei •••

Dec. 8.-" llRUMYOND OASTLE," Kapt. J.
,\\'Il'iCHUTItR, .is Li_.bon.

lIee. 22._" Pf,;MBROKF. OASTLE," Kopt. J,
Il. l:lARBIsufI, .ia St. 1181l1li"eD Moa.i".

1887
Januarij 6.-" ROSLrN CASTLE," Kapt. J. C.

ROBINSON, .i. Li_bon. .
,"oor .raebt of JlI'IIMIf8 unOfljle mon lich lij

le AIZ'Plltuur ... n de OASTLE MAILBOOT
MAATSCHAPPIJ (~perkt).

Z. A. ASSO~IATIE
, ,

WM. F. STAMPER,
SccrctJri-.

MALMESBURY TAKLIJli.
BEEN. DJLD'G

'[\iliehjk1i 1)Ajl<!1l11. ,Da;felijkll D..gelijk.
behai .... I bebal.. STATIE..~. ! b.bsln I b.bal.e
Zobd8jlI.! Zondag~. i Zobd&gl'. ,ZO. dagl.

------- --'--i-- ------.------
Vertrek VBn : •. 81, I o.m. V.rtrek .an •. m.
KAAPSTAD 7.40 4.26 \I.LlIIlI.BURT... 6.30
A..ok VurbAn W.g 8.2~ {j.10 Abbl)tad.le,... "ï 6.H
Vertrek do 9'.0 6.'20 K~I.buKrul "'1 7.7
KrlUlifunt-iD I 1l.26 6.41i. Klipbpuul... ::: 7AI
KlipbMooel ... 10.0 6.20 Kro.aifonteiD' 8.10
K81~hu Krul 10.32 6.(>1 AAnk Durllao Weg 8.32
Ahbotodale I ... 10.47 7.6 V.rtrllk do ... :::1' 8.36
A.nk MALXJt8m:r.T... 11.6 7.15 A"DIr KAAPSTAD 11.:10

STBLLBNBOSSCHE TAKLIJN.

STATIES. J. G. Dil: k.OCK (vloeger bij de hemD
Fairbridge en Ardern~),

Procnrt'nr en NotarIs publiek
Proe.raties re TransvBalscht: CI.II~s be-

boorlijk geattest eerrl, A k \ ,'n ,aD
Tlansport (·n Yerband!'o g"PHS-f'Hd,
Leeningen tot stRnd gpbrRgI, Ha·
~elijk.skontr8kten An alle Bodeie
NotaIleeie Akten 1 ~J8SE'erd, Heke·
ningen gekollekw;rd, taken "''''',.
genomen in lfoog 'Gelegtshd -eO

~ Ma.gistraataboL-No. 46, St. G~(I·l!!'·
~. r.BBD'G. 'Il ': j -==:.:..::;;..-,- ............ strut (tegt!nover St. George s . ,te,

i~t.-~~!~8: STATIES. Mt i_U I. f -===========-=--=-__:':"~=----
:Zoad.ga. Zondaga·li__. -: !Il i _:_ A.NTH. M. DE 'Y I 1T,
' •• m. lI.m. I "ertrek nD •. m. .Dm. ..m.

7.40 •. 26: Muld"n Vlei JUIIC '8.3 3.63 7.48
i.21 6.10 I:STI<LLENBOSCH.. . '11

8.27 i 4.14 8.9 AROHITECT, ENZ.
8.3~ 5.15IBOIml.l1's Xillg I KGfttoor OBErVE8If'GEBOUHT\,
i..40 6.24 Vr~dtnberg' ••• ... e.42 •. 29 8'.'24 '
8.li9 6.42 LYDdoeh ... ... ...1 8.49 .. 3i 8.32 KAAPSTAD.

• r 9.8 5.01 Ernt .. Rititr.. ,,: 9.4 4.49 8.46 .-'Il
.;i 9.10 6.6; .Kwlari.i.r ... '.'1' 9.22 i ó.6 11.3 : 4i!i-rU-t- ..-n-a-lt'-~;;'~D.i~r:-J .." 1:&GTd'.'1 9.n 6.7 IVank HnrbAD W.g •. 9.30: 11.16 9'19 haod ..leJlde olld.r deo ,tijl of d. £'IIIA
"', 9.ai 6.14 ~!::k do.. 9.32! 6.18 '.HI ....Ho ....... &.tT", ~~PJA
lO) i.1t a.~' ~ •• 10010 Mt N. ~

Kaapstad, No. 6, Kerkplein,
26 October 1886.
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HE~ s_~cce8 dat tot h i~.rtoe gepaard ging met bet gebr.uik vau bovengenoemde Me-
dICIJn, heeft den EIgenaar, den Heer C. H. Bêis~Bll:RG, er toe gebragt dezelve

meer prominent voor de aandacht van het Pnbliek te brengen; bet werd in vele
gevallen bewezen een zeer kracbtig middel te zijn tegcn deze zoo algemeen heer-
schen.\e ziekte, d.ie aan~eduid wordt door boofdpijn, kortzigtigheid, drokking op de
oogen, angst, dDlzeltgheld, gebrek aati geestkracbt, onregelmatigbeid in het bloed,
pijn in de lenden en verstopping.

De bijzondere eigenschappen van dit Poeder om bet bloed te verdunncn en een
Vlijen bloedsomloop te bevorderen, om de werking der ingewanden te prikkelen en
te regelen, en ze te znlveren van slijmerige en scberpe stoften nemen de onaange..
name uitwerkselen weg en genezen de ziekte. TIet zal ook Z6fl~ heiluam bevonden

'Vaarde Heer I worden wan08(;1' het gebruikt wordt ",Is bovengemelde voorteekenen, de voorloo-
Applicatie wordt hierbij gemaakt voor ... "".""aandeelen in d'3 cl PAARL. pers van HHUMATISCHE JICHT zich voordoen, en ook bij drukking op de

PRETORIA GOUDMIJN BN EXPLORATIE MAATSClihPPIJ BEPERKT" borBt, droogh~~d, Jenken en chronische aandoeningen van de bnid, en bij water-
waarbij iogesloten .£ ~. d., tijnde 2/6 per aandeel, en onderteekende .... .'.. lI11cht, meer bIJ~on~er wa~?eer ueze ~i' onderdrukte nitwaseming yoortkomt.
verbind"."""zlch bovengenoemd getal e.andeelen of zoo veel minder als -0 rato Als een bnlsmlddel bl] verstoppmg kan bet nilig worden ubbevolen, al.mede

Il d t k d r' voor de bebandeling van oitslag bi]' kinderen. Vertl·.k nn8An .. "".""." .. " .... zn en IVor en oege en te nemen. KAAPSTAD
." .. " .. " verbind." .. "" tot de betaling der verdere pe.aijtr Volle bijlonderheden vergelellen eIken Bottel. Prijl 21.; per Post 2•. Gd Alnk DurbAn Weg ..

menten op z.oodanige a81ldeelen als aan " ........ toegekend mogen worden BJIRKID DOQB DD DInGD, IIGD.uB Vertr.k 110

termen van prospootns, en tot bet onderteekene'l van de statut.en der Maats;happij eHBO" S'ENBERG ch' D' K Kuilaririer
waoneer daartoe opgerot'perJ. ., . , emlst en roogist, hoek van Br~ en orte Eerste RÏ't'ier ..

.' marktstraten Kaapstad LYlldoeh ••
De uwt', .. , Vndellbel'll' ."

Volle naam - N.B.-Dit geneesmiddel. il. bereid iD den vorm van ea! Poeder, .IOOdat het ...oor altijd bo .ao.-'I Xi ...
A. , . , , .. , , , , 111111; I houdm worden, lODder deael1l ~pen te vU-; een 'nlOrdeel dat 8ru.L1JIIBOICXÉI ...dl'88,............................................ -tD&MlI Dit6.~. Auk Ka.I.dIIa VlIl/1lllO
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BIJVOEGSELTOT DE "ZUID AnWAN" VAN ZATURDAG.6 NeVElDE! 1886~

•
- z. A. Zendingsgenootschap. 8. I at bij door MO"1 au da prol.,-u l.I... u I I. R. 1. CRUrw'AGD.

"1l4
enr~"nt~I·t).,ol~~ulf.rab·I.II

J
.,oodrg_fttell wd·rd. bikt Do. Scbuld bewaen UIl boedel .,.11 C. L.

. ~ n ~ a ° ..rau e ge na W' bt ~d Iroo" ) £&39 ._\. Jwprd. IC ... ° Yan PP"J' ans. " usu. •
ti, Dat wijn ook bij de 'fooncbrif~au iD d. wet W J. germau, curaklr. ,

0pirenomen w.rd. 1. PETERS.
Il. Illlt wijn ook in de Bijbeltcbe beeldtpraak Do. Scbuld bew8&en un D. J. Aapeliq

IJ jfeno@md. band) £ H
7. Dat wiin 'fan da~ bij bekend geword.n it (var aoo.. lt. Tredgold ClU&tor.

II@Ubedwalm eude drank W'U. c, W.I. 8TDl'f8lU.
8. De~ ook bij de Iu.lfen die bet ,olk en laDd BpNliale. Scbuld bew_ UIl R. J. Louw

souden treilen ook da wijnatoll: in aaumerkinlf (verbanden) .£226. Men bealoot UIl de
kwam. " Commeroial" ARuratie MaatlOhappij het

9. Dat ook JelU. en lij"e apoeteleD wijn lt"" ..... tgoed .....ar mj ",erband op bad "I'OOr
bnJikten en ui.wlt8llproken hebben tegeo het _tilt .£300 over te doen.
iebruik .. n deo WijD.

(ntejj'~nddel, JIlllI 'foraDderde seUe bij gelR'
..eoheid het water In wijn ea ur!leleek sieh Do. Aanbod 'I'aD intolvent uupDomen om

ge- bij den wijoltok, en Il.bruikte lella wijn bij h.t zijn levenapolia 'I'OOr£160 oYer te nea;n.n.
A,ond_1 eo .wlde in dat bet lIACram"DtII!tOOl WK. FULLA.aD. ~
op dese wijlt! 1011 It.. i~rd wordeD. Paalue
Ipreekt 'l'&n den béker der dankaegl!iojf en nr. Do. De" Mntual" bad uu,.boden om de
mMot ni« 0"" dadig wija te drioken en l"Ilt aan plaataen Tweefontein en Doornri1'ier Vlei
de COIOMeDHOdat Diemand hem mail oordeeleo voor het bedrag 'fan baar verband ,(£1,600)
in het matig gebrIlik .. n Ipij. aD drank. M.t oyer te nemen. Men bMloot al het Tute
alle dese teuun 'foor OOI hebbeit wij oiew dat goed publiek te doen nrlroopen.
on. bet matig gebrIlik 'aa den wijn terbiedt of d.
ail(ehe.le afBChaffiog leert. Hoe loa bet ook
kunoen lijn, lItI 100 ,eie teksten in deD Bijbel

De lIe.-r Nar.ie bellou lijo rede mftt een be- Il."onden te hebben die ani den wijn en d~n
toog dat de wijn r....dl 'An d.. nO·l{ate tijden wijnet()k ILII een 18jl' n beechrij,en, dat die
in lIebrulk wu, ten howi),~ w""nan bij de BlJb.1 onl uiteiudelijk toch JOU leeren om
'foljfend. tekstu aaobu.lde ;-Gen. 9 : 2) en I@ niet te g.brlliken omd.t het root den
U : 18; NIlID. la : 20-23, Hl : 14, 20: meDlICbIleen IlIllen ie lDaar Illiet het omgekeerd ••
17, 21 ::.l:.l n 2:2 : 24; Hlllt. 19 : 19; I AI. de "fBCbaffi"g Bijbelseh is, wdt dan geduD
Sam 1: 14 eo Iii; :.! BalD. 6: 19 en ltl: 1 en :.l; m.t loll een tAl nn t6katen all hier 'foren lie.
Esthor li: 6 en 7: 2 tot 8; Neh, li: 17 en 18; uo@md1 Zullen die t@bt~n dAAr blij,en etAAnom
Job, 1 : Ill, waArna hi] Rls 'l'olllt IprAk: Het one de oof.ilb..arb.id d .. Bijbell te bowijzen en
i. one alt Il"au.mde tekaton Il.bl@ker. dAt het !lIJN in het l1:eloofte ,eret"rken dat d. Bijbel hel
I(.brulk nn "ilO re.de .l\D 4000 jarilre dllg- woord nn God il' Wij hebben 100 di"wijl. in
teekeninli' is. Het la ons 'l'erder gebleken dat de oDie buogeerwaarde terglld.riooj' hoor-n apr.ke n
pri •• tera en profeten d0!8 Haeren 1,Iun wijn g,," ,an getrollwbeid alln onse bogius.len, un !le-
b uiaten of in bet Ilebruik geen b.,waar III~"n, trollwbeid san on•• K~rkle.r, 'I'IIn Iletr"uw-
lOO ale ,ermeld in de ontmoeting ,an Melchel h.id .,n OD'. kerkw,tt.D en wat die! me.r
met Abram eli bij d.n profeet N.h. AI. wij lij. Eo ",,,t d,let men nil Y Mea wil Afwijllen

, dit n8.jlun d <Il m,,~en wij oos wol ahl'llllen, of Jan het f"udAment wurop al het andere rlllt,
glOi men wij 008 up een Hijbelecb .tandpunt be,ind~n, men wil afwijkeo ran Oo,il woord omdat men

als wij DR een t1Jdnk nn 4UOO jarAn er to. Ilit~ev()nd~n heeft dat het ,oor deo menilCb
o'l'6rJl&an om h.t gebruik af te I!Cbatf.n no ieu ,.iliger lOU welen den Bijbel hier ter zijde te

G,óc 1'" L·d.n .n I~.lllnatlgers van het Z. A dat on. '1'10 God all eeO middel nn boetAan I.ttt>n. Wij ,oor one denken dAt het ,oor one
. nd'D':~,,"Ocl'JI!iCbRp. gege'l'8n ia, 100 ala ik nu terder w.nsch &&nte het 'l'eiligetl is om oD'I'8randerd bij de Bi)bellMib.

\ ,e-" 18 .r .eO Ja)1r ve"logen a.Mert wij al8 toon en door t.klten ond.r bet hoofd: le.r t. blij,eo. Wat sal er tech un hot b""k
['",('-uren ,'n. I""tate Yeral&j{ mogteu ,oor· 2. D~ WIjn nil bron van butaan. (Spreker der boek.n wor4.n wanneer wij eent begionen
d"~-- on .aD deo .nod nn d~l8n dajl he@ten haalde &&n:-Li'it. 21i: 3 en 4; I Kon. 27: '17; .tropeo te halen dOOf de tdke~1 die ona niet b.-
" J "n hRrt. welk,11II In ons midden. Neb. li: 3; P8. 107: 37; HOOIlI. 8: 11 eli 12.) ull.n en het al,oo o,erll8Yen !Uln de goed~ be-

\\ el hét ,r., ,.r!lood bij onle ,orige Jur- Het spreelt 'l'&n lelf dat de wiJutz:aard in di.n doelingeo fila menecben di. niet oof.ilbaar lijn P
: .·e .." VériladenDIl te g.wagen van bet 86ja~ tijd een bron tan bettaan WIll i hoe 1011 er "n· He.fl de JrellChied.oia '1'&0 noegor@n tijd onl niet
b-.:~,r .. 0 Jlt lleoootBChap, thaes mOllen wij den aprak. kunn@u lijn v.!t terpen den van 'lll'ijD' geleerd dat menBChen die met den gruot.ten ij •• r
b·e .' uk wooscben m.t .en jaar 'l'6rmeerd.- IlUlden, tan wijDgaarden die inkomlt I.'!'eren, '1'001 de godedienat It.lield waren en dA&l'.oor
.,.; -0 Wd d.o A(lOfItel uitroep.!D, ID weerwil taa wijngaarden 'l'8rhuren I Wij li.n dat de gewerkt hebben, toch gedwuld b.bben P Getllige
d,' '. e éO I1r00t. belwaren waarmede due wijngaArd door een Hooger h.nd un den menech daarnn d. ,eie 1l0d!dlenltiM'e It.slndten die er
lU: ' ; "tDellda te kampen had: "Hulpe Yan gegeteo il all e.n bron .an but8an. ZOIl het 011beatMn. En VRnwur dan d.le ,erecheiden.
B ,- 'n I.. o.en bébbolod., .tun WIJ tut op niet een leer bedenkelijke daad lijn om, door hem heid tan I.eringen i Vooneker niet om dat allen
d-I-- ,,~ . niet te gea,ruiken, de ~Ift dee AIl@rhoDgeten 100 enn getrouw lijn geble'l'en aan da w""rhedeo dee

IJ· ,rb-Id, IJO al. dl. bijna iZ'edllrende eene '1'110sich weil te etooten, een bron '"n beatu. Bijbeia. lt het dao oi~t met aUe d6le ,oorbeel-
... w '-rTlilt .... rd, .. ordt O(l~ Bteed. ,oortllelet, waarop 100 vele malen door MOle! en de pro· den ,oor onl eene waarBChllwing, dat wij 00' wei
,c "n .... 1 d_ hand o'er hand toenemende feten II@nle,ceo il to~g8Iei{d aan het ,olk d~1 te bedenken hebben eer wij mMr 100 met de
w··- lLn ," IJd.lb,m:' buo Yerd.tfeliji<.n in· He<!ren, looal. Ilit de 'l'olgende teksten blijk.1I leeringeo 'l'&nmenecheo m88jlMn eo den Bijbel
, ·1 h "couo{ deleo Jl.'O<lI.n, luo hebben wij nl onder het hoofd: op den lIChtdrgrond 8t611en P MOl.. leide tot
t C" r·l.o ,an daokbaarheid en bliJd8Chapl il. ~ WI;n,tok aj,.en ""gen. (Spreker ..aaIde de kinderen leraels: wanneer Ilwe kioderen Il
..... "'i d.n b',k mogen slaall" op de sehoooe aan: O.e. 49: 11 en 12, Lint. 26: 5, Det. 8: 8, morgea of o,ermorgeo lullen nAjlen dan Illlt jfij
,,,. :'",,:.0 vao bet w.rk der EnnIlelieur·, 11: 14, 32:)4 ec 33: 28, 2 Koo. 19: 29, N.)!. blln ahoo en alloo J\ntwoorden. En wanneer Du
• "~.,n. 10 ocs midden. One ,ertroawen op 19: 21i, PI. 104 : Iii, Spr. 3: lO, Je •. M: 21, ES.. oDlekinderen on. ,ulleo ,rall'8n :"mijn nder, hebt
c.- He-r der G.me.nte 18 ~n biiJft onwrikbur 213: 26, Ros. 2: UI Jerem. ,jl : 1i-12, Hagg. 2: IlliJ mij Diet ~eleerd dat d~ Bijbel het onurander·
".' ·C ""j -t-UD,O op des Heer.n b61c,fte "d.t 2'), Zacb. 3: la, Zach. 8 : 12, JO<lI ~: 22- lijk woord '1'&11 Ood is? Hebt gij Diet geleerd dat
d- ;> rt.n d-r hel, IIJoe K@rk gegrood,eet 24 en ~bla. 3: 11.) HI.r hebben wij 19 het 'l'oor mij ""n l'Ïtz:t8noer 'an al mijn hllndel en
. ? J-' f 'nd.m.nt d.r A poeteIen en Profdten teksten voor one, die allen onl, den WijD· l.and.1 d?or di~ Inen, ~oet lijn i Hoe ia bet dan
",,'HO J·IU. Chmtu8 de" uit8rate hoekateen Itok Ale een legen b~BCbri)Yeo.. In ,..Ie 10ll,dat IfIJ 100 In Itrt,ld. handelt met .. b.tgeeo de
1>, r, -: 1U11.o ov.rw.ldlg.o, no di. t,klten worden de hraelieten aa~'1 BIJbel.l.ert' Dear lid Ik dat de wI)n yne ga!e

II" d·n ult".drukten w.nBCh aangaat om een gemoe~ill'd 'It'lJngurd8n te plilnten, 100 ale bl) GOdlla, &40den meoBCb jl@ec~onken ~~t ~ebr~iI
bo.- Pt •• rha~1 TRn d.n oonpronll, de ,erdere :! Kon. 19: 29, Ju, 6.'1: :.ll, EI. 28: 26 en leneeo bron ,an b•• taan, en gl) leert ml) dl.n Dlel
er:..- ,,",10.1 .n 1,)tjf.,.Il.n YAOooe Gello"t· Jer. 31: 1i,-II. Mailen wij om het 'l'erke<!rde aan te raken. Wd wordt .r dlln nil un het ge-
IC~'; :0 nót Ilcbt t. gneo, daaraan w.. bet gelirulk dat de melllCh er 'fan m"akt d.n wijn- bruik en hel bestaAn P Out. ~ij 011banddien tege.
I ' , • Old m Jg.hJk to ,oldoon. Immera d. ltok als een ,loek ooechollwen en looonl oord_el de leer del BIJbels; gut IlIJ IIU 'l'&nU Itooteo he~
t> 'J"" :'·0 d.anoe liJn nl.t al18en Ye.I,uldig, otellen bonn de leer dee BiJbele P Wij lou1en lIebrllik en he' beataan d~t Ood '11 l{ege,'I'6nheeft,7
lIl"" ,•• _0 bl.r en d....r ,eraprei J. Uoeh de dali ook knnneo obj,ctereo te".en d.n ,..rboden Ala er zoo .. I. tehten In dAt b~ek ~IJn waar Ik
B, il lJmctéur.n, Wl'n deze g.wigtille boom in bet Pal'lldije, dat di. dur niet behoord-, een atreep door mo.t h~len en boun dl. IU.~p een·
t"". " e ,·v.rH Juwd, bliJ 'en hllDn. erniti,ce daAr hij onle eerate oud.re tot den tal gobragt Iander woord moet eobuJ,.n, welke ~,rond bhJft er
lA Bot d!l.&raan Wijden en h"p@n door opga· beeft. Moedigd.n de ProfetelI h.t ,olk aan 0111 4an 0'l'8!,: om, het oYerlge .Ie onbetwllt~r aan te
,-C l wol Uit d. Koloniale Archie,eD alt I wijnjlaaideo te planten, one wordt io de nep:en- oemeo P WIJ zooden ?p "lie des. "allen. DIet. k?n-
u t ~. ,"0 bot Genootechap, binneD betrekk •• ti.nde e<!IlWyan onle jaar telling ~eleerd hem ~ ne~ an~woordeo. WI) h.bben In or,u eigene WI)~
,,' . r:.n tIJd In 8taat t. liJn un bet ,.rlan· vernietigen. Wij mogea hier w.1 YI"gen: II ~eld ~Itge,onde.n dat h.t '?Or den menBCh tel-
,," "C Ht pub I.k ten dH~n 0pligta te '1'01- 'el. leer in rejlts oyereenltemming met hetgeen IIjfor II goen wIJn ,te I{obrulken. ~~ dan 11l1l~u
d ." OOI de BijlId lee" P Eo da~ d. wijn luik een IIi on. Zd~en: ' nu dan kuot ~I) Il.wen BI!~
I ",cD '0 Wil geen urlielen uit ooe midde. nrfoeijeliJke drank niet ia zien wij uit de ,ol· bel m.a~ terllg. nemen!, w.~t Ik lie niet ,~.t hll

t. o·cr. lt"n hebben, door het .fet.rten .. n gende tekaten, onder bet boofd : , ,100 onf.llbaar la' ale giJ miJ gezegd hebt. WIJ
d.,-c ( •• oén br'Jeder, 100 mOileo WI) tocb 4. lJ. WIJ" oolr. bIJ d. ojJor(flldm IR gobru,k. bebben DOll.andere ~Iwar.n ,t.ll"n de sfllCh6f·
Cl': '0",."0 OVd hot ,.rlie. nn een onler I (Spr.k.r baald. aAo : Num. 18: 27 en 28: 14, fingsleer, die ,:"el Dlot .op BIJb.loche grhn~en
1'-' ". II,r,et ..ur.o, die ale B0!8tuurder 811 Se- Eua ti: 9 en 7: 22, N.bem. la: 37~9). rlllten, doch ,.~Iet te mlo j(ejlronde w... r • ',n
Ct-"" ",t (;.noot.ch.p .e08 reekl no jareo Het wsr<! de kinderen Israele ,..rbod.n OBlletl bevatten. \\IJ h.bben, HOOjlE.rw. heer, u biJ
"". _'N .,dl-od h.eft. Wij bedoelen den 4.t ,..raehteliJk of oprein WM 'of e.8 gebrek had de opeDlog ,~n de !:lynode b~oren .'"iZ'~.u dat &r
Bt .'1" le ,;, A'p-I"!,,, die wegens bet klimmen teo ofl'er te brenjleo. Volllene de gada<:hten 'f&ll yencbeldenh.1I1 der g&'l'~n 18t'\. die n~t dali een
I, "_, '''en .0 bol afnemen der krachten, lÏeb 'l'elen in onZdn tijd behoorde ook de wIJn Uitle' ID enkele perlOoen maar ,lP '1'0"en,~ n .~n ~o
~.'c 1:.11 .. : ~",u"ld. oo~ te ,,"rlaten, en 100- .Ioten te lijD un de offeranden. Maar de He<!r pla.taen op te merkeo I~. wO leld.t gl) bi)'
",_, I," _ b~d'_r1ll/,' Ills Lhreeteur "le die nn rekende bem niet ,oor onrein of jfemeen, want ,oorbeeld dilt EbflYIPt.noon bo~t~t wy ~m te
6,::,b. u"er te lellilen. Met weemoed &8ólen lelfa ooi bi) de wet werden er b.p~llngen ge- worden wat ,~ y on w~ en aUl?n no~1t 1?1l
.n' ",tD ",t o. midden ,.rtrekkeo, en h.p"o mMkt lOOals one blijkt uit de teka~n onder bet geworden liJn wkat Griekeoland ISj, E? bdlt,
da': d, "1 l""r ""w.o~chte eo nu 'erkregen boofd: ,HoogE.rw: heerl.. ~a~ :I~ ',:onr :onde~~W;:lo::~
r'J'~ ".m ~.O .. od "loS le~eDI beerlijk sal 5. H~ volgen I de loot ,,,.t de wl}ngam'den t. W1Ul1' te liJn. kek Z 'd Af'k
,_'"" :-'-r lo IlJn. plMt8 is de Broed.r ;'(/flMlen. (:lpr.k.r haalde l\an: Veilt. 22: 0 wur, dan ,oorle .~r 00 'Rn one UI ,ri a,
LJ "C'c . I' 'm".r lot Secreurie ungeeteld, 8n 24' 21 en Liv. lU: 10). Wie 1011 en dan leilllen 'It'lJ d(a)t het. W.lteD

h
ntooOlttilll

, .. . d .' 'w worden het~.eo het oeten 18 1!n e Ol en
(':n:re' e d·r. boantI"el.n t"".tand ,an bet kuonen denken dat ale e wIJn le van . I IJ d h t h t 'w t ' Wij

G·- • "'"'p h,bb-o WIJ het 'olg~nde m.de te 100 w.inig beteekeoll 18 en 100 goed "kn oomtdla dw r he~ de 8@·0 ~ ee.~ I:. aboo
d.- -0 _ .mllt worden, dat daarover ook in bet wetbo. lien an. at • Dor ee~ ooger. an
. d gd- Heer-n -et ten 101l11en worden 'foorgeae,hra- belteld IS, dat er grond II voor den landbouw!'- '; :n·:.n HO bet Genoot.achap geduren e 00 0" Id d t lt H t d

ba" ,~." \., 'd £1i0J :.i 0 'l'en ~rt dit ,,1168 onl niet dat de wIJn wel en ye voor.,. ~.06ee • . e lOU 118 ,oor
:;. ~','~;.';:or a.gen - • 491 ~ 3 un' roote beteekeDit il, daar er 100 'l'eel ia ODa oodoenliJk liJD om dit te ,e~and.ren. ,en

_____ Gods ~\' oord un gezegd. wordt, 100 ale wij lelfs wat 1011er dan worden uo on. die den WIJO'
O d I '~kat.n kllonen aantoonen onder het bou w beoehnen; w~t lOU er dlln worden. 'l'8n

La:.cd, --' [~d.eli" .aldo 'l'&n • £ 12 oor 'l'e e '" de naar 0010 berekeDiog 6G,OOOmonBCheo dIe nU
--- h~fd jy. It'! 'n en,u lCljn,tok ook In d. E,/blUe;'. hun beltaan hebben fRn den wiJnb(}uw f Er is,

Le, ,:. m·,·o VRO bet Doopf'Jod! .;/ md (8 re lier hulde un: HoogE.rw. heer, nog een ander beiwaAr. De Produktenmarkt te Kaapstad.
w""o • • £ liIJ 12 7 B.~d'P".aa H~:"""I' 2.-4, ~ooill. ::I: Hi, li: I, afechaflingaleer' kan aiieeo door een de~1 ,an het

-0 1., u.tj\~"o do 3li li 0 J,.s·l~~ ~n li. 6 t~; ti en 12, Spr.O: li, J68. 63: menlChdom beoefend worden •. 'Wat blJy~orbeeld De heeren Bali & 00. rapporteren dato 24-
---7 7 6. 0 J 2" 15 eo 16 EI. Hl: 10-14, HOI. lal de mao doen die reed. wlJnbollw.r I' en er No,.mber al! volgt:-

La,eode eec ~ld I no • £ 24 ~ en 'J, .r, ". '7) U' b" d n beswaar in liet om daarmede ,Dort te gaan P .
SII kunnODDlot nal.too onlen oprel{ten dank 10: 1 en Zach 10:. Ier I) lOU e. Z· I AtB 'I' koopen mag hij Diet waot hij, STBUJBVEDIIRIIN.-De markt le dele week ,ol·

~ D-tulll.n ""0 d~ lu~ter8 ",n hst relHly,We<!k "'IJ nO~1 12 tek.teo f t~e~no~:n 'l'oej:~ :1: ,~~n sfe:btl .:~ Ajlent aanlt.llen u~ iD, Iljne op ,oorllen, en de qoalitei\il ~,er h:t algem:;'ID
G.,,~"chAp v" r h&re Il'.rllle pogiogen, waar- de W@O&j{ten en tro dd II d .' er plaatl met dat 100 ale men liet noemt, loodig goed. De toon o.r mar t le Iwa ,.~oor .. a
d . ") ilJ n-ob.on bIJgedragenl en ook un Jer., Klaag!. ~er. eo I., le a en en wIJn kt bedrijf vDorl te'~aan, Hij lelf raakt oi.t loa en I toorten v~n donlrere goedere .., en de pnJI~n liJn
br -d.r f). Ic", Lekbard, d.le, 1'00 als Hoeger, bl] Ilbalen. ~Ilt kUko~~~~~p::~!nd::.!~j:~erde hij ne.mt nog een ander er bij om met bem I m~st.1 omtreot,.1i p.rceotu lage\ma~ng:~tt;:,~
"l" 'RarllJk;;cho cJII~eto van III sterling heeft 'l'oor IJg."n . a 00. Bbl d. I&men te londigen. De plantage .ernietitz:eo WIJfJNI,eeren liJn .Mt. e ,or OOpl d

wiJD en de WlJbetok lO den IJ. llenO<lm wor ,'. b'" t fb k li 'k IIl&n den nOIl yoort.olet Er werden Iledllrende e

1','\~I:,m:ludden t".stand der gemeente en d@n ~ee~'n ~nn~i~::lt~1~~.;eng!kl:::id:~?t ~~~a~rl:rlnoIIlJ~~n,~),dpat:~~~l~:t:§:~~~:!:fe:::~Jg;~I~een~\:~:e:e~.p ~ijkt;~k~~~~' Ild~ge;'~~~~~f:w:~de:l~d ~a;::~;i~~
.,l·,d d" I."r""" ,n hot sIJleloopen JMr aanllaat, d wijn eo den WIJn8to ne enagen, .. Q '" , ~ h"
da", !Il:reot h.bben "'IJ de volgonde bljlooderhe- op en. ï t k n wijn er bij haalden. een pl&l\ta die w...arde bad omdat IJ IJO en 100 len:-
d," m·J" te d.d.o '- zolfe .Ind de beldl

lZs:at'~ij ooderloeken of de wiin 'I'8@1opleYerd~. Bij I!'aat I;eh dao echuldig Prima Witte, late, or·
1 lI·e i·tAI .étDéént@leden bedra"gt 542; 16 H.t I. Ill!.noo:g rofeten en die ,an onzen tijd maken aan overtreding un dê :",et un. o.~d, dinaire

Il;O : ' il Jm"'t aan •• num.n, ",""nan er lu den 'l'&n aeol~:ld deh ~ iJn Eo dan komen wij tot die gelegd be..ft dRl HIJ .eo leder he' IIJnl Do., tweede
H· I•• n 11""p h.bbo.o ont"ngen. 'I'In deze e lie ah ~ ~ id' nl gnen. Na alle dele tebt.n bier ,oor on. Do., derde
. I r ".rd.,n ';') lil.deren jledoopt en 17 de tekaten onder al e b~ctJ".mn,u r/rank. (Rier met de bel waren di. wij genoemd hebben, Do., in fe ri eu re

ha .. , ',<'0 bev"Li.d, V&n ~Dd.re gemeenten 7, D. IOl)n '0 {), 20' 19. 33 en 34 en komen wij t1t de otertui~lOg dat bet ,oor ons IIChachttg... 1. 0 0 "
liJD cr I: met .It •• t , •• rgekomeo, terWijl er li\:' h~"lde Ipr~k~ sao 2Iie.n.37' 2 'Sam: 11: la: ll,eiliger le biJ de naakte waarheid d.e Bij· Wijfjes, witte en lichte
Daar ·,der ... rtr"kken IIJo, 43 :,43, 16 ,a~. EA~her i: lO, Jee. 2fl: 0,49: bel! te bhJ,en dan de best iog.kl.ede. leeutel· (auperieure)

: Il li 'n d )verledeo. ioologenl, ., . eo' Job J~: ~Ii) Uit de ,00riZ'"' liogeo aan t@ nemeo, wurnu WIJ. Diet. o'l'8r- Do., tweede
L [J- Jpk"m.t bIJ de verBCbtllende Ilodadienlt- :ro, on li .~, 18 bet 00' I{ebl.ken d.t de wijn tIllgd liJD dat "l BIJbel,BCh liJn. ,.En WIJ wor· Do., derd~

o.r-r.:n.·o en bl) de maaod.ll)kech. bldstondln I@zen te~te~ B' bel Idin« gemaallt wordt doo er meer VRn o'l'.rtulgd ala WIJ lien dat het Do. infeneure en
he.r' .!'eo ,ro,)te veuodenog oodergll&n. Ue w.. nao ID ent JJ d8l..ifde Ilebleven is, En I e~n I~l is die ni ..t '001 allen n8'l'0lgbaar i,. ' achachtijr ...7" d d d f d d tot op onseo IJ d d k D d '- re
U~O- •• " n ;;0 S l.ootO' enlnlleo wor en oor- hoewel de wijn altijd eeD b.odwelmen e ran I __ . 0., onAe
p." r ,ot 10) .r l.d be" eht alo In variole JAren. , r \(leh geen .temmen teM'en opgeIlaan fIl t' Fancy ...

'l Li, cst-cb'Mtlcn liJn door "en l}(Jtal Ieerlia- wa'd lijOb' m niet te gebruiken hem ,an de "arde Ho van nso ven le. Btaart, witte .
ion, m'-r of mlr, blJl.woond. om o;;r e -M.n haalt hier wel 8prellken 20: 1 Do., lichte .

t' [!., av mdocb,);Jlllebolid.n dee Dinjildage en te Sr o~~'. 29 aaD alsook eenige and.re ~k1sten NIEUWE INSOLVENTlES. Do., donkere
D cd,rdR,..' ."od.) telde eeD 30t&1 1•• rllDgeo, 100 ~I~td~r, boeken un 'Salomo. Het ie blijkbaar dat . Zwarte, lan~ ,
klrde!·o ,,~ )(ln~.t!edeo, Salomo Iller onm&tighetd beeft lledoeld, want h~e No 'I' 4-Hendrik Pdtrul M.yer, Pr08pect, Do., m~ddellmmatgrtee.
7 Il. Z'Jnd.,,~h ,ol, oud.r l.idlDg nn den kon de .. iJze koninll, dl. op aó~ere plMtl<ln In diltllet Queen'. TLlwn; I!Chuldell, £1,24:l11ie 8d; Do., nudde 'b~

br,)·dpr (, ft. d. \\. et, blJ~eetA8n door:.? oDder- liJne boekeo 100 ,eel nn den ~I)n flele~d heeft, baten, £&ll lie; t.kort, £;381 10~8d. wtgezoc ...
WIJ'·" '0 7 ,nd.n<111'f!·eeen, de leeraar ingeelo- .n 161'1'6eeo "IJnjlurd bield die 1,OO? IIJY,erhn- 4 -Petrl18 Jac)bue Boltman, diatrict C.I,inia, Do., do., geli~ne 0 lO 0
t.r., ...erd d"nr rUlw :!tJ() klodereo belucht, W&&l' aen opb!'&jlt, de afecb"ffing pree ken ... wu hiJ met I boer; IICbulden,' £1,:3ijO; baten, £436 17. 6d; tot tame J... 0 10 0 ',:
'l'&r. .:-w )'Jnlljk ~(, J! [)() Ilerejield opkomen. ~ichlelf8 100 erg in .trIJd geraakt liJn' Gonoeg t8kort, £064 21 Od. Do., Iloe

li1) ,.I·o{eoh.ld vsn h.t Kentt., .t, W&l eK blerno' WIJ Ilaao tot den BI)bel terIlIl om t. 4-Wm Cutbbert, ar., nn Krlllari"er, dlatriat Vale, lan!tded I'" t ... • ~:~ ~ "
1ft· •.••m.eUOOl, "!\Arbl] de t"fel 11JkeliJH ,oor· oed.no~k.n of er niet ietl mHr. g~ltgd wodrdt Knylna. Pro'l'leionele ords YIIIIat'qlle8tratie. Do., nuddelma Ig~'rte "
Il-u "',. VRO.:Ierlell.kkornljen, dat aan den wijn eenil{e bete,keou bijset, eo an Do., ml, e m.enILo

- \.n h.t 1I.lil~A,ondmaal bebben :il:! lid- kom~n WIJ tot de teuten onder het hoofd: BOREDULEN INOELEVERD. wtgezochte... 0 10 0 "
1Il&:-nd-el •• n"tD.n. 8. BI') cl. fIl"affm d•• lOM. "oIk m klnd zou.d,", Do., do., gen;teeD.e.

, II-t arsn'eo· en hUI~bolJ~k beeft geregeld J. .. k tmd (Spre I tot tamel~k 0 Ó 0 "
1~.,JI.n, 160rdt ,ook"" wl/n."o ..,JMI.0"9 'J.' u ~, No,,5-ltitcbio Lowrie, ,&arbeeo "11 Fort D do '-orte 0... •• 0 10 0pll'ollt, .,,'mden, ~18mede de g ,d.dtonltige toe- Of! D to" • 0 IL. "

Ip".-n biJ '7el.'·eob-.d ,·n h.t o,erllJden en d. Ier baalde hl.r UD lel' ~H' I .:. " 'Jo.I· iB.aufort, tban. 'l'8n Or.yllerk, .fdeehog Rtocken- B~~' ., witte en.." 13 , 15' I) Boo",1 2' , oog, ".~, ~ 1""'"0na8,
b."raf.r 13 .a" d. IldtD8t~D d., ~em~ent@. , I. " n" Ii 11) 0 k h' .trom. r hte

IJ. I.den der Ilerueente niet teneden lijnde I: 11 en 12, Amos 4: U en : . ~ Ier 6.-Johanne. Knockere '1'80 OJ8t@uee Cloete ,IC
rn-t d. b.o.TRafpl""t~ te MAltlaod, badden den lien wij dgt de wIJo.tok d ge;t verw~rp.n (o,.rI.M.n), te WorC"~dr, d"lder in medicijnen. go., ~J:e,,~
I.. ,,", '"" ebt een .ehnJ,on le riglen aao den of 'l'6racbte plaot IS, daar • eere ~detUrtfl, 5,-0.0. Percy Godfr,y, t6 K&I\petAd, hot.l· Zo .. ,Of etr

li n .olk door de Prof.ten li.t .unlej{l{en, S ,~lJ .. ouder. le priJ" IJ! :- .,
K·,.·rMd d.r :-;.d, (jer.!, Zeodlnggemeente te bil bet ,erlaten van nem ook lG hunn~ tijdelijke 'VOL.-De aankom.ten bllJf8n nOilgroot. De
'1\, oberil, ,ohuud.nde bet verloek om bunne w~l'I'&I1rt10lldengelltraftworden eDalu)d ook den VERGADERINOEN, priJzdn zIJn bepaald I .. akkor 'foor ails w~Ig.-
Lcd.n te tDvll"O b.~r",en op de bejfraafpIaate "I'netok er bij roemde. Nu !Jaan WIJ OYer tot echikt om te wUIICben. Ult!rez>ehte pa~I,JtJ'""0 ..en,)emd. Z.odwgl!jfemeente. Hierop werd deJteL."-n (lnder het boofd:- J •• fthikt om 100 urscheept te worden, bbJW,•.n

d .O~ -s (Y...wr dm M ••&lor, den h~er J, H. llot""'-r.) ~~ dij
Ifn ,un,tlll .ot .. OM ont'angen 0 JVal 011' ;'et .'i".'et T.dammt /.ort. pre· "~II In goede alln'I'TUg, ~Ken ou e pr Jlen. I
I'.', Il,t ArtDMlbe~rafe01BfoDd8 .Juit met een k h Idede,olgendetekoten aao: M.tt.ll: 1[1, teekenen &4n 'foor goede wol ambo wllUC~en,

ba:, •• "idu Yan n h. old. ~r. ~ ~ 21' 8.'3-30 2t): '17, 2" eo :lt), Johs. 2: GISTERE."l'. an de wUBCboriJeo 'l'an 5td. tol Ilfd. ; wtjl.-
IJ. lJ. ,,'[IIe.ot~.contrtbuti~n bedroegen de • -, iii' '1 ~ark:a 2: 22, 1 Cor. 3: i, la. - a hie echeeuels 'l'8n 6d. tot 61d. ,oor korte en

IOw .. n .t~U 11•.• teri1o~, 1-1O~ en ',' "ó "6 Et.ld 5, 18, Col. 2: 16, :&EiSTE,V&BOAD&BINGEN, . IOC t 7 d voor lange wol. '
i~ ID de dagocholen ont'l'lagen nigeD! de 16,1/ en 1,1.1l~' ij '''3 Na ou "Ue de ge'lwaar niete voornel, werden gehouden In de 7d. to i· 0 ri)leolijnook Iwakker, meteea

IaAl~te ~pil&.en d.r OOderwlJlerel!lleO 118 Iilode'll Tim, 2: t' end: ie~""n te hobben moet I boedela van JuliWl Vogl en 1I'ijlen Abdol D. .v~LL~\!f·-ee:e~erdere dalinl{' koop.n y"rwaelt-
ren ,·r-il.ld anderwlJe, oam..Ii)k In de Groote no.md@ t. eten oore!ultllat Idid.n en dan IDollie. oelglDIt n;,,~, g op de 'l'olgaode ,~rkoopiDjlen.
Bch ol H, eo 10 de KI.IDe School 74 : tHWIjl er bet, Dna to~. een h ~ nte stllk waaroit hel MOClUlUT ALlE, ten.• en kR In aao' Doknllea; lOi t. tot lld •
OF d. rel/illen "rm@ld sUan : Groote Scbool 1i9, 'oeglonblnk WI! ~e: d e ,~ dadelijk 'Da d.n lood. Tweede. Schulden bewezen &an D. J . .A.-pe- WI). te. I~n.n lang~ 5l~ k'lrtf. 4~1. pn Jb.
KleiDe och",,1 \i:!, das In het ~eheel Hil kinder.n. on. ~e e e: ~k a eke W1 il ling (verband) £400; C. J. Wateon (do.) ~.rlDO;e er' IJJ LLII l~ lOd til Buwcb 1..

D. I Jlr.C'I. beeft dan hiermede weder haar ,lae In g. rUi ..1{ omen ~ ude tijden 'folgen • .£100 i R. J. Louw, (3 do.) £321. B. J, Louw Kupec 'u e.' .•
Jl&1111'.cb \ enlat!' inglln.rd, dat IIJ'Il".: .:J. Dat d"ft'::':J~ ,:a~~e '~II beetull W'U, en J, J. D. BUylkel ouratoren. 9d. p.!lIL •
trc~~'ge oltrwogiD,lj' unbe, .. It, BI)bellehe O~_ ..

Wij eiDdilletl doa, broeden aD loaUrt, •• t de
bel.nato no bet Zllid Afri1raa~tCb. Z.odingi!le.
aoot.ebap u ern.lijf DP h~t h6rt te drukk.r.
Oottrtkt ona Ilwa .edawerlrinll niet, il""ft 'I'In
bet uwa .et onbelrromp"o baad eu 'fooral met
"0 welm_od liefdnol hllrt en de HeAr d.r
o.mee~te aal u rijkelijk .egeneo door da beerlijk.
nryulhog der belofte: .. Dia in lIIIfeniogeo
IaaIt .. 1 ook in I~geninllan .a.ijeo,":1 Cor. ix
YI.6b.

!Je afuedenda direktellran, de broeden T. J,
R. ~?f~ ..yr an R. B. Keytsl, w.rden herkolen,
terwl)lln de plaIlw nn broeder E. G. ~eling
die b-d.nlrt. b~eft, de broeder O. Theron werd
aeloe.d.

Kaap'tad, ~ NO'Jember 18il6.

re " .te jurlijkeche verpdering van bo-
,"r,.:eUle! Igenoot8Chap vond plaata op Woen ..
dA;: ,"'Il,j, onder voonnttenchap van Da.
, ;", t , \ $11 Colesberg. Er wal een rroote
'I'" IU·t X~ "clorlezmg uit PI. i2 ging de
I.:. -w he"r ~weer voor in hét ,.bed. Het
)"'" 'J .,eh npport werd voorrlezen door den
D'.' ·,.Ilr .I-n hoor H, H. Mar.ia. Na aan-
n"'" v '" liet verslag hield de voorsitter een
I ,·t" t . 'J,,.,.,.I:. Onder anderen .. ide hij dat
L " ",'II der oude venla~ gemen bad dat
[1'1 e: ,ltv",I.r, Eerw heer VOl, van Tnlbagb,J: ;, .. r, van de voornaam.rte leidaliedea had
tea ,., 1 111 ~<'ll pnv .... t biduur, en op da
•. '" April 1 ;,1<1 tot het besluit kwaDl om
~l' ':,'1" t.ch,,!> daar te stellen. Er ",erd veel
v " ',t "e'tlCht gebeden en de Heer had
~l' c-,t ..' lell verhoord. Het 'IVM het oudste
,,'I '., l"f' )[1 het land. Hij drnkte den
w :., l 111 t om maar voort te gaan en verdere
t •.,,, 1('" dwg m het w"rk te wekken en de
,."'.,."'11 te volgen van onse voorvaden
\. '''''' g"ZAOg door het lrinderkoor van .et

()".·.c!.·, b"klom Ds. A. Moorreee den kanael
", .. ,,~ Je ''''IIwezlgen toe. Rij kOOI zijn
te"" .t t I Petrus ~ va. 5: "Zoo wordt gij

, ,_ 1 "11 &1, I,'vendige steenen gebou wd tot
e- :" ,t,·11J& huia." en verdeelde zijn telut
•• \ .:1 I :-:tN'ngroev8, 2. WerkpL.ate, 3
T _" DIe treff,'nde rede werd met groote
t ... -1.' ~ .. tt .dn~ aa.ng~boord.

\. ' t ,jaokgebed van Eerw, Van den Bos
""' •• , .. V -or z itt -r den leeraar en de Directeu-
r:, ,<I, h..: U·'stlcbt toe, hen bedankende voor
b-: ,_llewerk gedurende het afgeloopen jMr
.... I ..t "ell"ot8chap verrigt, en hen venna·
r>: " ,tu voort ta g&&n op den ...mgealagen
,,_>.: Il'J b"danate het lrinderkoor dat zoo
r; I ~"l n geo had.
e.-'" "rn"er stond toen op om zoowel den

, '/ ·:.'r \,,)or IIJoe h&rtelij"e &aDapraak ab
['. :\l."lrreps v,'or lijn treffenrle rede te be·
:a' .,., , w~t alg.meen blJ,al vond.

\. h..t ZIngen ""n GeZ&Dg 96
•. ' ..n 111,1 groote voldoening.
II-: ,e!Slag Iw,Jde !OI8 vol~ ,--

De Wijnbouw en het
bruik van Wijn.

,
(To~raak van d~lI heer J. P. A. Marai8, ouder.

ll.g vali Somerset lVest, in het debat over
al Ma/l.gheid, ill de Sy1lode der Ned.
GItI.j. lierk,)

WK. HIDlPII1LIJ.

1. P. IaNRICL

Do. Men besloot een aanbod der .. Com-
mercial" &aD te nemen van overname van
verbonden grond in St, Janeatraat.

{;.. ,

""", .- .)

-;
:t ~;'" -.'- ...

.1
f.

CHBIATIAAN BlIill.RANoé.
,'

Do. Insolvent werd id het nrhoor geno-
men over zekeren 'ferkoop van meubelen UIl
mjn dochter, bij wie bij inweonde, in een
hnie dat door hem heette gehuurd te mjD
schoou zijn zoon de hnnr betaalde. Oeen
besluiten werden genOlDen.

A.fdeelingsraad van
mesbury.

Mal-

De ge",one m&&nd.lijlucbe 'l'erlladerinll '1'&0

den Afdeelinll.raad nn MalmHbury werd I{e-
hOllden op den 2d.o Notember.
T..genwoorditz: w"ren de WeiE!. heer O. R •

Ollthl@, O. C., ,oouitter, en de Wel EJ. he@reo
Bor.h, 8earbrow. Moorreel, Schiekerling, Gird,
De VilIiere en V.ro.nil •

De 'l'oorlÏtter IllS de ro'llt8g.leerde opinie ,oor,
Iledateord 2 I October liB6, met b6trekkioll tot
het al of niet betaleo b.talen 'aD wegbelaeting op
publieke uiwpanplaat8en, waaruit bleek dat
pachters nn llitapenplaatll8n niet onderhnill
.ijn un wegbeIaating i II&nte"keniog tt> wordeD
gebolldeb Un gem.lde opini~.

Werd beelotea dat de reeds betaalde weil be-
la,tinll op dil uit8paoplaaw op Groot,lei d.n
heer Ryao t.rllgbet&ald worde.

Het rapport o,.r de Jagtwet w'fd door de
Oolllmiui. inge1eurd.

Werd ,oorgleteld door den h~r Yere.ail,
llesBCood~erd door den beer Oird, dat bet rep.
port aangaDomen word.. U oaniem aaogenomeD.

Op de motie VBn Dr. Searbrow werd ,~@t be-
trekkinJr tot de P,lot OV6r de Bergrl'l'ler te
VleeBCbbsnk beelot~o dat de diBCIl8lieo'l'8nw tot
de 'l'olgenda ,erglIdering.

Met betrek~inll tot de p~titie 'I'I.n iowooen
nn Achter Rï.beeklkuteel, om den weg 'l'&n
Ri.beek Wut ,ia Riebeeksklllteel Daar Hermoo
Statie eea hoofdweg g@proclameerd U h@bbeo,
werd beeloten lulkl tbaol niet te doen; docb
dat d. weIlpartij io.trlleti~ gegeten worde om
den weil, WMro,"r gekllUlfd il, te repererAID•

W.t aanga"t den PiquetberfllCben wag rap:
porteeld. de V oollitter dat reeda eeo wegpartl)
da.rheen gelood.n wu.

Werd ,oorgeeteld door den Iner H Idgell, Ile·
.ee'JDdeerd door deo heer Borjib en Mnjl.oom.n,
dat bij den Landmeter reeda Illno.ineerd ter
weder0r.metinl( taO "Hoedklip," nOi de '01-
lIendd 8ndIDetera ge,oep:d worden, ond.r goed.
keuring 'l'&n den Landm.ter Gen.rul, nl. de h_
reD Merriman, Molteno en M.hill.

Werd be.loten dat met den Landmeter die
aangetteld sal worden, de he.r Bergb sfgnMr-
di~d worde om hem te nr~elelleo.

Circulaire No. 29 un 1886 '"n 6 Octob.r Il.
werd door den Voorsitter gAleIen, met b,trell-
king tot het beloouen 'l'&n Veldkornetten
,oor ItelDopoemen bij electiee 'l'&nden Afd_
linganad. .

Werd b>lIloten da~ d. t~ellUlf '&ltge.teld in
circulaire No. 43 ,,,n 181i1i100 lal blij un.

Werd 'l'oorllP8t.ld door den beer Moon".,
gea8COndeerd duor den heer Vercsuil @n lIao-
genomeo, dat de w8jl'pftrtij op den Piqoe~~er~wag
instructie g8jl'uen worde om nil ,0ItooIJIDj! '1'&0
dieo WIjl, den wag tlllllCben Oroo"lei en Brid.!'e
To.o t. repareren en dat de 'l'oonitler en de
he.t:_en Hodgea 8n Searbrow dien weg lupec-
tere~.

Een petitie un inwonen 'l'&nde Saldanh6. en
Bt, Helena Baai w.rd ,el.zeD met betr~kklag
tot den Vr.donburg.Hupefi.ld weg, onderteelrend
door O. J. N. Bllitblli en aoderen, waarop be-
eloten werd deo p"tionnariaaen te berigt.n dat d.
Raad reode eeD noaal besluit gepaaeeerd b.eft
op dAt onderwerp in lijo Iaawte ,ergaderiog.

W.rd beeloten dat de ,oonitter en de heer
H"doIéII dea Piqoetbolrgweg inapeeteren. .

Werd ,oorgelt.ld door deo beer V.rcouil. ge-
eeeoDdeerd door d~n heer Bergb eo aangenomen,
dat de W"g tuucbon Jantje!fontein en Hop ..
field tijdelijk ~erep&reerd worde, fOor eene tom
Di.1 te buyen gaande £j.

H. p, DUTOIT, S.cret&ria.
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£5 0 0 tot £7 0 0
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•

10 0

4 0 0 "
~ 10 0 "
1 10 0 "

bOO
3 0 ()
2 0 0 .- ,,.

o lb
2 10
:1 10
2 Ó
1 2
o 10
3 0
1 15

o "
o "
o "
o "
o "
o "
o "
o "

I 6 0
3 10 0
4 10 0
2 7 6
1 7 II
o 15 0
:1 10 0
2 0 0

o 0 " li 0

..

o 15 0
1 0 0
1 16 0
1 2 6

o 16 0

}
;,

, \
, r

o 10 0
1 0 0

1 5 0 "
o 15 .0 "
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