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KAAPSTAD DONDERDAG 18 NOViMBER 188ó.
Trustmaatschappij.

BELANGRIJKE VERKOOPING

ua 1 iiHu. ,,'I;o;·~
'IiIEN EERSTE KLAS KAPKAB,i
.1:1 bijkaus Nieuw,-Zwart LedereIl:
Kap.

B. LE ROux,
Pub. School, PaarL

.. _O iF

PUBLlUE '~lHeiJ2lN(rPaarlsche Branda$sur~ntieenKOLONIALE
Weeskamer en Trustmaatschappij,

KOSTBAAR zVASTGOED,
WAGENHQUT, ENZ.

De Heer W. HERMANN'
PHOTOGRAAF,

STALPLEIN,HEEFT. om zijne B-qitenvriendea;
tt: (:emoet te komen, zijn prij-

zen v~rmlDderd als volgt :_,..Cartu,
half doziju, 108.; dozijn, 16a. •
Kabt:net.s, half dozijn,. £1 " dozijnt
£1 108. .

VAN EENEVERKOOPlNG KOSTl~ARF WIJNPLAA'I'S,
VAATWERK, EN~.,

Te Klapmuts, Afdeeling Stellenbosch.
In den Insolventen, Boedel van JOHANNES NIOO-

LAAS PHILLIPPUS 'MARAIS.

In den Insolventen Boedel van G.AJ3RIEL FRANCOIS NEL, van
~ oreester. .'

NIEUWLAND BRrG,
MACHINERIE, VAATWERK, ENZ"

VOOR REKENING V.L'i' DE

XtU'land.s Spiritus Maatschappij
(I~ LIQClDATIE.)

DE Ondergeteekenden zullen publiek doen verkoepen

Op Vrijdag, 26 November aanst.,
OP ZATURDAG, 27' DEZER,

'8 MORGENS TL~ 10 uur, '
ZEKER KOSTBAAR EIGENDOM, gelegen in, de Stad ~orce8ter,

bevattende groot en suffisant Gebouwd Woonhuis,. met 6 Vertrekken,
benevens Groot B~iteD:gebouw (ook ingerigt ~ls .een Woonhuis), Wagen-
makers- en Smidswinkel (Dubbele Verdieping), Stal, Wagenhuis,
Schuren, enz. Ook een Fraaijen Tuin beplant met allerlei Vrllchtboomen.

Dit Eigendom is gelegen aan het boveneinde van het Dorp en heeft
een bijzonder fraai en vrij uitzigt op de Municipale Landerijen en is bij-
zonder geriefelijk ingerigt voor een W ugeumakers Bezigheid.

De LOSSE GOEDEREN zijn 20 Loopen Uitgewerkt Wagenmakers
Hout, 200 Vellingen en ander Hout, 1 Dokwagen op Veeren, lOpen Kar,
1 Lot IJzer, 1 Lot eerste klas Smids- en Wagenmakersgereed.schap, 3
Koeijen, en Huisraad van allerlei soorten.

MEDE :-1 Levenspolis van £500 op het leven van den Insolvent,
5 Worcester Commercieeie Bank Aandeelen ell wat meer opgeveild zal

worden.
w. G. OO~fBRINK,
HOROLOGIE. AKER,

. OVER H. STURK & Co.,
Jlede..., uk t.traa t. "aapIta'"
Steede yoorbanden Horologiu, Klokken en Ju ...

hero.aren, Zi:nreD en ptatAld Lepel. en Var
ken. 'faf.lme .. en, PeDD.menen, Brilleu oor-
,1alt-D, ens. en •.

Horologiea, Illokken en Jn .. eli"nwaren gerepareercl
eli allerlei .erk t.egen billijken prij. g~ ......

ZA.L publiek ~orden verkocht op de Plaats zelve:-

1. VASTGOED. De kostbare Plaats "GOOD SUCCESS,"
gelegen te Klapmuts, drie kwart uur rijdens van het Klapmuts Spoorweg
Station, beplant met een fraaijen ~ijngaard van omtrent 150,000 Stok-
ken, een groot aantal Vruchten- en andere Boomen, met goede Zaailanden
en Veeweide, en volop Water. De Gebouwen bevatten fraai Woonhuis onder
Dubbbele Verdieping, grooten Wijnkelder, Bediendenvertrekken, Stallen,
Kralen, Schuren, enz., ali PS in goede orde. .

2. LOSGOED. 7 Stukvaten, 3 Leggers do., 17 Kuipen, 13
Pijpen en Okshoofden, Trap- en Onderbalie, ~ Ossenkarren, 4 Ploegen,
2 Cultivators, Eggen, 2 Brandewijuketds. Kelder- en Boerderij ge-
reedschap, 40 Leggers Wijn, 4 do. Brandewijn, 2 uitmuntende Kar-
ezels, enz., enz. \

26 dezer, IS Á AG HOR Á K DB VILLIERB
PROCVBEUB, NOTABU3 PUBLIEK,

OoDveyancer en OdWoreD t'raIIalatear
BU 'T BOOG GIIIII..óT"BO r.

Op Vrijdag,
ZAL 'WORDEN VERKOCHT

HET BOVENGEMELDE KOSTBAAR
VASTGOED,

lletwelk in DRIE PERCEELEN
,crdceld is, nam:-

Lot I omvat het Huis onder
LeijPll Dak, on llitgeRtrekte' Bui-
tengebouwen, tezamen met eeu
groote u Tuin en Boomgaarden. Eeu
ijverig mun kan van dit Perceel
alleen eeu goed inkomen trekken,
daar de Grond zeer rijk is, en het
gehl'cle jaar door over een grooten
toevoer water beschikt wordt.

Lot No. 2 bestaat uit de welbe-
kende en gerieflijk ingerigte Stoke-
rij, met front naar den Hoofdweg,
en een goed Stuk Tuingrond annex.

Lot 3. Een Kostbaar Bouw-
perceel, front makende naar den
Hoofdweg, I'll gf.:schikt voor een uit-
muntende Villa.

De vorige l'igenaar "un het Eigen-
dom nu te koop aangeboden, dreef
een Kantien en cen "Winkel met zoo
groot succes dat hij in staat was na
eenige jaren met een bestaan zIJn
zaken te la te-n varcn ; on de lig-
ging van het eigendom is zoodanig
dat do kansen van profij t .voor een
man van zaken zijn zooals cr zelden
worden aangetroffen.

Kantoor: No- 19, J P.DERL£YSTRAA!
KAAPSTAD.

1I0N"f AG ij•.

\.~. I) V A N Z 1.J L,
Veadu-Jtlllager en .Algelnecm Ag_m •.

!\&Dtoor : WeAtolilkll PruyjliCie lIa .. It.rebo•
..-"n M'\;'1tACl"'1'

GEVB8'fIGD 1836 .BONUS!!
F. J. BROERS, } Gez.
J. J. DE VILLIERS, Curatoren.

BONUS!
BONUS!BONUS! Paarl, 15 November 1886.

De Villiers, Faure & Co., Afslagers.PA.UL BOSMAN, 1Gezamenlijke
F., LINDENBERG, f Curatoren.

LINDENBERG & CO., Afslagers. ----------------
Z. A, Associatie voor de Administratie en Beredde- LOSGOOPEboDvenstdaandeIVelrkoopingBoedzallmede Dworden verkTocht al hetring van Boedels. tot en nso "enten evan A......HEL DU OIT MARAlS

, ------' toebehoorende. ZWAVEL!
ZWAVEL! !

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

PUBLIEKE VERKOOPING
}1~X ~:C U 'f ~U R SKA MER ·

Vaste en Losse Goederen,
vAN

I~E Ondergeteek:enden hebben 0 ot
, scheept BB.UI\lU.'s B.B.

Bloem VaD Zwavel, r-

uie zij te Koop aanbieden tegen
. Laagste Marktprijzen.

, VAN DLR BYL & CO.

_-
PUBLIEKE VERKOOPING

VAN

VASTCOEDIn den Insolventen Boedel van HERMANrs ADRLUN VAN ZIJL,
van Droogerivier, Clanwilliam.

In de Afdee1ing Tulbagh.
BENOODIGD.

_-
Machinerie, enz. aanst.,December3Vrijdag,Deze zal worden verkocht afzonder- Op

lijk van de G('bouwen, en bestaat
uit 1 Graanketel, met "Mash"
Pomp, K ocler 1 (Refrlgator) en Spiri-
tus Ontvanger; 1 Graanbereider,
met ,. Ma~hton," insluitende Koperen
Yerkoelaparaat en middenpuntYlip·
dende Pomp; 1 Horizontale Stoom-machine, (j Paardenkracht; 1 Dub. 1. ZEh.."'ER AANDEEL in de welbekende Eeuwigdurende Erpaeht.
bell' d Force" Pomp en toebehoo- plaats" DROOGERIVIER," genaamd" GOUSBLOM," gelegen in het
ren; 1 ., Tubular" Stoomketd met Yeldkornetschap Laugevallei. in de Aideeling Clanwilliam, groot in hare
Stoom c , Dom, ." 1 :Mielie,tamper; gehoele uitg"trektheid omtrent 4,600 Mmgen. TE CERES,
1 Moutstamper. 2. ZEKER AAKDEEL m de Eeuwigdurende Erlpaehtplaats ge- ,,'naamd "KRUISFO\TEIN" gdegen in de Aldeeling Piquetberg groot I De Plaats DRIEFONTEIN, gelegen la het Koude Bokkeveld, groot

Losgoed'- -; ,,'" '\' hikt v L db W ',1..' in hare geheple uitgestrektheid omtrent 11,900 morgen. -- morgen, zeer gese ,oor an aouw en eiue.

10 GlstkUlpen, ovale; 3 IJzeren \ r .' ' --Tank, (' (J (J Ga HOD' ); 4 Btukvat en ~. ,ZEKEH AAN DEEL. '~, de Eeu ~gdurende Erfpaohtplaat, ge. : (mmiddeli jk daarna en terzelfder PI"" tse ,_,1 worden verkocht, in
(5 Leggers); 8 Gistkuipen; 1 Schaal' na.amd

1
,' hOLIP~~~TASfRdIVI.IERC' langel~lgl?nm het V:eldhkornetsehhaPl M~nd~_; den Insoh'enten Bo~del van PETRUS JA.COBUS RUGO:-

en Gewigten ; I V oersni jmachine ; ya n -0 'p an tsrivier, eo mg w' ,"ID, g,oot m aar ge eeie uitgé- L De Erfpacbtplaat. N 00 [TG JillACHT, met ecn gedeelte van
9 HCoUtenTwggeu. Al",ok een hoc- ,trekthe,d omtrent 14,011 Morgen. . KOELEFONTE[N nli .. G1JDOW, mei Erfpachtgrond annex, groot
vselheid G.""d",ha ppen. 4. ZEKER AAIWEEL m de Eeu w'gdn,endo Erfpacblplaat. ge. 1,423 M 0'8"n, wel bekend al. een uitrnun tendo Vee- en Zaai plaat,.

lIonus zal worden gegeven. naamd ': KAI.EKAMMA," gelogen als boven, groot in haar gehed. uitge- 2. ZEKER EHF, No. Jó, met de Gehouwen daarop, m het Do'P
strektheld omtrent 17,6~4 morgen. CERES.

5. ZEKER AANDEEL in de Eeuwigdurende Erfpachtplaats ge-
naamd "KAROOVLAKTE," gelegen als boven, in haar geheele uitge-
strektheid omtrent 3,531 morgen.

6. ZEKER AANDEEL in de Eeuwigdure)1de Erlpachtplaats ge-
naamd "KONAGHSBERG," gelegen als boven; groot in haar geheeie
uitgestrektheid ongeveer 3,000 morgen.

7. ZEKER AANDEEL in de Eeuwigdurende Erfpachtplaats ge-
naamd " KLIPHEUVEL, " gelegen als boven, groot in hare geheeie uitge-
strektheid omtrent 5,057 morgen.

De 'bovengemelde Plaatsen zijn zoo wijd bekend dat geen verdere

omschrij'ving noodig is.

In den Insolventen Boedel van HENDRIK JACOBUS GILDENHUIJS
VAN ZIJL. Rockland Semina.rium, OradóR.

Op Vrijdag, 10 December aanst., 1; EEN PRINCIPAAL voor bo-
TEN 10 URE 'S VOOR~nDDAGS • vengemelde Inrigting tegen een, Salaris yan£100 perJ'aar, met vrijen

ZAL worden verkocht, voor het Kantoor van den Civielen Co.: mmissaris, Kost en Inwoning. Applicanten
moeten in staat zijn leerlingen op te
leiden voor de Elementaire- en
Honeurs Examens. I

2. EEXE ASSISTENT -OKDER-
WIJZERES, t.egen eeu Salaris van
£70 per jaar, met Vrijen I,08t en In-
woning. Applicant.en moeten in staat
zijn het Rollandsch grondig te On.
derwijzen.

Applicaties, tezamen met eertiflea-
ten van bekwaamheid en andere ~
tuigschriften, zullen door den Onder-
geteekende worden ontvangpn niet
later dan 15den December 1886.

Werlaaamheden te beginnen {in-

D;~,,~nou'l's'I'4~\'00881.\0 IN dien mogelijk) met de hpropeningder Scholen in Jilnuarij 1887.
H. S. J. KRUGER,~

Voorzitter.
Cradock, 1 Nov. 1886.

TE 10 URE V.M.,

de woning van den

ZAL worden verkocht te "GOUSBLOEM,"
Insolvent, het volgende

VASTGOED:

VASTGOED,
L(,ltinth,~ Hu le, enz.,

TE KLIPRUG,
.x : ,ldll1l! Calvinla.

DI. ' 1'\ i ,l ru iETEEKEXDE ZAL Gebou ... d.rlK7,,~er, I'bo, 31~e6rkplein,
KR~pt!t"rl, .,aoom er 00

"I: :-; \'I":I~KUUl'E~ op H. Jones & Co., Afslagers.
Woensdag, 24 Nov. a.s., ,,-- - ------------

Il. lil rIlE Y}L Verkooping van Koeijen,
..:' ;,,[, \':I,tg(\~,l, eUZ .. -

I' 1\l\'kt'[I,I~. ct'uwigdu. Zonder Reserve,
::' htjlb:lh KLIPRUG,
,I., .\f,lt'eling Calvinia,

, • _, 1 :il) (Ind('l' Roggpveld,
. I· I _\1, ,rg,'H. De rlaats
_ .,\,,[,lt l'rkellll eell nlD de

I·' , " I,r".tll('('rellllc Plaatsen
1 :.:' I':.t k zijn. pn is goed

, ; JIll ;""T:tZCll \'UI1 Vee.
'11\' lI:l\l' I'll L(I"g()(.u. 13U

1'",kkl'll, ï l'aarckn, 2
... ()''''('ll, :) Yarkell~, 1

: , I (I]" II Kar,:2 Kapkar·
_ I. ]'I. 'l L!:1·n. But.'rderijge·
. , ~:, l" Il kkin <1,,:,;01 urnent
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\Df. F. ~T.DlrER.
E'cmg Curator.

" t~, '.! :\"'1'. l"'·"lj.
;:, .\. \ .\:\' nEE~ E~, Afslager.

• ..-LY'"
DOODBERIGT.

I,

;,1 g'dlHIg' ~rn"It-l,IIJk lijden
'n" .:",.[.[) jar'lD, he. ft het Jen

,.,:,1 111 1".lD(' ~"Ilge Tost oyer
,',', ''''ltl ,ll~ro"re EebtgeDoote
'\ \1.\:.1.\ ,j''':!JAA!'i, lCl deD ouder,

..... i I i~fl'ri'{"11 :; ulaandefl.
'!l Vlll'lld,'D gelr~ve deze voor
, t\Lur:l:-.g-' vleg aan te nemen.

p, 1', DU TOIT, p, P,lW.

\'

..... .

F . .T. BROERS, Secretaris,
Curator in bovengemelde Bondels.Verkoopin'} I~ I,c']innen Oil! Il Iwr.

G. W. STEIJTLER,
Secretaris. .E,UBE.LEN

,EUB·L1,EN;
, EUB'ELEN I Algemeene Boedel en Wee8kal1l6l'.

KENNISGEVING.

ZUID AFRII\A,

SUPERIEUR KOLONIAAL GEMAAKTEN

aanstaande, het :!\ieuW'c l~ertifikaat
volgens applikatie zal word('n ui~
reikt.

De beste waarde voor het geld in de
Kolonie .

D. iSMCS & CO.
VOOJLSAMl~a S~'l'S-ElelaDtle eD Stel' ..~e VueeAlcd

D. ISAACS & Co~ DAAR er aanzoek gedaan is door de
Executeuren '\"'Iin'\\;jlen den Wel-

Ed. heer I.A. J. Roos, van de Paarl,
voor een Nieuw Certifikaat "an Aan;.
deel No. :)2, in deze Kamer, in zijn
naam geregistreerd, en dat -veronder-
steld wordt verloren of verlegd te
zijn, - geschiedt hierbij kennisge.
,,;ng, dat tenzij gemeld .Aandeel ver-
toond wordt ten dezen Kantore, "óór
of op WOENSDAG, 8 December

DE Hecren nOFMEIJR & ZOON,
zijn door den Eigenaar, die naar

de Goudvelden vertrokken is, gelas t
LOSGOED: EJ:'I'KADlE"R SETS-M ....ief.u Sublt&lltleeL

D. ISMCS & Co.LEVENDE HAV E.

op Zaturdag, &Ult., 12 Merries, 2 Trekpaarden, 1 Bul, 20 Stuks Aanteelyee, 100 Bokkenen Schapen, 10Varkens, 1 Struisvogel, enz. SLAA~JtA1YlEa SE'I'S-Van verschllleDde BouteoorteD e.
l'atl'ODeU• D. ISAACS & CO.TEN 10 URE,

OP DE PARADE T~ VERKOOPEN:
7 Goedgeteelde Koeijen,

sommige in melk; 4 Kal-
vers en 1Alderney Bul, uit
lngevoerd ras .

BOERDERIJO,EREED.SCHAPPEN. LEDE"ANTEll-O.ver~e1iikelljk iD qualltett eD ~nJ.1
1 Bokwagen, 1 8chotsche Kar, 1 Wagen, 1 Dubbele- en 2 Enkele-

Voor Ploegen, 1 Egge, Tuigen, JUkken, Riemen, Stroppen, enz., enz.
C.. M. FRYER, } Gezamenlijke
WM. F. STAMPER, Curatoren.

Kaapstad, Ko. 6, Kerkplein,
lG N oyember 1886 .

, C. M. FRYER, AFSLAGER.

D. ISMCS & Co.
'I'A~1,J'I'EK-Axmln8ter, :a~ellch., 'l'a'P1Jt.8l'k, JU441er.

miD.ter! ells•• de laatate Model eD KlevaIL.
D. ISAACS & Co

Geïllustreerde Catalogus en l'rijsliji>l W<YrClenop aa.n-vraag post",';'';
toeQeuncun.

UD" PROTECTBUR"
BRAND-ASSURillIE MllTSCllAPPIJ
Opgerigt deo 29stea September, US,

D. ISAACS & CO. KAPITAAL £70,OqO.
DIREKTIE :- '

ille .lrtikeleu zijn hl dllideliJke CJijfers gtm,rkt De heer PAUl. DB Vn;u:n.a, President.

, 1\ tt
D" LI t • .. .. CBAJI'LBlTOJLRIAl'OVoa,Vioe-~

egeo e 0 I )'IJZen, VOHl' ",Oil an... En de WelBdele heeren1 C RonBTR, IJR RoFllITR, Il ..
VERTOONKAMERS : PJ B L.urGnx.Al'I', J C WBlUL8,..w BDUTER, h.ue P H vu D_

86. 88, 90 &n 92 Langemarktstraat, K.aapstad. B 14T11"on, POEL.D. heer G W t;T1:YTLlm, } AuditeureD.
, B V ROnaTlL,

• J. DJ KOCK,
S~

Op last d(,l" Direktie,
W. A. C'{JRREY,

Seer.can..
Oebonw der KAmer, i~ Adderley .. !.,

Kaapatad, 8 Nay" 188(}.

_._---_._._~ ---'--'~ ~----
Aan Bouwmeesters. QVEB.'I'JLBJtS ELS vooa BlBVBEL:SX - Zlj"'u, met

A&veD, Tapijt •• l'k, C~etollJle... epp-. ~11Il., .1lS·,
de :Ii leuwlte J:!Iatl'oneA·D. ISAACS & Co.

Goedkoopste Ud.udelahuls "001' lYI.ubllalr, '1.1'senrerk,
~ol'celel1l Goed, Aal'4e.el'k. G las.erk, _e.eu-
wuen, .1eetwueD eD aUe aDtel'. BubllosdeUtk.
Beno,0415dhedelL.,

-
GEORGE FINOLAY & CO.,

BIEDEN NU AAN

rrEGEN VERMINDERDE PRIJZEN:
, .

BRANDRAIl"SBB BLOEI VAN ZWAVEL.

TEKDERS zullen worden inge-
wacht aan dit Kantoor, tot 12

uur op Aanstaanden Maan-
dag, 22 dezer, voor he~ schra-
pen en weder kleuren van bUlte~ Y.an
lIe Kantoren "an de llavencomIlllS81e,
in de A.dderleystraat, en het schra-
pen en tweemaal Oliëu van al het
buiten Kajatsnhoutwerk.

Verdere bij zonderheden kunnen
wor(len verkregen op aanzoek bij den
Ondergelcekemle.

Op last,

J~ O. SA UND ERS,
Secretaris.

KIll,toot .an d. Taf"lbAAiacb. Huenc011lmi,aaie,
l6 No..elllb<r ida';,

Bet

SIiUAAP80HAREN,8truilner-8charen

\

McDOUOALL'8 SCHAPENIJIP
DAMSOHRAPERS, Pijpell.oor Dalllmen
SLUIS KRANEN, yoor D&mmeo
RlmZELOI,IE, Veri, 01111, Oiljfolie
GEME!\GDE V.ERF, gereed ten jl'plmUke
'WlJNPOMPEN, Oomelaaueken Pijpen.

IJzerpakll.is, lá Gravestraat, Kaapstad.

WINGERD 8CAOFFEL8, Spuilen
ORADLE ZEISEN, Sikkela
VELD- en TUINHEKKEN
BLADKOPld{,Oee] do.
KOPEREN KETELS, Hoofden en BodelDI
G HEL KOPER SOLUEERSEL, Blik
nO'TSWUT, yoor Vee

--
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iJstA),: ik~ 1, _>!lIOCI' ou ''','lil kl BOHlillULEN INGBLKVERD. Inu eell. dat de Kaapkolot.'le lD'oer· heer Moller heeft pter"o Ea IllIleeD mIddel dl. deo lfI08I der prell D S:ynodeder Ned Gere-
~ "'; ,,~ 'u' W '- tt ltukJIII grond UI J'ordMutraat .poedi, bewordert eD daarom gerat aIln • "Il formeerde Kerk.

Noy 16 -Schalk Jac bU8 nO del Men,~ le reg!l'n af8chane, son baar dl~ ID eee voor Yerkocht. ... "b ... olea ." rddD, ..It .. H~ 0 ".t 11.. J.l!OT800lOlI88fEPA .A RL. Bt>".raloDI'ln dutnkt \ ct fla \\ eet belere positie plaateen wat deo binDen DB' BIJrDOBO' eeD HollaudllObe bark reed. a..to,~r I 'I, 0 F J'lnt." Ad.. Een nieu." rapport der ~lICOlnlni!&
~1 J 1 h lt L over de tuchtmiddelen en stel d- VOOr 'Nom no.ll\..p t s a l .t: J6-R eb ..rd I10lleH !\mm vaD Lsncelot enjbandO! betreft P WIJ laten de medediD Vl'OtIger bier ."egeoa aven) wge oopen, ee HET ONGELUK TB WI1NBERG-In due -- DINOSDAG 16 NOVEMBER. b t leegd kwaad rn

Sno .. v Side dlat".t M.cl.sf boer gIDg nit Natal daar maar 18 lnlalol'O&~a het.elfde ongeInk, en l1l1I1hier moeten 11 een geregtelijk OIlder&oek gehondeD, en e sep de u::t : ....wIJgtng
Opt.t't&S d K I IIAa I 16 -ObM Hardy Lor ell te Salem, aldeellnll 10Pell bleek d.t eeu onder broertje van 'et Gebed door den onderhng UD Wellington num aan e pmeeo ..end te
Heaervefon h AlbanIe \Baal Dlot eon beter haven dan e01lg( ~ COalU:lPONDUITP _ De brillf van kmd mepIJD be • ."ebn WaL Ouk gelezep en sonder uomerkmg pd dum. met den num, na &<ine. der

DI RECTEUHEN 16 - \\ ilberforce Forbes te B.aufort Weat andere In Zuid Af lka, en zal nl~t, soo.Ira 'Goed. Tewpelier,· reed ... nljpll tiJd geledeu Punt beeft op de vlek vu den heer gekemd mlMle tk~ned.~e ~eb~D en etocl. Jt
De WdiEd Heer J J P nocrou L \\ V \ DOli iChllder een Spoorweg vandaar naar Pretoria 18 lI;e olltnngen II ti! perIOOnlijk en luw dOl nietge waar eenige mAterialen '!'oor TDnrhoutJeII ~':rde hl on een ~_~ IWDd&lr [l

T HOOS
O

Jr 16 -MichIel Adnaan Hoffmann, te Malm68 I plaatst word~n waard worden leta plaata gehad wat hgt 8YNODALlICOM1U8SfR. ) P ~t-' en dag 1'&n",
D G H I,. rl bar'f to;ctjlllnjl.r legd de handel met het bicneuland daar D 8 I se t be ootploffing had konn8D leidec maar men ont 1 meente zou .. orden afgt'soecleD

'''''' 1 J \ F B uf E l'A..tRBA..~K- 0 pem rW&l er meer W b ~l. Nog drie predikanten en t ...eeoaderlDgen DII.Neethlmg(~tellenbo.cb)
J H Dil \ ILLIERS U- obn enly te ort ea ort ZIJP uitgangsplek vinden r WIJ tWIJfelep Uit de :P08t~aarb&nk genomen en minder er III dekt. het bl) lilde. Wat het IJD 6l'a_e _, I d d S odal CO ISSle ge- '-__ b D&&f'&nl"

16 -Jaeubu. ~I.rthlnu. Oli fldr J hannes Ioon 1 k betr ft heeft de M lStrut ala' eoro- moesten lUa e en er yo .. e mm van Wiens ......c n)VlIlgspunt het rap
P J nK \ ILLIERS PJ zoos 'Idaaraau geen oogenblik, en WIJ gelooven gedepoll88 dan eedert eensgen tijd, mur lU OD~ u t de h t h ag 'de kozen wordeD daar slecht. twee van elll: de OnDAmaakt wilde tel: het ra""" jJor"
B P c PLE::s~IS S~n .an De Gou .. In de afd •• ling van Oudtshoorn h Ootobet I. het weder beter gegaao ner &I ten e na e ooren '!'an geoees cl b d bek bsdd Z ......- had t'rvn
D J !\ "All D!IlSPU): 'f In Diet dat Iemand er aan tWIjfelt, se oon kundige getwg<ltll UI de zaak een UIUpraak "olstrl"ktol meer er el .. omen wou en IJ maar eerst een CUMlepll<&t8oi
TU S J lOU \\ A In ..........--....,-----..".,----..".,-,...- meurgeen er de 00""'0 ,oor' tMicht te EEN GEDENKTKEKEN m den vorm van eeu gedeau ten effekte dat de dood der twee lrinde- moesten gekozen .. orden wt een dubbeltal van rapport mogt bespreken eer Je

I
.,- kolom op een voehtuk en met een vrouwen ren het vol WBIIvan het ntvlawmeo van hen die demgestestemmen hadden Het dulJbeltal ...aa voorgestel .. N&<iat D. 1i

JACb I lHEHO:-i sluiten Men heeft. hier een nlt~ebreld beeld er boven op II ter eere VaD WI)leo den de ach81ruDd~ atoffen achter aan de predIkanteo W&reO DI 'lulIer Louw lNoot,der gevoelen Dad toegelicht door
M&lmeabury Tak Spoorwegnet eo men &0.1daar lint van Ed beer Godloutoa te Grahamatad III het houtJeaf ..briek op dea grond il'worpen en dat Paarl) Neethlwg Stegmann De Villiers (Car- nll&l' mogeliJke IIChand&!en

B \\ E1 H MAR Best uurd er t-iOY 16 -Klapmut. bt.atle OseeDen Koeij-n, VRn trekken ooie eonder dat men uaar het Wee1eYJll"lllOhe Kerkhof opgengt. dr KdtlO regt.treebche getWgeDlI W&Il owtrent narvon) en RoII8 Ds PIenaar hennnerde d.t Stl'ytler eo De Vilhen Jat
I Un.oboo" ....rdt - De \ illie s Faure li I UE AIoII!TEBD~lI(BCHEXEaXUAÁDIlLlUJEN de den oortIprong VAn het "ngoluk u, ....r dat ht'! zoov ....1 ID gehJ" all" R. !!,,,U lU ie Commisai« had naar de voorsehrif en J~J

~ (JA -\f.l.jld s 10Dmogol jke streeft maar voor han lel met 0 mhun opkouieu oor de regten Vii" Koning spelen der kluderen op de plek "U mat de z..k~, vt'rteg"DwuordlgJ moest ..u word en deren
I -F raeocbb K \ aste en Losse Goed-ren bet bl , ulnnd !.{ t ft h t Keen voo I II JelnA 10 ZlJU kerk loor de Syoodua Contract .. JJ er lag 0 het geDoeg verklaardtill De Het tweet&! der oudertingen waren ou1l!l'lu g Ds. De

, de r Ins I r enten boede yon A J J h t I I d kir I k outz t ZI)U hebbeu besloten revIsie v..u d t ken zullen opgezondeu worden naar deo Proe van Colesu.,rg B ..m van Worcester en Manll81K:LDtrecoulmllsle
I.pl r II ro -LJ. \ hers Fsu e <;: lOO ra moa 0 uruucn an Kema 0 'J er b d breed S d (Kaa t d)
Co \fs _ .r. 'Iva el Je ra k~ 1 rt""'''1 'V .. t d voun S aao te vrage I) e e yuoue Geueraal De ovena'e gewonde kinderen gaar p."

I ~ -\IR w sbu Y Il kken -J \\ !.lour ARliEN AIOTlIEER - De th ..saurr r van d goed vooruit, m ...... een huuner 18 nog Dlet bui 8ClIOOL lN8PECTE{;R8
r .. J ~ (u Kolo 111Iep b , cl tot groot voor if\t:1 zou armen ápoth ek heeft outvaugeu nD deu Exe ten gev .... r D8 Pepier wil le (srt titi) de Sjnode een

18 -Kl"pllIut. St I I "",d"" van J :'\ \8treleke, la een T l cerbond .. aar 'Hsl cut ur D"tJef v..n den boedel van W'l)luD tie, re~t lateD toeket nen OUl Il sp ct.ur. te h..r.oe lling'1l1OO,mlni.l8ie
BMU rm. a ór Jr -J ::)~ar8 a&: C do Br tscbe I\OIOIICU eu de 1 epull l~keu ileer George Froom~n HWltb de som van tien" Bloemen In het Kaapland men voor scboleu door het Gouvernpment ou
Afallljl.re pondau op r"k", lJ g vaD een legaat "au £:.! ) G lukt" dersteun I D. Pe,ler was ru ..t &lUl"'''

18 -\\.IOl l ••en pn Ko 'J n J.n Il fan Znl 1 .Af IK ooie bet gebIed val ....... dIe lnrlgtlUlS' ep, Zlg en Ds Muller ze.de <l.. t het
I J 'Iafch"nd -J Fred I .ntl ot C Uel ..goo Haal toe beboorde wau~ da 700 HET}. V<J !It'" I Zffld'"!l5blad, red&eteur H DOOR b scbn)Vmgspant reeds Leb~udelcl

men eeD eenvormlK tarl~f van Ir voorregte M Brllna eu UItgever Wl wenok te Kllwpeu H lTBERTUS ELFFERS .. Hot D8 StAytIer ontkenop Somuug ..n wi11et
'Rn me de e g en de, cllJk mede hu I g In lan je I :-i'eJerl ..nd wor it vervolgd om lat het uaar het oc-schrlJvlUI{SI u tlaten ve"'allpl lete vond onderstenmng bl) D• .'JU()

denb.rl{ '" Cu ... '" WiTleldlDg v..n efln uorreBpondentie 10 het Scbetsen naar het L ve Z(1{) heet het Ier w .. t Ds PIer &Rr 0 regt t ..g.mover del 1(1l;9U WlJI D8 Maller de !:aak tprswntl wl

I ebber dIe I do Kaaplwlun e u.Jn nIltour II I ''J' I li ,kblad le beeren Kllyper de deel van de gpdlcbteo van dit werk Hlerl, der &eht e Ve ou I rIll ~ \an VeUkr81.&d UIle beslissen daar zaken vlln tu It. L
ItJko havtlus VII leu ala er tha s Wlit Wojt)~r en \\ormser leugen diefst&! en bedrog vooral toont de ICbn) ver ho de kunBten&ar dat ZI)U predikant wel Ir .. ",.n",.,Zlg zou alJIl eo men weten mu<st "ot

\ jeu" t '-_ot I N I I t t n l..ale I"gt woorden .chllderen kan De Bergen De ell weu het de """",, tot nad r bhJvtn. de Scnba Iprak ID deuz lt leuC rlJstaa uc le t met ata p ali BD " E Rt, d " E B fie OuTE 1I(,"~!AIiSDORr .. ordt geklaagd over roo e 0 gen lig en ep ellS KERK EN STAAT Lou .. (Noorder P..arll von I h t '0 'tru
loef maar een Huu~konK oC 81"caporc h001.st veranderh)k weer den eenen d"" 102 MIereIlIJver gt'tullren er vaD De schrl)ver C M b hg om In een steeds boo.er iii ri

L d " II gee ;'I t t g Ol de D. nlT8y ragt een vrlU\~ ter 8praak u (
YeU v or At lka s ullnculanien ks.n de Kelo- In e sch ..duw Qen volgenden hItter koud 0 mlJmeraB

l
r dbgewdOOlJ -me ~I end (art 6) of een Kerker..ai vpr"hoo-t was om Il geene leemte m de Tucbtwet te b •

D be- L 1.1 f t oo"en met op etten PI en naau .. etko r " I b t tIt
le nOOIt worden e .geu &liD ange .. 00 wareD me Ineeu .. b Pd h f h d k d Al geval VIlU bloedechanrle pn!: de zaak die Vo< r was voor e voors m~ "tg -u ~

bed ..kt eu er W/UIvorst eu hagel waar zo, der el ee t IJ U wpr en vau en he komt aan de Re tb"nk aa t Ri, gecommlfl8lp
Het handelsarKnment IS ecbter r let I I veel sch ..de aan het veldgewae re doen Geeu de Datuur gadellag.. De bflrgen of w D H I I g n e Nog meer werd ovpr de u t Ik

le tv did h n ke ltof to geven r 0 Wf'yr ste de voor de uak e \1;,
oellKe dat dlor Kapt Brabant wor it Ha geld zegt eeu correspondent der R E lu I br einI. e v ID edr gP8chven em Jl 8Jln de K ..rk raden te l"ten m....r dit ZI'.d Sprok8D eo h ..t vooratel II i .)r "d.1 van J U LO t ge oeg ver eer IJllIDg VaD en eprer ea eenng e. e t d D

L L, d."b.r" I!'evo<rd HJ verklaart bet dfnkb cl u... r... n t hti d I _ D" MurTlly wtlrlen de KHkernd~n nlet Ds wo le Vbll or e .o.Dg~1 DllJM'
• N D M b 8 IC Bg vlln en ezer d zaak weid verwe&eD n8Jl.r de P rwvalsch dat men door lf voerreL ten op IOIlTlSOALE El' ICK - ep ennnert zlcb N d b d Rou8lleau zei e dllt hiJ een geval van dien aard Re e a~

" dat er oulangs m een K W Towusch blad let op aar e IS over 0 19 had. gehad en Uat h~t bem ol g~paat wus mIlSle van VIlDe
VOIllsel kleeul g en derl(ehJke le leg Keu werd mllegedeeld dat de heer Percy Ook de vhnder .. eet zIJn taak gescbenen de zaak voor den wereldliJk"" Reg I 8EC~DI

4 _" pr ~ .fde. n~ Cah R , •• I~oed andero klllB8en dan do houder. van el){OC l\i1ghtlDgale ulet elechts de ka.sen der CIVIele M~~sc~ laa\hem b~t o~treelen ter te brengev AI. IIf'CUdl ba<lder volstr kt.>
, n den n.ol,.nle" Jom laat betlilen wal t per IIIot va rcke Cowmla ....n.8e1l n"gIng wat ,,)n awht.phgt W&I t 10 Arsp" Zl) u ... ve Dr Kotzé zede dat de ~ynode "II Kerkf'h)k Dl Neethl r g Rte);ru&no en I{ ••
laul.en -IJ ,\ ",n m.....r ouk klagten ..an Naturellen kgen d.. KIDdergerlIChtel zoo heet het laatste el Hof een aportA regtb ..nk Ultm .... kte en d..t mm moest lIO&t8 bebb.. ..

l{•• nen • f. ou. lOg betalen dezeD tocb allooo bettl] IwllekUmrs dH belastIOgen UItlokte E~u cor zeker r let ml lt verdlen.tellJke deel van t het voor een Kerkeraad n1~t geput w ... Ou! M g M I' St I n'" n. h lid 1. Dil d d h jJrray oorrees eyt er e "il_, -I b !t""1.1 Uver!l:t '1 iour lat de werkman bot land VAriaat e' reapood nt v..n etze e blad zegt th ..n. d ..t wer.. e t.... eo SUl ezer ge IC ten zIJn 1\&' glft.e van tnlld ..rleu te doen Hl) ned In AI d t d d I_.. ,-- ~ ~ kl t d d ~ 11 t kL I 1. I 8 8<'CWI I UI e ou er IOgeo w.r nenl d.n I soJ.en en b dId b kd "16 ~gten r le OOf en heer NIghtlOgale zee, eenvou'llg en ru en zepr aao re ..e I) Il u-ekklOg v"n het beschn)ungapunt d I W k
P K Jlp." -L od" b.r~ &: C nli een 'OD van rIl om er aau ODtnoomt lDaar door den heer DICk Magtstra ..t v..n de zt)n v or het scboolkll·d Natuurwonderen Ds \\ w Murrll) Btelde voor d ..t de Kerke I~ "~lDg vl\n t or"h" r ;D ~u

betl J lU oudere landen ioor at de mlD N..turellen In de afd~elwg liJn wtgelokt dl. Kmderh)ke Stn)d en Smart W ..t Wilt gl) raad DIet verphgt WIlBde zaak voor den TO_g erlis wbomlbngLdUs,cOen &ar S
~ n W 1hZ did 8 I ' I T ull ~ Ote eu IC a y rpy15-~h m .bury lore werkhJden tot armoode verv~llen en aan eeD e8.yunlC en en e IDg Barrett z..l "'or en pe e. n ml)n wn z en 0 &.Iter te brengen en Ds De Bef'r had reeda 1irOA
.nz d n n. S k cl b J ge8chreveu hebbell Om naar kl ..gten te ver v..rtrouwen Wl) voor meer daD een heveli l ger een voorstel d$t de Kerker&lll het bl) ZI)1 JlllELYEKI'T

up taats ostoo ou e on en moete I wo vertlJ' B warde ol tt 1 k IA end8~,-J \\ _.' n, V vaD nu 1ge .sen, n eigen mtspr..... moest aten b rusten De Scriba kWllm met een voorstel •
-\ f•• ~er. Maar bl] vergeet VREEBELIJJ[E GEl!()UIEDENIS_ Twee Dwt .. en en Neem een eD Pllll ... nt - Ouderh g Gie sprak In rlpn El I van Dr d"g om aan H M de KonlUgtn do"

- Il urn LV r met eeu eloment van bevolklog te doe, lie Cl schers vader en zoon van len naam .... 0 NWant ;aJ de were~ lkgkoot noemt IKotzé m ....r Ds NeetbilDg (8tell~oboschl WI08 d ..T.tuur eer ad ..... van gelukwenscb g.
ro \. Iloe~ dat I Europa I LOt bestaat \Vanneer Seger woonden te BrakfoutelD In de buuTt oemt 0 gewoon) leID v..n oordeel d"t er voor len X rk"raad redenen b..de bi) haar )ubelJaar '''meI 8 d.. ' 0
de .. n \\ }' u Md rt vau Oo.t londen eo .toDden DIMt&! te guo De BIjbel w ..aot tot klelDheld aan konden ZI)D oru d .. ml.d""d .....n te geven even t d B I ti JIl

26 -I:: !t.b. bEf ote 0 daIlIK C. vv, WIJ zPg en dat de Natnretlen vaD ZUId .tlg beke d Belden k ..."meD onl ..ngs voor Om groot te kUDnen ZI)n ..I. een pllrhcu Ier verpligt kon worden met "zen en 1) ace aw .. a ....Dgono e
Le •• nde Hu 'DI n d nl .d- :\frlk .. ~ao 8<;" last In een bron vaD wel wegens dlef.tal en terW'lJI de vader vn)kwaw Over het gehe<>l geuomen kunnen wt) OOI een mlsdaari te JoeD dIe bl) zag ploge, HIer I FO~D8 VOOR HULPBKHOKVE~IE G

.. .n d n h... r S ::) IJor~.r -C .8 vat voor dil Koluulsteu m0Hen buscha werd de zoon tot barde p ..d varoor leell In Ulet genoeg verbhJden OVer den aard en m over had eeOlgA dl8cu.l1e II,.,.t. en D. Rou. I n.. COU1m.8Sle voor dIt Fonds 'I.
F).r AfslAOler ~fwezlgbeld v..n deo ZOOn "erkracbtte nu de boud v..n dIt werk De strekkmg de toon .eau wee. op het gevur voor Kerkerad"n om eeD koll-kte te houden en vao ""tfr

6-:-' u.. and. il u \ ••• ed pen worden d ..n verkoudlgen WIJ tlleb vader Zl)n 8choondochter, dIe zlcb wet kracbt de smaak 1. gezond Een godvreezende geest ZIch met geregtelt)ke vervolgl gfln te be leeD deel ..f te staftn De J&arhJkscb
n", e v •• werk eu' •• n d. W .. at meu Mn 0 zo blJwudere begrtppen verzette en bragt baar te,ens een aallta! ste dooradewt al de gedIchten Het boek l' een mO<'I)en werd het et-nt ID behandehng geL agt
lands Sp !tua 'IRalscbapp -II J'I d N II keD niet een .eIlmakersnaald toe De pohtJe plMt8)e ...aard ID elk hUlS Elk een dIe land D8 RI'yneclre aohtte de zaak van greot 1><> Scnba zelde hIerbI) dat hl) tegen •
&: C Afslag," umtreLt e ~tnre enk w~sll" kan W) en werd verwlthgd en kwam hew opzoekeD maar eo volk hef beeft verbhJdt IIlcb over znlke lang eu zelde d"t ..en MI<k te CradOQk op v..n hpt voor&tel W&I maar de le ekuo

M 26 -" I.pwuta .fd .. !nl{ SteU.nb. 8cb Imaar dau herbalon Wl] eeIJ f u lt" wat ZIJ vor deo de .I, ur op slot hoorden een pIlAr ...erken-elk eeD, ho~u WIJ, zal dit werk d ..r regtBgelet!rd IldVles door leo Kerkeraad aan 1"111,, doen houden dat Zl) ..eel Ol br&gt
\ .8tIlG.rl 'aa .. erk "nz In don n reeds dlkwIJI8 door allerlei org ...nen der schoten eer Zl) ze konden openen en bevondQn ook aaDbevelen WIJ .. enscben dIt boek een den Magt.trIlftt w....... ogHge .."n Ouderh. g predikanten kon len dit ~em ..kkeIJk
.0 Y' ten bo.d"1 un J ~ I lJ. al. -I bl d Ir bIDDeo gekom"n, dat de oude Beger ZIch h ..d groote CIrculatIe toe, en dan IChri)ver veel ge M ..raIs .prak ten gUDete vlln het voorstel D" Imlts !:') .. aar belang ID de kollekten B

De \ II1tT8 Four.en Cv ~f.lajler' laK a pers Ze.s door de Cave AI:Jus toen lood geschoten Ilot ..an zl)n eente olchtwerk. IBeer Ds Hanman bennn~rde ....n een saak III Deourlerlmg van Franschboek voni
27 -Kr w,I, Rfde" 1 II: C..rnarvon \.. jo hoor l:illol ~olomon er bet oppertooZ!gt EEN DIEI-STALZAAKa.an de Paarl heeft aldaar Namaqualand waar de Kerkeraad veel beswaar Ite erg (,10 g~mee .. t8D die zelve gee" g j

jl,-",d In d n nlOlventen bo.d.1 v.n (J lover VOer 0 IS'" kPDueo c even N a groote opschuldiug verwekt Klager de heer van geba! ha I den voor andere te L.tlln betal, p
P "ernp.'-S Cornelus A(s.~er g g Jan MoU mIste bet bmnenate van ",)n geld 'CUTED'S TEl[GRAM,Jra; Dd ouderbng van L~ly Grey tz&f "IJnon Stf'gmanngeloofde DIPt a..tl~dpreen voo

"7 -" le ns e I> ksn .. r \.s e en 1)88 Id ht geen gemakke"J e ~allk eu tUSBcheu doos mat heel w..~ geld er ID 1.'0 wlieDde redeo I a. Il L n...I~, dervmdll gomtrent Eulke .lOk 0 en D. D" kollpkte w"'" D. McGregor ...lIde ~
Goed".D Levende lI... Il" d"'J~e den koopman eu den boer beetaat er geeu te bebben om den beer S A van der SpUl) Beer lIcbtte zIJn "ooratel Dlld..r toe met &An voorlooplg In plaats "an dIe voor I el
f.edscbap 0 a en en. D d BO v n V h I I t t d bLPrI' te verdenken Dat dese toeu de geld 0 'II ~ I Z lo: ~ 'C In I 10:1EG RA \ HJ! ~ :-1:01 I bahDg VBO .. rtl kelen UIt bet Kerkeh)k Wet dlOlCdo ds stellen ,.u dit denkb..el
ten bo..o. un J I I .Iport - \\ Tl ~ er~c, van gOlVoeeD om ren e rloo. bi) vergt.81Dg bUlten de k ..st .. a! gelaten I )ek Zlelznrgéfl zei le h) moeIten DIet het bl)nl bl) sommIge I~den on Ier
K elJn A f.. ~.r maaIer om dlO iaale te verTlgten Maal ....... r ZI) meestal ..... geborgen 10 de kamer waa DE BU LO \ Aasc H ~ KWI' tiTLE !ipen El) a18 Eood8mg vernamen elders aan Dr Kotzé De kollekte gwg er 000

!7 - \\ 0 c.s er v •• Iloed \\ RIl·nhou "n, olang ZIJ nwt I" ven 'gt zoolang de geweelt "aar men ze had laten staan werd en wat hel vooret,,1 M ar ..gor bt>trof ..
lA d,n 10801•• t nbed I 'R~ G r Nalnrd DOg op dIen trap un 0lltw1kke getUIgd door een meld van klllger en door SOCIALhTEN Het vooratel D B""r werd aaugenomeD Scnba dat bet DIet londer vooralga...nde
~. -F L L rtenber & n ~, Il 8 \ h8JIr vn)er Voor de verdedlgwg t aden ge BY!'iOOALECOM1US8IE verandenng kon aangenomen le"

~O -I !lou" al"tr kt li w I -u I v d g eloat da bIJ el Dlet tJIl te krlJgeo tUl"en op volgens ...elke bt-lChuldHde elders vooratelIer ontkende DB Wm Murl'llT
L G d ~ \\ P ,., en gellubhuerd 10 ~uv Gekozen waren Dl Louw en Mullor b t "'-1 d hIlR'. en ••• 0.. '" IS om de a b. LJ te verugten dleu de geweest was en geeo zoodamge kleedlDg kou' h D tegen ~ voor • .., &IIr er t an. I'"

Il LuLbe -LJ J A 'R Z J IHsla I I I h gedr ..gen b ..dden ala dIe w&IInn de getUlg"n IJtemnung toese en I lJe Vdhers eD Nll<'tu OOIt onder"l)zers voor kl ..lDe BCbolt'o U OOG f
Ko ODlll e maalsc aPP'J van bem verwacb d d ~ ~ cl h te b b LON liEN 1(j Nov -Russ,sche blo. lo ouderlmg .. ". gekOl n dIe Bn ren Dit werd beaamd loor Dr H f Jl rvoor ever e.. lgmg zeI en elO geZleD e h

\ .ste en ten kRn, laat er dan ge.orgd "orden dat beu Beacbuldigde 18 onder borgtogt vn)ge-' Jl! zee" verst ord over de t >t~pMLak on ;verstemullng tu88C en ouderlrug ..n uien we argumenten tegen het voorstel
H,vR eDI \, I door Diet re!(tstreek8cbe loowel al8 steld eu de stnkken Z1)D naar de Procureur IllDgS door 0 aaf Knlnoky over de Ralkar ..w bragt DI Steytlergeloofde dat men
un II A k h bel h Generaal gezonden z keI K hoa len en vatt 0 Zo op .. Is oor SCROOLL~8PI!:CTElR8 hgt doen kon zouder " ..riere toelll~ to)
A h181l.r r gtstree 8C eastlugen tot et Kolonlal d tOS I b b D P I b moedlglDg van aan.taande zer

• ....;..;.. ;..._____ b cl b bl-~ d b rClgeml't il uC a Iht a 00 1 1'001 S ~p er WilS t Ilna a.. uweZlg mfl&r DB P d d h
IDKomen J raagt Up em past Kapt Z A REP:JIILIEK -De ..uen van aar e aanstaa leD Zon a 00 Kruoto demo slra_ De Vllher. (C ..rnarvon) achtte Oletl voorstel I leu .... r zeI e ..t ala et voorskI

~J
t ~~\\l

•d.~fr·lkaau. Brabant s redenor ng In "eenen dedI' en ....tten ditmaal I I"t vl'el van belang De ~a/ks T f I PI d o....r de S..bool Inspecl • 8 Bv.... rll 1. D mpt werd aangenomen meD stelhg
--< ~ st verneewt dat de plaat. van den heer EI. Ile lO rh .. gllr elO fe,or le h g Jo. • zou bet reed. ""'nomen bealwt 10h t d t d t Pepier ennnerde dat h) Zl) b.rPll W¥hg 10-

e '!'erwon er oca cel IgSW S a oeu aan W,twa.krarand tot openbaar goudveld held om het voorstt-I II te trekken reeds brengen Ds Roos gf'loofie DIet riat

""~~=~~~~~~~~~~................~~~ parlementslid dIe ala leter overlltaatbuI8 zal v....klaard .. orden DB VaD Warmelo pre- HEB ELLEN NABIJ WADY HALFA vroeger had te kenneogegeven lID ID etrok derwIJ! thans nu er Eouv8tl1
houdl< nodI e onder .. er notreedt, dIt Uit dlkant te Heldeloorg la door de Ned Her !)E ken werd het g waren, bij de aannemwg van bet

g pe p vormde gemeente van Pratona en Stander ORANTULI Y CASTLE McGregor zon bJden
het oog bedt verluren ton waarbIj .Ich Middelburg zal aanslwten ZENl)I!'iOSZONDAG Nadat Ds McGregor Zl)n voorstel

tot predlk ..nt benepen De Transvaal' Ad- 10 t n DB C MurTlly ... Ide (art 67) een ZOIldag had topgt'licht III den Elll van h I
F;nketr I BELASTINGPLANNE:-i' 1 EI~~ 10J ANDb..I'\ vrt8er zegt de lo/ksat;, verneemt dat er m hpt )aarj laten bt>pRlen om over de roePluglkene door DI Roo. zelded"A8se.or

TE 008t Lou e beeft KapItem Bra ook eene rekWl.,tle ter onderteekenlDg rond LON[Ik' N I"' Nov -Troep n rebelIer der Kerk om werkzaam te zIJn tot DltbreldllJg vol.tl'llkt DoodIg w ... om meer en
g .....t voor den h~er Du TOlt laatst lid voor d b b d W il H lf vlln Gods KOl Il gn)k ID AfrIka te preek ..n hngen voor de Normaalscbool te

.M L A eeu' oorlem g gehoud rillIT verheu/{t on8 dat de Synode eel MIddelburg en .tPUDt dieDI k ..ndidatuur ten EIJn ge7l"n In era 'J t I van ay .. a H.) gaf een tekst 0a waarover L m.... r d ..t bl) lII ..t geloofde d"t le
D J bet ""!l,.oen V"1I wdke pi k d t men pree ..en .:.over r~gt8treek8cho n rIet regtstreeksche oot~eunend al twoord op de vraag beeft krachhgste teger over r on88eD nIt II "'~ " ,,' en!(e moe8t eo dIe lOblei dat rie benaanwdheld .lllgPn zou ..I. het voorstel JUeGreg r e

\\ od.b bel t h ten deele ZICh gegoioo of eeD K rkeraad Iemand om zeker eene sterke Il&nbevellDg voor l8Jlt8tge volgpn verst rkt ~ w aTlU wen zlcb bevond toe te ICbrl) "en ,...., doorgIng Het voor.tel werd da ..rua ..
as o"eo waRr u roemde De A lv.-rl se-r noewt de heeren Jo Ue (,ra,,1 lIy Ca8tl~ 18 I'pstoreD (DlOgs aan venUlm ow op d,e van ZlJn brooáer [omen

steuneude op de re ic un ogen vaD eeu eoo m,adaad ctluaDroreude dIe ondor de n.een en Celhers 8tolrp ......d TUIters Heel dag) te i) D m te Plymontb gearnveerd te letlen Er heerschten onder wannen .... n SECUNDI
.. elbeke, dAmerIkaar Bcl ataathnlshou U\Ud8Wct strafbaar IS Verpll!{t IS dIe ml~ wel wogeltJk mll&r I Uti .tokpurd I. stelhg aanzIen In de Kerk nog veel onvoldQ8n le Ds C Murray W88 tot
knndlge IICh -voor een sldsel verldaart Jaad MD de overhelJ aan te geven NIet Dlet wedennvoenng van het Bntsch gezag Ol ~ I I -\ I ,,( li denEkbt>eldell °lver het belang der ZendIng en er woest overstRmmmg pl""t.

O d Il d I b II k d O~GEL(K MET EU RIITIro -Ter"I)1 op eD tWI)fe werd geopperd of dIt punt DIet ICheD Dl Steytler en Moorr..... D
o 6 10 - 0 10 dat met het h er best" In e III a en lat WIJ en tee eg IJ en le bl] de ., II D M P lJ NAT A L reeds wal voor geweed maar dIe werd 0 [li d P I Lad Go U 15 0 0 8 Z~turu ..g • en evrouw epi er 8 dungen van e aar en y er
4 - 10 dooie n tegenspraale IS en alle nIet overbeld cel er andere Kerle In 80mm ge Botha ID eene kar van Kaapst ..d naar Philadel gegron verklaard De De Beer had oon ID8geh)ks gekozen
UI! = ~ 1 ~ regtetreek8che bels811 geo zoo als ovoer IRtreken I eerscht om de llJlsJadt);er wo phI" vergezelden overl:wam dat gezelschap e"n NATAL IN EEN LACHBUI =:~'!::~!~t z~ns beIDZlhenanog beter zou Daarna begon de patUe

kil le d ongeluk dat geluking geene eru.tlge gevo)gen n an et BC n) ..mgapunt, DI ---
I 5 • - I (J 3 regten ophdt bt>bal ve dw op ster e veil moge IJ !llln en arm dos g~reKts te h..d Te Zoutnvlcr stak bet eene leidsel aa, dat de Zondag eeD NachtmaaluoDdag zoul N AMIDDAGZIITI~ G
U 0 1 - 0 0 I Idranken op grond van do noodzake Ijk oottrekkeD mMr vervolgIDg van 1Il'8Jaie het tnlg vast zood ..t de koetSIer de twee fhnke DI LANDKWESTIE I~ DE NIEUWE moeteD "l)n ec wel dIe waar Voor de Bm""n _
o i ~= ~ (J ~ beId om bd gebrUIk er van te beJlf'r s cf bt.hoort to zIJn bet werk van den p8JIrden onmogeh)k In het pad houden kon REPUBLIEK I,,~IC~~ Zx:dlDg Ne~oll~lrteerdlwArd RlLPBEIlOE'EliDE GEMEE~-r ,
O I h k d Z ) I71ngeDtOAn In de vaart tegen een Will aao 8 ey r VOn e IDDeu andscbe Zen I

1 Il - U I !l ken eD daareDtegen op land en belegd :':ltsat en ct zon ver eer van den kSDt H te- t d t IL ltd ding altbans eveD belangn)k ..la de Blliten N ..dat de .temmmg had plaat, g
U 0 Ut 0 U tie n) mg wer me zuu< een sag egen en PIETEHMARITZBU RG }(j Nov I I d h htt b dit d H dU 1 - 9 leapltaal helMtlOg WI met een bu tea der Kerle Z In om bet LIer veel te gewoue groud geworpeu d..t op één na &! deazelfa ~ W d D__ - n an I() e en ac e et maand·h)k.ch Biduur e nOli: opene P aa 8 ID e yno"

6 0 1 I d be j kL~-1 'II k d b b .t der. eb oken werdeo net eene .I 'len etgeven e naad werd gIstereu geooeg WII.8een leer .... r DIet voor de Zeuding lite gtng men over tot de vero~,.,.o lO U 3 ~ gewone belastlog op an n ZIt van en """ cl to u IJ eu at et IIrgerpltgt ..n g p .... r avond elln beo lsohap m êaooe Id d dan zou een gedwongen pr '- h bet voontel der COmml8ll1e voor
U U I I gmg toeD gtlweldlg aan het Beboppen Het " evan 81 ee .. v..n pm Diet

C 0 i Nature len HJ erlee t d.. t zolk om aau dIt werk deel te I emon en den I I.t D Pit ed d be MIollIter van Kolollieo waann bvloofd werd veel helpen zag meD af om 3d van de M ofU 0 4 0 ~ I ge u.. e 8 ep er oen.po 19 op e en voor , D Ro d h b "~b Io 0 I _ U 0 st sel h er thans zoo I gt LJ et de paarden te Zl)n en bet scboppende dier tot dat de beboor IIIlee aandacbt 1100 geecbon a usaeau Iprak voor het ameDdement le men t !LIlS voor et '''' 00 fond.
t; U _ U U Iwordcu Ingovoerd cr bladen Jo Z'JD bedaren te brengen terwl)l Ds Both .. de gele ke ... orden aan de lOur-ten der Wetge ~e Beer en dA

d
A8

d
se.sor Voor het vooretel ~aatop khame~ :s die .f.redla~nte

"enhtld bad Om Mevr P UIt het nJtUlg te ven de Mil t omtreDt Zllluland m r urray op grOD ..t een morgendIenst beter s UI en van nw ... ) en van e 4. a
t3 - 0 lJ !l le. g beoordedJ hobben gRan IJ or a nog Zal Engeland dWIlRBgenoeg ZIJO om aal nh I Met dank'--- b d be 0 d t d L- g d Ba waar 0 was dao dankze~gtngsdieDst ten dIe hun toekwameu H.er ..er b,jo - U J SOl epen UGl>rel v n men oen e ut'S118Slllg .. er voorbebouden tot op D K t te d d ~! I t I cl
I _ U 0 ver ior maar bIJ or 8 doet le Huag zicb Natal bet beheer van Zuiollind te geven? I..t de vIer pas ....gler. gelu.klg zonder erDBtlge d t t h t Il d I Z dr 0 ze. e Voor lItee • den eersten 'uICUS.le p llA II waann or er ar er.

1 I f hid le t d t L_ ol n I et evaar 0 tkw en beh lv e on vangs van 0 vo e 19 "ers ag on "g der maand over de zendmg te laten Iwerd dat Ulen bet regt der IDdln 1 •
voor 0 et pan e wes lo r n' voer""",r lJe C 'I e cirgni acht het soo hool onmogoltJk gMev !!\'p I d g In ~m a de In het Comité over de BegrootJna werd preeken kanten DIet 1.00 beperk Pt en ten •

d K I I evr ep er le een paar 19te &neuzmgen h" "
Korreo he,d d:\arKclato met e 0 on I e toe' a ot er wel omdat geen MInister van Kolo bekoweu bet traktement 'fan den GOllverneur val Ds N8etbhng was het een. met Ds C Hur- bet punt verworpen Het l.... tst. 1 u

sta ac n r Jmt en Dl I do £, 1 OuO voor de aaovnlho vau SIr £~ 000 tot £3000 verml derd met eeD ray m8JIr stelde voor om bl) ~f>legenheld der het afstaau betrof van zekere g
g DE RED\CTIE van de MaM W S I ddebod, (m arukel tot 0 heiderIl In le Be root IOzamellngen voor deBmDen en de BIlltenland voor het PredIkanten Werluwer fou i,

oDtkenoeo Kapt Brabllnt laat lo k"08l,e A Havdoek straktoment benoodlgd op zlln Nederland) he<>ft aan deo bekendeo Hoeiah.t t d t d Pdg d Il IDg8 IChe Zendmg Zondmgspreken te houden wprri tot den avoud u tgeBtelrl
P t t t d d d D I N b d d we a evermID erwg nren Ion r.oo- D t d d D D V I D St ti b hvan ro rc e er Z J e op grou al begrootmg zal wdlen z tten als bJ mldJcl ome aleuwen ws e vr ....g ge 8Jln w!l.&rom I dGl SIC 1 wer Oor sel hen (C ..rnarvon) be s P) I'r vro"g oe IJ ""'nl

8 d d ze tot dua ver eeu uvlooo vaD veel t d t t d JOS hl) het MD1aenh)k vermogpn dat hl) onlllngB ang e ouverDtnr as p6Claa omm S- z .. aarh)k geacht doen ten behoeve van een hulpbeb
13;) e g IZle om e Verml) eli :'llr pr gg door edeDIs verkreeg DIet volgens z )ne leer ~afl8 voor Zulnland '" rl<zaam bleef en Dr Kotzé W'l)zlgde Zl)n vooretel tOO dat h@t meente en het antwoord w... lil)
U ! belang op Z Afr kaausche zaken heeft a tbaoa DIet langer la Engeland om de, ter beecblkklDg .telde van de soClahstuche iat bl] weder £4000 Eli krijgen zoodra met ....nbevehng 8 In "erb ..nr! kwam lJlliar sIe voor d,e Gemeeuten die best .."n z
U 8i geoefend Of hIJ dill r n gel Jit heeft dat MinIster In de ziale raad te geVElQ maar lD8JltsCh"PP1) maRr het IDtegendeel of, voor Zulnland een deel van Nat.al UItmaaKt Da C Murray telde dat DUwen r let eenItem Moderator den Asse.ser en ourier ng G
I 7 laten w J daar mMr WIJ zDllen ZIJ /.. IJ vertronwen dat hIJ vroeger de Natalscbo ElgtJge WIjze I ad belegd In fie t voor DIt beslnlt zal per onderzeeechen kabel wIg voor ZI)' vaantel SCkf>en te ZIJn hij het zou zeI le de Moderator een tJ I "eL
I'l 8 A II antwoordt Dowel.. Nlenwenhwsmet aan den Ml Illter VaD KolaDIeu v,,!Zonden ID Wilde trekken Ds. Steytler WII.8tege" I mpn naar een VaBt begto8e1 ge i k n
U I' voorbeelJ volgen eo due b I de beoor kwest e voldoeode met bem sal besprokeu eeue .... rWl) .. ng naar Luk&! 1 vs 13 en .. 0 k d d ..;. h d trekkIDg en had een Dleuw voorstel d t ~ol dealenli J woruen 0 wer een erc e van en .. •o 6, deel ng Vlln ZJn dor kbeclJ Dna met bebben om hem te doen lUZlen dat betgeeD HOok 8Jln ezUll werd verzocbt dOOI W d H C I pns D. ROOI wegen. een vroeger be81Ult Ds Steytier bleek tot lid der "TnDcl&e
1 10 h h I I Iemand dat hl) aan diens broeder zeggen zou aarnelDen eo oogeo ommillsanli ge e.eo onnoodlg W&l Verlof tot mtrl'kkll werd mlieIe gekoEen te D)n
2 4 Protect Il la et K l'e net n ateD INatal veria gt EugellDd steil g op deu dnnr de "dems met hen te deelen Jezus antwoord ter begeleI JLOg van eeo Iota dor Kaap geven en een pogll g V..n D. BelJ7.ra om ~:t Een VTIlBg v ..n Da Mul pr 1 <i
I'l 1 Llaarlateude wat Kapt Hrabar t tegenilllst en !tosten zal lerokkeue~ Wat d. rie 'Meusch wIe he<>ft ml) tot regter of sohe MlOuKers II autwoord op een mode OVer te nemen werd verkl&llrcl bUlteD de:o d dlSCll8llie over de vrnag Di J(l ,uk
(J Hn abelaatlog en Heerenregten ubreogt nota dor Kaap cbe Mluisters betreft ZIel scheldslllan over u aanges~ld~" De red ..ctle leehng van bIer omtrc L du mogehJke te Zl)n r e Kerkell)k Kt.ntoor reeds "a. Rf.." '''~'"'-.-_
5 &0lien w Jon. bepaleo bJ h.tK8en b t d h b Vlln de lf "e '-jcleltkboJt nu 11ook DIet tot aar bechtlog van Onq n""lllnd Ooet !lAO AANBK'ELIlWE.'~' waar weD bet DIet over ee"s bl ....k te l

2 van 'W J nie ID waarom ~ waarsc oWIng C regter uf scheldBman aang".t"ld zegt Domela Nat,,1 [Je nota die onder root elacb Dr Kotzé bad een v ADlII8SlE 1:1: UU:~
I de lDvoerr gten zegt HJ voroordeel moel Je met Je ugen zaleen de lacbbul NIeuwenhUIs H~t antwoord IS zeer vernuftig .. erd g.lezen Kaf te keooen gd t g h t reVISIe van de && b& ~OrBkl (Il~ 1\1) o~ de
o bet la voorrel( t op balen en t k k beh fJ t k k h gevor den maar het verschlJIl"1 DI@t opgelotrt a naar e h b n ve IUgen w te ste "en De Commillie van Orde h..J pn

U a en voor oe e e wo en waar u et teleglam dat lemanrl dIe zoO l)'fert tegen ltaplt&!lSten gevoelen der Kaap8cbe RegerIDg elke maar et leek d..t de COmml8llie v.. , Reflile l'fanglln van aell examlnal dl lte, ~
o 4,[ wol eo graan op grond dllt d t met alt Natal meldl~g "an wordt gemaakt zelf kaplt&!lIt meent te wogen Zl n bemoelJlPg lIlet dIe zakeu grovt gevaar IJa er;n ~apport over zon lDdleDen met Scbelknnde voor Mechllo • I
U IJ een nltvoerbel8.8t ag gel Jkstaat Op dleo IN MEMORIAM-PRINCE Au RED 8 HAMLET SICh sleepte voor den vr de van Har r rie ;etti~~~~r !.:'~~!~l~~;~ie~..~ ~"IDeD aan kon atelleD Hierover, W"S ee, r" J
fJ U le Iden grond echter veroordeelt bJ alle Nn do "ynode ocsloteD beeft alles aan to ~ No\ lt!i<(j -Dezer dag .... werden W'lJ ln .. o MaJ88t~lts onrlerdaneu eu dat z'J biJ le schn)Vlngapnnt over den ZeDdIDgaz nnd:e\ ~"lbr:~~diU:d~ee Co" miSSIe voor Lietx~we
LJ :li LDvoerregteo op le'l'enBbehoeften wal I d t d b t d IJ ners v..n deze plaat. gewekt door le treurmare Natalscbe He~crlDg zeer a.andron~ op de zaak .. erd ulet wtgelli",.kt g (u g
1 LJ won en en elO ti e DOO 1ge ge voor oen Oom Jakob OooseD I. dood Welk een .lagIDood1-akehJkhtld om zICb stlp~ te outhondeL GROETE AA.'1 Z A Kl:!lKL'

13 U naar mate deze dnllrGer worden vermeer gebonw voor Sy ode rn KerkehJk Kantoor veor OnZA schoui' Teregt aelde Ds Stegmano vau elke bemoeIJIl g met de bIDnenlandsebe B\IiODALE COMMIS81E
I U de rt ook de donrte val leveu 00 a be d € te vlUde Zal het oos ,n wrerWll VIlcilD de IlJli:rede er la geen 8pl)aer ef b&!k mlzaken dfr KaHpkolOl le Par Llcnl ore tel Dil. De Vlllien PO ouderhng Manm bie Db Muller bugt rapport u
U ~ verlateu werklledeu een Kolo e wanr bed lt I t gebouw dIe DIet zal kunnen getnlgen van grammeD nt NewCBBtie hond on 10 d td' ken tot leden der Synod ..le Commlllllle te zlJnltotN ..~oehng dher Kerk n
7 I vro gvro en, geo aangenaam JIJ om ZIJue IODlge b&langstelhng en onverdroten V .. e gekozen en nu moeskn de ""cundl eko Hl ..t.. waar IJ b'Jwn I vr
LJ • ill anders uuttlgo hewoners zouJe 1 ZIJ le ZIen lal het buoO(lIte h!o(claam der Ned 'Jver waarmede hl) le zaak der opvoeding be olksraad der Nieuwe Repo blIek van pill worden UIt de gr~h)8ten van deo ~ori::~ vllr gen was In de Tra .. ""
U ól ge .. eesl IJ t 8 eel ter n et all s Ooor[o f K le ltd Illrhgde In de kracht en hlO!!1Zl)n.leveni IS om ph.atsen aan do Pongo!. toe tt. dllg .ereemgmg der :l'Óed Ger form
J " er urmecrue er er n s aag om e ~ I te d th b D D B var d K k b l lJhooge uVC>;!'regtoo te e Bcb~t1 faD oe .Iechts ,,1 ) ..ren oud ,,)nde 18 hl) door &l)n wIJ.en lU e p aa van le al;s ulteD s e eer blld een vraag gesteld pver ru e er ')ge"oo[l
4 Ó b g benood I{ le Bom en meer lan dIe som voor Heer opgero<>pen HIJ 11'''' bevoorregt illet Je grenzen zIJn ..:evalleo en ds.1 alLu dle de kwesIle omtrel t de Intrekkwg V h stelde voor dat men ",)n vreug
I 0 deren dIe uaar het I eulaud vervoor d k k IJ h d b be b an et kom~ d r te k- at Ke lou tee e' ter eere Ier ugenoten te een .terk en g".pterd hgc aam oeb de zorgeo on Iers waarvoor meu g~tln zooJamge sc n)VIngapnDt Thn Ds C Murr ..y Mer t! reu wu e' Il
) !Jf "Olden be eemt meD z cb het bek meu waar bet ZIch voor heelt verklaard ell kowmer dezer drukke h)den bebben als plaatsep VI deu kan, 1't!r~o" ..hng In gel verWl'es het naar de Perm ..nente COmWllI8le ~~oanU8 gaf zIJn SlJl1l,rt I ~eur
7 3 wormen &aD z)n le ..en geknaagd en het ver £al wordfl ge even aDlIende het ell vaD }i.,Vlsle schoon DIet d ..n na heel w..t dl! Ier belet "11.8 gewordpr ZJ

-~------- ~r wordt hoei wat van de lIJden der Kerk teer I HIJ .....s een man vau een ii Dgevoeh" L b g d g CUSSle Het antwoord zal ID de 1'01 d 0 debng UIt te brengen D. I
.." uIertoe ge even wor en door middel fall d gen e ") d t d 13 od hvoor algt'meeoe ,n plaateel Jke bIDcet:land h..rt en dat ver ..nderde zIJn !JIlP ID zomer no e gegeven worden .. e yo e are vr~u, Je ,

droogto Een gevatte koude gaf hem een belahog or allo burgers bIDueD de IH,le over de verebDIgtng der Krap
scbll eD bn,teolan lacbe zakeD gee acbt stoot naar het graf eeD gral d..t beeproeld 18 Heden zal lit ,Ian aan een bnrgenerga OPVOIDIlIOU'OIiDS RPpubhek en vroeg of er ru e

waar md! te !{oven voor een gedenïtookeD, mAt de trs.uliP der IDgezetenen door welke dar'ng worJeu voorgelegd De R.Pyneca!! (art Il') WIlde sekere beffin rle zaak W&8 naar de ~y IlU le 12 1.

van welkeo RaId da o'-'~ cr oe re der llage- Oom Jakob DOOlt zal vergeten .. orden Uoze gen voor het PredIk Ot teu Weduwenfond. (10 "fiS ef'n '\etboek rl,.r \ ..ree Il: 1\ ft

lw kerk verliest UI beweeo uuderhng die tot aau ad lbO en I 1 der Wet vermeld) bi) het Op- lIer gewn If'n zPlde rle "r t_,. :'1
oaten En n ZIJ toonen dat li) Daast Iln ,oor den avond D)nS leven. zl ne krachte~ aan de NATAL E:'\ DE OOUDVELDEN vO<'<hng8fonds voegen >oe zaak .... n deu Acln ..nu. UI i .~
dil Kerk ook vo~rlltlJe voor bun e geD bw. dIenst ZI)nS Heeren WI)dde In den Afdee- Er was t"'IJfel of de uak UI de orde 11'&8 werd goedgevonoen Ds "t r
tOfl8cb vti'leden .oeaterel hngsraad dIende hl) Ulet I)Ver eo trou.. Dil. en men beslo ..t tL! gebeeie zaak van het Pre voor een gelukwensch over I H-:==",,-======~ Stegmann onz~ rustende leeraar met W'len de DURB \N. lo No, -Met bet oog 0)) :hkanten Weduwenfonds voor een ZlttlDg op n gof kem I. blerov_r oon VOOT!'!.I

everledene )areD lang onze kerk dUlDde heeft bet toenemend b~l&llg der Oond,elden aau dien avond te be .. areo doen Men be.loot het raT rort an
ver- D8 Louw van Noorder Paarl zal heden Olet de h)krede m onze school Ultgeeproken en de Kaap 51Jn er stappep genomen lu Een belChn)vm~.punt (art er te laten drukken er de Mod.ra

au bet Bnt8che _I onze~eacbte onderWIjzer de heer Roux een '" tal II b h RObert80D werd IDgetrokken hew deu dank der vergaderl g toe
000.... gIlwoonh)k te t ...aalf mBar ~ elf nor ID b h t f"" d d "a om 8ne e gemeeu8C ap tU880 en de

woo IJ e gra .. oor en ..anMO oenlDg t .. ee lel<K t V k 'EVAlIGELIsT
b de Groote Kerk ID Heereugracbt de 81nodale en zoo gevoelvol wtgesprokeu do.t ZI) nog p en e er-e ereD PlI88aglel'll.

008 est vC'orstellen dat I red b d IllI'g lIons geheugen lullen bltJven Z'JDe wagens loop- n than8 tosscl e LadyslDlth Ds Louw (Rlebet>k We" h"d ren beechnJ De p"bliA 01' r ri zo ", .. k w rl
n ceo I.. el... ta als OOi!t L:mdeo zulkel~ Ultmgs e 0 I en Ih~ve wednwtl eli klUderen zullen "IJ drageo op bet ~ladstatlJn vao dec NIltalllCben cpoor_ VlOgSI n t ("rt 16a) lut de Syn deen predl 1l"lpzeu 'ow I ..I. het r"j' rt

\

<1e u..elden lJ I~ I len of IthlDS m NOG AE..'1 C1T!Rti'ALECaICRIITSTRIJD -Mor llt! vleug len de. gebetl. Z.)ne &&seh., rIl8L"Iweg, eli Barbcrton, eo ZIJ uoeo del'fl181n k;::tae~k8tl aanstellen I.ot Kvangelut Olll gom&8B.e tT u\" C II 1~ IJt'r
t; • I -A Y r-i.J bo. ~ ti~ko~ dlSllkt I fJ li haa d M !llln spelen elf predilr. .. nt Il teg9Q eU Theolo- III vrede, tot I.'JO il 'er bew UJ"L ol" laatll~ bil' J~ dRff worJelJd" ~kellll Je nacht lP "Il ~I tlm =..ren door speciale diensteu te s ~8 vrrn0m .... ~ },J

i,..dIlDlIUl fOOr le 0 wor eQ !lacgt r :I!l" .0g18Qhe ItuJ ..ntoll te 8ttlllenboach. I"'" AI wekken -Oorr"I" n-k, t 11 kJ uooc b tie p"n. J er echter IllI't oVl.'r lIPrtIken jreen P1&WJ"Atur 1100 l)veO, w ..""
o i" r8i. 1i"f"gtDt ''''''''"peid van h1.L ra. f'Ort Ql't:t Ure,o: 'l"'P voor het V«lwe&, 0l g.u
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~ ..u..: cal l!:eo ()oWIIlUlI1e werd benoemd Toor het kol
D~ G .Murray lakteren voor de ba der Bin landaoh Z

rapport der Com lding nen e en
"" Ilof u"Yr le dl' Daarna gtng men Ult88ll tot d L!
g U wa eu d....., te half acht e avonlUltbng
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DE PREOIKANTEN EN DE AF:::.CHAF
I ING

jlln den IUdaJ.:Uur
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II .,n b ef jleteellend G.en Afpch.1f I ,be
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"O,d ... ,.. d" :.=-tocb I( ... oleal{~a ilPP•t-," \~ ,I, ]',ll'Iul. dit is eYe. o'Jerbodll~ al. h-t
na miJ S"U liJn .... nnH' ilr seid •• d.. Patriot ,
_li' tech ~.er· nqli.lldecb. t .. l.

JOHN P. f), H T.

KENNISGEVING.
,Ka/doOI' vali de» Ciutelerl Commiullria,

Kaap$lad, 20 Oei 1886.

,", L dpgenen die ee;;ige objectie heb-
''-\ ben tegen den V erkoop, onder

Artd,el XVIII van Wet No. 14 van 1878,
aan Kolonel R. G. Sou'fHIY, van den
hieronder beschreven Grond, worden ver-
zocht hun objecties in te zenden, over-
eenkomstig Art. XX, bil den Landrnete~:
Generaal, vóór of op den 5dell Januari]
1887.

• \\.re h.t ~"v.1 I' hur ooakte, enr ou-
dijrbfJd m, '·ud •• ld. en had men DIet llet'Acht
de m..d ..deeliuz en dH Il••• teo te verduldelIJk,n
dan had men de tcaGlI.~.<i d.ler l(eeclll.rl.r I.
klaar ".llen. II. R

Boschrivier. Voorste Kelii-.
30 October I"I'll.

4<1n dm Ru1akttur.
MlJDh.... ,- Loor IntNlkenaar te ll)n 'AO u....

rreeerd blsd, w.,d II 1l18t.r.o In de llel"llpnheld
gHteld, hot .ot .. oord VBn den h~1f Buehl .., aan
.. k.ren correspondent Uit :\Iantajru t. le .. nt, In
awe ultllue un:?:J laatatl~den, op de ,nllil
waarom hIJ geen onder"IJI.r mter is, en ond-r
.nd_rell I ..~t hi : Ik"l de een JOI'il.n d,. bil n.s,I.'rJ,j' "''J C<lll hd bOI~,r:JI'1\OPIl"i" Stuk
den h ..er S J. .Ioub-rt In did' ot ...as. bIJ dro, ij -~ (ira.d.
y.r.ch"'''ll,k. 1E •• r d- b--r .Jouber t d ..d all. "~6
mo- ne li-m "'N ,. h~l"o den d,..k 'ARr~ ..1 'e Perceel ~o. 3!!, groot 1 Morgen, u:"
.ejl'fn Later ill' il hl) "'''''', .. r huu rd e z eh Vierkante Roeden J bi-leud teo noord-
aan ... n •• k.r,·n boe, ID de 1\ .. "1", m ..t rl .. , ,'r- westee pn wester. door eigendom van dan
..... rd. ds t hij .1"," moril.n IIJIl kcp J. ffi Z LI applikant t en sniden door Perceel No.
h.bb.ln In pl.,,. un nen ~.he"l.o ol,,, "I,r, ' d t dom
HOI .n'w .ord W"-' .• rt"J moet Ik ko,'p'p, ~I 33 en ten oosten en pllVi\~ C'lgen ,
heb Ik z- If. \\ IJn of "lOU 1\u b... r EJltdlr I gplt'gen op de \VIJnberg V lakte, Kaap-
ik "U ... ar ne VRn d..n neer Huculer ...1 I"" I sche Afdeeling.
wet"'! , wla lf dIP ~ J J oubert 18, (m b ..m tI'" I ~---_:_::_:_:--

jl'1.8"ilf ukw ..csehen ..n I\Onte 'poren om op d ien V N d &0 V'II' S
i"lloll'lftl1.nWil' "Ht t. ~I\I\C, wa"t Ik k ..n hi- r an oor en e I Ier I
g•• r "I'pbanus. ,f "yb"nd, "f Sam u I J '\Ib~, : AFSLAOERS, COLLECTE'C'R8,
in on z« ~t"rntlt'lr t.. nf bl] mo-t bl] Il,r t"t ft j ... r
Ilaam ~.o,,.md ~0rdeo, en RIJ 10",1<.' un de Gen e ra I e en Wets- :~genteD
K'I"" "lIde il, 1l'!IR~ SI.n dftt de " ..or Il. rr II VENDU -KAMERS:
.8jltwl' lf d,. seke,.bor lelrrcj.",,,cbtol STIIANn_S'T'HAA'I'.I\\AP<";TAn.
KeleI"" WRr t bad hIJ dd \ DR.lLm Kt'l~l~ ut .. t ~8- ~ ~----

Ilo.md, Ik &ludo "P d.n nAalll Tan d'oG lDa\) ll-t "De ZUl'dAfrl'kaan" en
100 IUHdnn~eo. \\ ,st Ik 'Ol' hIJ "aB, dao k,,, Ik
OOH mlle phd J'I'." hem .. rvu,IOI, Al WK.het "Volksvrl· end"
maar ru OndtH TI~r (l0ll"[! b~m Il n fllUtt"n C1n-
d.r D· .'" t. b.. ni1,n. tn 18e' ","I". "urh"I,i ()E InteekeDing op dit Blad 18 In de Stl\d
iD d.... b,·cbuI11~tn)l, dftn Id bet z·k-r t. be' £1 los. en In de BUItendliltrikten £2
trou,.r V,c" do" pielt bet nail nld Vu'" d. 4i' per Jaar, VOORUIT B!<'TAALBAAR.
loo •• nARCJld. (, ).d. T.mpeller.o, Wft' t ond.r Aan eiken Iuteekenaar worden Drie Volle
aJl!'1 8'J\ndAn lO d" ID1l8l!lcbrtpplJ 'lodt IDln m"'l1-

och.t d,,, Lun b".kl" te bUllen ~"". :\leu VI' Jt Bladen per week toegezonden.
s.lf. m" ""h'n bl '0 0" d,,,p die tot d.. U,d., ~..,() ZIJ dIe voor het Blad wenscben t~
beb), -,n,., Ol·, ,m mtJ zo llJt t. drukken <lp Jedankenmoetend'l'ie maanden VOOIïll\
hun , rh, IJ 1"'0 ,dln]'en l 'bmteh)k., ;:en DIS geven van hun voornemen,
\\ 11Db<)~r~n, boOt btu ...d der,lent'D r.l~ d JuT UW _

y"d, (·'\lk ,",,,1ft """ hd v,d.,f liJn' "pt, AG~:NTEN VOOR DE "ZUIl> AFRI-
tot l, ,d 'm wroak r n t, eh, ": )d.. e' .01 "-IJO- K AN EN VOLKSVRI E:s' U,"
b.'t"T n .. l 1:1 n rr;UI t 1 Il 1 WH li~l bJnnt'D !3t!\pt, A
dB" "" 111 ,b,,,,,b,,md ~."'-o1 ..n trok· Adelaide C. Calla:har'.
ken d b·d,,,d •• n ,chUlt "~'er da Allle • G.o 'lurru,.
~ru .. '. Ik 'p'chflf, 'IJ! toch w ..·.t" r. wurJ-n AI,,,,,I \'oord - J. J lI"r"
'en z " mu' I, .1 w..t.o II) hot k 'mt PI' Uit Barrvd,le - P. Z. O. Vtlll.rs.
de kl\[]tl~fl ~t.'!'t'n, Ik ,our mij h 11p om Dv'Ht Hot,tLllfl)rt \\'~~t P. T8Ske.
110I '-1: • .,'ra,I'I, um .'" l,)ed .. 1.wp·lle, I. B.lmcH t,LJrlqllalAnd Weet J. J. d. Kock
wlrd-r:, t'rJdr\!] Dill te J~ll"'n Jf l~ \)fik ",rlJ~ B,·thllll.~ ~ .. - H.P ~lcl)"rll~ld.
pt'D hr\Tl I AEH h"!I1!'~,,[1 dRl I"r VR'J dt'n dn\Dk H.)~h,)f Iz dt' \ Jlhf'T'I.

l{.mR".' w ,d', wal t ,k I... In :-;UtD-Ti lo Hred.8dorp - • Jobn T.IIRfrl.
h.t "-,,.11". I, t dat K, ,"ch.n d. lI)nen lint' town - T. P Th .., ,no 'I LA
trd en ".t mil net m•• sl" truf I. dot J. IIl1rllersdorp- PhtlIP.SnJlD_'an
flard~ Lllir-n lIl'Jod o~Dd6 en b"ll vdslond D1t"t l\de8berll .. J L. Knnbel.
bllont' hUllen ~n 'ua al bun hRv.; eli jlO~d,' Ct'ort's .. J08. F\ lHld

duo li buo ~.Id Z '0 ... , h·t ook mol CRI..d 'n J. EBterhuv· ..n.
8,d lD '0 LJ m "K. I ;,)d k.ord., dl. ,t ..d ..n CalVinia A. van Reên.n.
om ,n ,h I••• lid dAt ltd •• Id ;:.. p.. ,d w,rd CrRdock A 'I.tc.:f.
D.r k a~n d. ~Alol dl Il"n"n 'Oc" 'Jur- ClallwJlllom J. H. :O;-or,:arb.
d.eb"l il-lJ. uw I hlld D)k b•• lt d. b,., H. Du,drPeht • J S \ Rn ZII!.
un >.n "11Id' d,o h,e, ~wvtb, JKt hIJ loU DurbAn LlDdenher:: J.: Dr.yer
g," ..~d b. bb-n d"t In J. m~e.t. ..k.n m.t [Jlam'\ntnlden S. \\. van \\ lik.
bo.r.r d,r' .,n'ch.p 'n het sp,1 "'.'. 11, ..... 1 D,<t. I rm.lu, TnIIl8VJUlI ,H, T. Buh,mAn
Ik r l"~ .!fUH, t'! 1\i\flhl1nl 'ilO lt'wand did I\lrt't'<18 r.rnbnklltw".. TErnest Jf\ooInJcke.
ID lJI ,rf\f ru-tl !-,LO wd Ik j~f1 h~dr H. Frl\n~cbht)ek J. C le Rdex.
jifal\lr'" ill .. r 'fIj .. tt"ll, dIt.[ t e'D ~tz&.ldt' .ll.l\~lAtrftat Fra..'h·rbur~ - .. Gen. Rodlls\ln.
n,u\~ 1~ bt'r'" n luU kernen, fir lewH.fld tO~1l Hl j ... ~8ure~mlth. • "ExeCuleuTFk. &: TrUt
c> u,. I ·cnr •• f bet IS II ..t ~..n'il dAt "In :\IaatschappIj,
nAHOl 19 :::'rnJLh, mMt h .. t rn,}~t wt'lt'n srn1Lb Ueor~e .. J I\retzen
b€'Dl ~ lo', ,T e f'.f\ct()( r.t<nd,., h e ~en !t0'lrt "'lD lJ JlldlflA .. T C Botha, Jr.
M':I'''''' "IJ 'liJ •• " lcuden. E" elnd.IIJk In wn (lraall-](.lllet - A.I'. \Rn don Be·~.
anlw rd, WIlIUOW hll g~..n uoJerWljler lDed Jl, Ht>ld~lber .....- P \V J Il<)'~rnan.
.,hlmrt Oil 1 P I r. tt fm'yr en '''Il', "'-t'-, Huml\n.d,,11' Chaboud I: ) at,"
gerï~'HhDd~ RiJd ru ~lte f!iD Ur, li (rneyr om r lj flan !veT • C 1\RthH.o
d... u t t.. k"w" bRd jk dRar SUc,.en bill'" fl pe r,''''n- ~J C. L'"IW.
\\ IlK!)l k f' ...n PIUIDlPJ- Vl ur onlt"n j,!' .... c' n iL petlt'ld n ~r.~18blJt r

lee,.or "',n' nl·'tpll"r ,,"", d_ d. ,cbe ••• VO'lf' J,c, bodal J \\ Jl. IJ. \'tlliers.
IJl.. I II _·.. n Ol" fOr !h m8 bUltt'DAt VRt ht'W ,it'dl\&D J(nv~nl\ - Jl Mtott"lt"rkarnp.
wurd·c. t" nd. b" t,'cb d.t biJ niet .11"," Ko~"noal"nd O. Sehnnken,
lor.;' v" r dt"' b .. A.D~"D zlJo .. r i.."~meenti3 lij hdt KrU(}D~t8d • .. H J :\Il)rkel.
.Illen -". "'/\a' bil b..mupll lIcb uk u'.- d .. · Kmkeplnvler IIl'D L. ForrelTa.
lomm-, ..n li ne' .uod .. , .....nt w. k r •• tl1,aard Ladvomlth (R".rsdAle) A O. II. van \ elden.
p"ólkKl t t, u bd Il.~ )1Ib., ,~dh'ld &Un, .• D I"'ny ()rey (Ah,,&! N.) C. C CI""t~.
aa~ll"l rj""t zu "'~ II u\) zt'ltl wlcbqto8 10Udt1ll LA\oybr'R.od II P Tao Heerden.
Wett·rtluuwd 'WGtd",r.a bAn lt·wand die tt'n Rnt- \I8c1ean .. ---
"OI,ld ~,.r. p do ".A~ "."r ID hiJ ~.. n M"rat8burll . n F :\lamis.
ond.,v.III'" meer ,. D.. r..d". lid •• , omdOl \Ialmtl8bury- J J VAnAarde.
Ik " b . n ... m dp 'J' ISLRpp." VRnJ"ZU8 .. eD>cb C. de O,eetf, D.ln
te , I•• n, ,n ~el a"' ~~t a,,, lIem. \ uu" .. ", ",ddelbur", - J. L. l'r.t"nu.
TOOrWl'\ar lt.,: IM: U, t"'l ZIJ HHD8Dd W't'Ourt'tl wur:h ~urrny"lbtlJ)l rt b flRUptf1-1SCb.
Uil 'II"'", ,Jl ••• ot, bIJ kan Il, il-t k n nólrl)k lfJ '. :\Iodrl"rlo"At - J \\ L. lI<lfmey'.
nld ., oI"Ar I, at d.... "ourden (Ld.t Ik ~e- 'J,)&\eIlmal - r. 'J.ler, 1\.zn.
doe pt b· n ,ol ..er, hd WLUrO .. n G) I 0 '["l1l.R;lU I' J ubert, tV.ln.
""""'''I)k ka. lewa' dIlecD onderwi .er "old"1 ,[ "',ree8bu'll (J \\ Illlust.
A. IdJ lI',hu'H"Am d. ,»d.tA!'!>"n J.'U8 1-."PI.r. I. G Ikll
,vJliCe fil':' hIJ ~ .. tll OT .leeft un do woardeI! V!'\D Natal - • ----
Bern, t.[ ZJ

j
lern/'1ud ...~bor~Il WIJrJt Uit water en .\arnl\qUldand .. J (, FI"''''cher.

I{o,·t "J kon ID hel hal IO~I1Jk VbOlod nIet ""Inr.th - l' J :;';.,ud~
l(lt.!~"! Jf In tll dere woorden umJat hIJ gt>- ~ \,Jllfant8rIVlSr S P van l:I!ewee.
dvvp\ s Vu ":1:'1 ~ het wo )rd 'aD lt Jd lk 'OUT ('lldtahvurn.. • ---
mil b_,1 • ,,'.u ke !"edachte en illJ nd"Wl)lere Paarf • f T Huos,1 zn
In ZUid .\tll'a, denkt n. over u•• I•• r, D J. A. vnn der SpuIJ.
l'Iu mIJnt .H, wIJn d ,.11, ntot lOm thAns ID te P'lU'?tun A. J. :\Ivhur,:h.

!!ftRn ,n de b'j, ..I)"".h"ld ct" )d3CbRtl",s <Jf P"rusvIlle P. Jd,; \ .al.
du, p·.-zlndd' Ik W'" .ch .Ieehls 'd ... t-n w"ko PIJlIRdelphlA H. C O,y." A.ln.
t .... bo·,.n be. z'ln did dear den hed H.IPhdlp.t"wn H. Hup""
h.due.d .. ')rd ..n , d,cb d.ar e, In deo I.,tat_n I'lquotb ..rl! • J H I'. Z!)~,.:
tl)d ve.l ""pruhn ... "Jt uv., de ,'o~.n.omd. PletermRrltzburg. 0 A F. de Oraaft.
orde '''' «, ud tempiHr', ."u lJd de h,., B mlJ.o P 'rt"rvilie - Oeo Laur.nce &: Cb.
n" b,I~I,pt ..ll,tJden 'dn I(rlJut' d.• ,.t b."IJleo P ,tchef~troolll C." Douthw"lte.
.18 hlJ ,ns l-.(t In ho"",, '!!rr~ nt' s~kt" d~r ",f,!lebH(. PTt,t ITla.. - Faure.
lo,. een. vrucht 18 '.n d_ s6kt. der lf)o",nlUlm~e l'rle,ka P. J nn der :\Ier ..... Jr
"~dt'rduopt:!rl;l,t11~ VdUr ~tHJljlt:! Jan'o up \\ t'dln~ton Pnns \ Ib~rt
begUUlJt'llJ ~O kuTt daaIL& lD \ ler-tn-twlll~lg }{lfI~- Qn...,~n"t lwn-
reo '"HJ pen IS'; D ....cb tcD gHJttt", want Ik rno~t l:lvt'r,-Jrde ..
elDdJloo-lu, Kndd3 verI' Ik t~ ,~l rUIIDtt' In uw vt'el f. "hIll LHi
8eJezt'n bJ&d, Vu rnJ DU tt'D tlJdt' 'ft.n dt' uttlDjl d~r !{\ .. be ....J\ .,\ e,;,;t
Synud- ".Ik, ",.I",eo "'J ,dl-n m-t bl)IO"d.,. Ii ,beL', li -

beJllojo,etoUlnK 1t'It'n, lorIlt ml\ar dat ':IJ hd ur~ r~l ...bef·kskl\~teeJ
ae.kullr tt'TU,o{ ~e~(t, maar It"kcr toch lHet Wt'eT, &rntlrl.iet \V I:"et
suJk een wuord t ,t opwekklnl' Z)U 018In u ... " 101- 'Jtellenbo8ch
dWIl' artlk.1 vao den I" October BI".ar ~II 'P Steyn8bur",-
on'en •• rA.r .""Id.n 'D '0 J v.el ,oilt .J. ut hl] d. Swellendam
oo".Ak lOdB! .. 0 orme ),.)., er tu. I{.br'ilt ... rd SaldanhabAAI
om IIJ11 uten brsnd.wIJn ""Ar bl) tecb aJtI)d SchletfuntelD
iet. d ul kun gem8!lkt h.bb.n up deo ~ruod te Sutherlsnd -
laten leelll'l{ !>"D.Ikh,b hd .tu~ ,"n uw corr,.p,'n- ~omerset lJo~t
dent Uit M", "'I'u "vk g.l.zon In u n( m VAnden r.,kMtad -
OLIet "0 hoew.llk dien ZJDd.!( b' hl) 'p do. I Ttjllerhoek,P a. \\'elll&-:
Diet In d. k'lk bon " ........ t en bet mo".llJk IS vODden(d'.t.Ultenhage) R \V Mob,.
dat on,. I.erur tU8I'ch.n b.lde 8tl\.t, Iuu dAt ~ul~h fI F""An
llJD duel I! oordeelt •• If, t"eh 11'") >of Ik d.t' ~lt.Dh"lle - - A. de Vlilters
gell.~de corr ••pond.nt h.t ... t o.. rd,","n h•• ft.' C:uecht (Tr"u8vMl) - H. L. NeethItnIl,
Mur I" '\Dd n"jleL8 In 11)0 ,tuk dat un.. L!",undale - - - G L. VRn f1ee,d ••
l.ers8r de Ou !laak 13 un het utlluopen '8n \ ADHhynadorp - • p. R Van Ithvo,
',mar' brandewIJn. n.eo het LI, o(~ een_, ntet' \oan der Byl'! Kf'I\aI, P.O. D. J. :\!Bnt.:Jr.
6nl. ,..... ', d,ar,ov, ~.d Ik li mIJn naam, \ .nte!'>lbul'!( D. P. v. d. fI... r.
DlA.r h.t lO d•• , ,.,l. p,ul.t •• dl. lO 1""'6 p. \ dlter.d"rp. W. Roux.
gOlJl.4an I. 'D "0' ee, bo .... k bm.t, m.eeende \ Ictuna \\ est J B. Au,et &: Zoon.
OL' oil,,, bl ..r t. kuno.n m""me"s.,.n. Ilcch \\ Iinber" U. de Kock.
Deen, lIJ be~(t bt!t nu", hU!lr liJn r Il"t aUtH "A IObur~ • Á. Heed~u
k!tlo!le"""., dl. met •••• n w)nd der e., 'Arnen \\ Int.,L.ril', F. BeAu/ort H. S!.ll,enbl\~en.
W&aljel, hlr-r IJJD Il ~ WtHlDt'o dl~ ID hunne \\ ...lItn..rtnL • { F.. O. Malher~
J.uga hel dubbe,. H.lld11brv.k !le,... ,d h.bb.n, J. F. P.ntl Jr (lo.
(mu~t dM ~~k W~er ID K~brUlk kum~! l, \'all- \\ JlJowmnre: A. \\l. Pill.
Qur dRt nl..tlrK.notaaode baar brullecdo stelD \\ 'rc","ter • - J. O. d. W.t,
bur ~IU' ltl~ 11\..Ia.!'en, haar op~e-he'tln band t"~ \\ I\kk~r8tr(lOm • • D. D. Iherm&D, Jr.

dan .. -., tn d. lilde, bll,ft 1JJ l.·' nu, .'. NEDERLAND. - Maatscha,p_pij tot
teItJ". OulWu,rd,n EebulJI" li k I. hpt oevorienng der Handelsbetrekkingen
g."n b,,-, maRf e,n .mbacbt.msn p h.t d"rp tn~chen Nederland en Zmd Afrika,
mt\t ~"Il"", btllfl\m~D brandeWIjn Ir Ll1n b"llt

~u h•• , tAJt,UJ, 0 •• er""o plUOI'je n uw biRd DE ZUID AFRIKAANSCHEASSOCIATIE
ledlfl ho mt, ..D lo!'lJ wJlt dJt !!.hTlJven )p(l'rn~q,
bt,llJl,_lf IK u [lIet w8der t~ ZUIlt"D 18£1tJil ndl" I

al ""de III .xk er tv. ul~"nuodl"d.-Ik

H. lt BORNE,
CIviele Commissaris.

L. H :\Ieurant.
J L C,mmdle.
F. f{U880UW.

J. A i\.ethhnll.
D Krille.
Johan ThAulll_n
W J de K'Jck.

GRelneek •.
J C. i:ltephan.
- Sterreo b.'1l'

- C -\ ["!,,.I&,
• AH. Il"fmeyr

Jo:. J Stanley.'

VOORDR
Adminilltra.tie en Bereddenng van Boedels.

ben t.<UZ Op..erillt A Il. 1830,lnll.l.lfd dOM Ord. 1\0 6-
I".lrl--\\.t !'iD O-ltHl5 _n \\ et r-·o. 17-
1t'75

\\
-'Id lelr~kklril tot nE! fUtl.i.!"1 Y8n dt"D l~ld",n

Oclubt"T, m t"t!:'D Wil dl"D bt"t"r l\nlr~ ~ven Ria
een , ,,~, n e"rte.pu dent ".~-o, b •• bij Ar OI'IH T '\ \ Lf) EN OPUr.LOO-
toe k mt )W lil" ""R&r,l), II ,fm_yr, .r bl) Pt'" KAPITA.\L .
te h.. ,., d•• r In b.t .rt,k-I sl.ebl< "" Cl".,. I)i' "'4 AA"'IlEELE::">( \ A:\
pond~, tI~ Uit I't"n v nq!\aID wIJndorp ~e~pro- I ...~ .,. ---

lien w,.,J -H~D 7 ~ RE~ER \ E FaN DS

i::!f1,400 0 U
J.50 0 0

J. G n "Del->: (vroe'ger biJ ue heerten
Y,"rbndge en Ardern(·),

Procorenr en ~otans J'ubllek
DIRECTELRF:O;- :

Procllrntlt8 re Tran~vaal8che CI'ltlliS be D. \\'.I·Ed. heer OlUlllAllDL.:\lYBL1I.GR,VOOUlt-
hourlijk geattésteerd, Akten vau te,. De Wei-Edel. beeron
Tra.tl~pott In Verbanden gepHsseerd, Ed. A EBDEN, L.W.R I L HORAK DIIVnLIlIU
Lef'OIllgl'n tot stanu gebragt, nu- J. A BHI. J. C. aYI!RBKltK,

I k k k \ 0." d. Admioiltrllti. van Roed.I •• n "nd"
"', IJ il ontra ·ten en 811e andeie blleudnmm.n, ~18uecuteuren, Voo~den,Oulato
~ utarlct le Akten gl'pnsseerd, Rl'kt·- ren, Tru8t •• S of AjZ'enten
Dingen gekolll'kkerd, !laken waM· 1 ~ B.-De . ~lT@cteuren Ter~ader8n iedere
gcllomeu In Hoog Geregtshol en I)]Dll"d8gen'f1Jdllg,de~voormlddojl.omlluur
.\Iaglstraatahof.-No. 46, St. George.j "M. F. STAê'lP~

Itraat (tegellover St, Geotg~.lloter, No,e, K.:kpl.l.D, luptW. êOf.

KHITAAL ONDERAll MIN ISnurrE

RUllll £700,000 ~terling.

Goudmijners en I Stevels
'VATE!:PRUEF, ZANDPnOI~F EN SLANGPROEF

Hilt Groot. Z .. d AfnknmtlC"~ JJI<kl_/t."," : ,.
TIJDTAF"}j-:J~R VA N . m-_ttM rit Hbeumut..<.It<J"I.!, n;" .,;

BA.&. 'It JtA..APSTAD ,,,,lt, 1ft ook ,tffl, :el..er !/enff'_11l1i,d" I~!,l., "ot
JtAAP81'AD-KIVllBBLEYDP.Et.JZAB. KIKBE&LET -- .RMl!.mn"~ Koor/I. 1,/~"n",:,,, .cI! •

i 'I~linl!JrJ! il -_--Idi!.:IcJI i~ I': c ti pa}tt, Hrup. eli j-nll'errj.cltt on Ztrll.m!J' " •••

IVAr.r8eTkA.TTanIFB_:_I~.!!I!lD.m~:I~·t' n!.mi!.lni.mh ST~::_ _~;!!~!l'~ ..!'~:;:~;!:,~.;~~b"fti. nu hor cl"
v' • _ , I ,v.lD. D.m. \ Sto.YDeburjl', !ZiJ Jan, hA:>

K.u.P8TAD v .. 7'~11 4.2~1 1.0 6.0 Vertr~k un I ' 430 1 011 W~rd. Heer,-Neg"D maanden l'el.d·D bob 11
Wooda\ock. ., 7.H 4.30 Knmr.RLlY v"'l . 6 1'15 JWrbrief VaD de goede UIlwerkiDi ,",n .. Hb,ulIl
Zoutriyier J uDetie •• 7.62' 4..38 ' 1.8 Beacora1l.eld ;~6 2'0 I dcuro" getuigd. Ik ~n 60 Jur en h-b _ , I~;
.Maitland.. ...1 7.M! 4.40, i ::!piJtfollteiD • 6'10 2'60 llaDg geledeD &aD Ohrollleebe Aathma eo Hn.aa,.,
Ak.DurbaDW8j! JUDC. 8.261 6.10, .' I Modd.rriYier •• i S:61' 3'35 tiek, 811 h.b hulp g.lOeht bij y@l~Oen ... ,h,,'r,o"a
Vert. do. 8.27,1I.1J, .. I Honigneetkloof 7201 4·'10 all"IOD~.r baat bep~fd,en had all" '.mJU".n
Kro.a.ifoDe.in .' i • , .. , ra'pall , . ~ • verloreo ID DleDec:hehJkrl hulp In miJD~." , t
.MllId.ra"l.i JUDctie 9.6116.43 D.m'l Slllmout " 7'1s 4.40 ik ,eiD~elilk RheulDatic~ro probeerd-, eo tu',;'.
KIapIDtl" lQ.9 ~I 7.0 I •• 7. Witreputs :·60 ~.~ IIII)n ~IDkIDg., rh ..ulDatlek, en pijn In bo fd:o
Paarl,. •. . '110.381 I 7 26 2.36 8.1 Aank OBANl&1UVI.r.B~ .. 9· 6 6'16 "Ilgtwgt geheel nrd..euec, en wordt het 1"""1
Lsd ... Ore ... Br~ .• 10.49

1

.. I "37' 2.44 8.2 Vertrek do 9' 311 710 algemeen .erepreld aat u Ou mee.ter \ A~ heGY
J Jl·' • 3 2 8 4' "rAl ~uil • . UIIp8r be~1 ..., m.. ,1 jó.80nd Wb, '.n d," " . GA, Ir. WKLLlNOTOlf .11. Ol .• , 7.65 • , ' 106 80.. ed" k b 'r.

1- 7 99 Il uw PKr • 10·38 8'50 hJke m IClJr" walllOet jleval is. 1-0" dl!
Ve,t. do.. 11 261 3.. !'ulfont-In ' . haar prob-erd h ..~ft bev,,~lt bKar &li",

Il m. I 346 10 .1I"lltk,""I... :~·~bI~'!~ De heer JACOB VANZIJL, "li' I.'ot,,,,.,", II
Hermon ., 12.201 • 14 lO 44 \.nM DI!! AAB JUliCTlS v •. genenn van. wat ""0 bijus onjl.~, ..... 11" ..,.;.1
Plk.th"ilW"~ 1.0 "43011'1 n.m. YlUIRht!u~allekeDJlchloche~n, !'i'Ult,I-~1110
Tulbse h Weil 1.26

1
.• V"rlr.k rl" ... I~.IO 11.20 moeder mij, IS er een erll" lloY.1 ..... ,.,., •

Artoi. Molen. ii'101 11.1 11 'b6 f'OO1 P EI,zabd" .. ~(1ftMr 12.li8'lY2~·0 leree... du.ie o:I....d den Iijd-ndea Jongen moo ru,'~

()..r.s W.I( .. I·' ;2~i~~:;:~~;~:~',.... 1.25 1.10 :arooon' &~~~ t:re:~~c;~i.~·:: ~~J":t:r:'~,~~~~
Bre.d.rtvi.r .. 2.38 12'5 Hichru, nd Wejó ;.~b ;:~ pat hll niet ,e, ...acht w:erd to b"I •• n J.'_I /.ml

°A~undkl.'~O\\lI'c·llltl!TI!Bvi ~.~5 62 1'2 'lr.ak POOlt 3.40 4.30 "') m,) ""I,lfoumnlm bt'loebt", ,,·IUI,. " Q-
n ... • Yictorie \Vr8t Wpg goede U1twe,klDg vlln de RIIKllolAn' l h "

VerI, do. 11.20 2.5 Ble'J.~p'ort 4,25 5.35 piLL.N. -
Hexrivier 11'1" Zust ..IB .... ó,6 6.jll De oude h~r VAli DIIR \\ ÁLT, ran I' ..co",.
H ..XrI>lef Ooat 7,22 :,\,18 Poort 6.b.5 7.ÓO burg, ia gen"len met één botte l,
T"anill. llhtnOl<terkop' 6.26 '1.40 0.. he.r A. CO~Tl';M&,Braud."II_I, ~l1d"bur'
Ank. TOUW8BITHB v 9.20 -\Aok HUt:FOBT WIIBT v 7.15 940 K. h., kr.'il ur.mld1.hJk "IIJdll' ~Il, .'~
Veri. do. iI.30 V.rtr.k do i.25 0.56 JAN ell liJn iChoonYad.r, a, ho.r J l '~'"
Con,tAble Letl .. b"scb, 8.3911.10 Wouderboom, Burll.rodorp. &l)n l'ok ," "e,_
MatJe.rontein v 11.10 IIk1)k ue u"~ J. C. UN Ho"y, _

D.m. \'erkrIJ"bAAr bl) blJUR..lie Apotbél.,,,.o\' \\ 1_.
Buff ..le,iTi.r Wr." 9.4~ 12.25 k.li." in d. holoUle; <IfdH.kt p ..r p ,<I"L"
Grootr,.nt.in v 9.48 12.3,) t~g.n Sa. 6d. por bottel, .or t"r't m.. !>:. &"1 .. ;
Bbedllu-r, IL6 1.6i den epnJll.n EllIeDaIl', JA:\lI~ Jll:\do "'" LAt.
P,ine Albert Weg.. w_ g•• tr ....t, K'8petad.-Pnuz&N I~ t" OT OP
F .. "_rburg Weg v .. ',m. .UZ.,r.K,
UitkIjk 12.:J2 3.42 _
Le bo8eh " I 4.35 I 38 4 52

t]8ft , . 'I 6 0 2.'"4 6 2<Ak. IlHUIT. WEIlT v .., ."
V.rt. do.' 6.10 i 50
Hb~n"oterkop • 7.5 4.24 S.40
N.18 Poort.. •••••1 4.30 [0.25Prijs 2s, i per Post 2s, 6d Drie Zust.rs , 5 16 Il. 25
BI"8).,p.,ort.. '.m.

Vol HH' 0 6.18 10 I"'-.J
10 10 12.4 'x In ..r ",t 6 1 20 V'1W>er
· , . Ihx RIVIff. .31 .

10.45 I.:J~ \Ank WORCEllTIIR '.m 7,9 2,')
11.351230 V"t,.k do 10.2(1 i.14 2.25

I - a6 2.53
~221~' 3·t? 1~~:e~I;'\(~~~:T .. I 1~:~~ ~:~83,20
t L45 ;'1~ (je'e. We~ I ;~~b~8.22 3.51
2 5' 5i) \,to19 !\I ..len I .. I ".
3'f 0 _. 1.'> l'ullmllb W"1l 12,30 8.52 4.29

• 8' ; Plketbe'g Weg "I 12.~ó 9.9 , 45ó
a.4v v Il r 1.311 9,36, 5.274 I fl 8" 1 "mon . . . • ,
4.45 9 ~.l ~Ank WIILLIliGTON .. I 2.1ó 10.16 6,15
() 20 10,3( \ "tr.k do ... ".1 2 ;JO 10.21, 6.JO
· I LAd. Orey Brug , 256 lO 42 6.54

r, 30 lO 4'; PA"rl... .. .•. U'.' a.ll 10 ;X), 7.8
· "IRpmut8 7.bO 3.30 7.3j

6 2ó111.36 \lt1I~Prs VI,ij C'I'
I n m I f

n ..lmunt 6.bi 12.2:ll~r"~'H'~~ln lunctie
7 24' 1 6 U 0 eg

O,a8psn , . 1'.45 \t,utland
HOlII.n .. tkloof • n.m.
Modderri ,ier 2.4 2

, 34t Zout Rif1~r Juncti. . .. 10.2 5Ai 12.23, 9.1RplJtwntelo • I
ll •• co, .fbld 4 4· \v nod.toCk 10'6 5 5
A~nk, KIYBEaLEY il. •• 10.25 4.00 lank KAAPSTAD 10.10 D.5,'; 12.30 11,20
~~~:;'~l~)",,~Iaj{~I~er:!.B~'!:.ool._,':'S:"I.~t""I'-:8~t::U88C=~b::e::o~K~"~A~pe~t~R;d~!.;;;n~W~or~C;.;8t~e;r~(f,ll~,c;tlii'ul;;;a~)-w;;;o~rdf..~n~n~i.~t:-'Teffot!l'd met
d.u ~lleltr@ln op VriJd&jl'. '

• ZI. onder 900r d. Stellenboeecbe eD de Mlliu .. b.lry TakhJn. .
BIJdeplllateen "ao.r de lette, ,.lAat boudt d. trein .1I•• n etll lila efptlIIIIglere lij", pn &fin d.

81"tI0l'8 ..,,,.,hil d"l.u.r • 8U>atkAnm..n ver •• rocl l18"',e..:.)..::h::".:,k:;.nm::;::':..:n;_.......===~~~=::::==:-::::
ORT ELIZABETH NAAR KIMBERLEY PA RIJ S,

EN ltAAPS'lAD,
-------- - ----------

lid tnl id Hij
.:I 1<1 ....... " g .. .t.!

KOMT ZE BEZIGTIGEN ,BIJ DBN
Kaapsch Maaksel Stevelwinkel,

VAN Dil:

STATIES.

WESTELIJKE LOOIMAATSCBAPPIJ,
5 PLEINSTRAAT.
ZIET OOK HAAR

Mans W andel-, Schiet- en Voetbal Stevels, en de Werklieden Bluoher.
JO~GE:XS STEVELS, in groote verscheidenheid.
DAMES EN KINDEREN STEVELS, in verschillende soorten en

kwaliteit.
VELDSCIIOEKEN, Mans, Jongens en Kinderen.

PROBEERT ZE EENS.
A ,r, MBE IJ E N P Q. EDE R.

IIET succes dat tot hiertoe gepaard g'lng rn et bet gebl'Dlk VIlU bovengenoemde Me-
dicijn, heeft don Elgeuaar, den Heer C. il. BOSJ:~BJ:RG, er toe gebrRgt ~ezelve

meer prounur-nt voor de aandacht van het Publiek te brengen; het werd ln vele
gevallen bewezen een zeer krachtig' middel ~e zijn tegeu deze zOO algemeen beer-
schen \e ziekte, die II.lIngeduid wordt door hoofdpijn, kortzigtigheiu, drukking op de
oogeu, Rngst, dOlzehghOld, gebrek B.l\n geestkracht, onregelmatigheid in bet bloed,
pijn in ue lendou en verstopping. ,

Do bijzondere eigeuschappen van dit Poeder om bet bloed te verdunnen en een
vlijen bloedsomloop te bevorderen, om rie werking der ingewanden te prikkelen en
te regelen, en zo te zuiveren van shjm, 11g-6 pn scherpe stoften, n6~en de onaange-
name uitwerkselen weg en geuezen de zl,·k le. IIt,t zal ook ZeAr hellze.am bt:vonden
worden wanneer het gebrtllkt wordt RI~ lJO'Jongf:melde voorteekenen, de voo,.loo-
pefJl van IUIUMATl~CHE<.: JICHT ZIch voordoen, en ook bij .drnkki~.g op de
bOl'8t, uroogheld, Jeuken en chronische aandoeningen van de bUld, en biJ water-
zucht, meer bijzonder wanneer Jeze uit onuerdrukte Ultwaaemiog voortkumt.

Als een hUismiddel bi] verstopping kan het veilig w0rden aalJbevolen, alsmede
voor de bohandelIog van Uitslag biJ kinderen.

Volle bIjZonderheden verge2ellen eiken Bottel.

J. S. HOOGlNDOORN,
AANSPREKER. ENZ.

BEREID DOORDEN EENlOEN KlGBI!I.A...LR

C. H. BOSEN BERG, Chemi~t en I>rooglst, hoek va.n Bree- en Korte
marktstrMen, Kaapstad

N.B.-Dlt gen!'€sIDlddpl 18 btoreld ID den vonn van een Poed~r, "ZOOdathet voor altijd kan ~
houden worden, zonder dellZelfa eigenschapven te verbazen; eeD voordeel dat andere
.n ..ng"~l.DI@toozltum, '

Vletofll\ W.et We~
B'AAk P<.lort
Hlcumond Weg

Buchermlteerschap t'Un Zijn Hoo).
Edele den btaats-Pre~tdl'nt ::- j
P. KUUGER en (Jenera,!1 li..J.
SMIT.

Deplf mt.in ,
MIJ funteln.. . ,
Ak. !JE AAR JUNe. v
V.rt, du.
!Ioutkraal ..
Potfo!Jtt in ..
P.u"'p"n I,.

KrankuIl , ".
Ak. ORHJKBITIH v
Voar l'.Et.. ::at tmMr
Vert. do.
WIttepat. , .

W AA RO hl ingcvocrJo Zadels tv hn l' n
dio geen foldo.'ni.Jg "evt·u eu ii"l,""!

voor de Kaapscbe Pal,rdou ",<,schikt lil" ter·
wijl men HUTI'ER'S bI·roomde ):.;ol"r"Ka, !lS.

maakte lN~.E::i ZAIJ".L~ ~at1 h<.om,n
Deze Za.icl 18 door de I<lbeele 1\, 10-'" be-
""Dd, be ..rt gemak!.eltJ',e ultmg,volll t-: rOOIe,
destempeld en gewaa.rboq.;d volkolDl n te
g&886n,

Probeert de Veren Z,lttin" met Gomel ...
'irk, wer GmicfllJk.

'_l'. HUT T J': R
24 n \RLIN," STRAAT KAAPSTAD

A. Fergusson & Co.'s BREADALBANE Highland
Whiskey

It Robertsons's Scotsche Whiskey en andere welbeken-
de merken

'Calcutta Produkten van iedere soort, waaronder Olie,
Zakken, Tamarinden, Rijst, Salpeter, enz., enz.

Keurig assortiment Cigaren
Klappertjes

IBrandram's beste RB. Bloem van Zwavel
IVol assortiment Oliewaren,

:J. C. STEIJTLER & CO.
JAMES ROBERTSON,

BIEDT TE KOOP AAN TEGEN LAGE PRIJZEN

I
." I

9.32 51811':55' 8.3.5
9.1i5 541 9 a

Á. DA VIS & CU.,
10 Sta'and-Londen.

SUCCURSAAL:

BI{l"S~EL, MADl~IDKIMBERLEY NAAR PORT ELIZABETH

I~~H!dhil~U IIN Til

i:lTATIES. AMSTERDAM, 29, GALERIJ.
Fabriekanten "tan ZADiLS, TUIGEN

JACHT- en STALBEHOEFTEN.

STATIES.------ ---- ------- ---
IT.m. nm ~:-n------I;;-~~-

p5 ~~~t~. ;:~I:~~ETH :: ~:~ ~t;~
/,óO ".rtkop8 Junctie .• 3.33 ~ 2u i 32
8.40 '''~1111 •• 420 ti.4b b.12

1925 "uhtl\,a I .. ';.10 7.5 8.41
0.5 \ddo ., 6.53 7.32 9:l5

lOA:.!. 6 Q< I 7 57 10 7
Il.2i v.m, ~erneyv.. '"1'''''''

I? 12 \hm' I' , . '·li.9 B.HIIO.41
- 12:2( ~al,dti"t8 •• .. ~ 8.4311.251

I 1511•1I.,U... .. "I !l.IJ 126
2 15 Alln •• A LICl<nALIIJUNC. v 9.4512.46
;j li Vert. do. 10.0 1.5 '
a 56 Il .ebman811vier .' 10.2i 1.45
4 55,Sa tur. , 10.4; 215

'umm"dR~gll Il. i 2:5b'
~heldon , .. 11.36 3.40

5 30 :\lIddieton , II 56 4.16
iliac_

6 Iii be
tUIS ...
7 4' U.DIl I!ope I 12.2[> 5 A
2 21 K~okbui. . I 0 550'
8.5j bornllroT8 1.32 6 4()'
:!4( Wltmc@8... 216 i40'
10.0 D,enrRn 2.46 8.:!1
10.2t \I'rtlm.r a.ti 8•.j()
10.25 H.I ..so"en 3 Jb 9.30

.. 10.35 AM komst CBADOOI[v 355 10.0'
10 61lV,m.i( do. L'i 10.2e
11.18 :I1.rlow,... 4.:!:.! 10,46111.5 Sarods« ... 4.H 11,18,
nm. D,m. I
12 J' Vi.eb Rivier ó.15 12.8
1.7 Cyprees Grove. I b.ai 12.4~
1.3' 'Ol1woy,., 6.55 1.8
2.8 8f.Ib.,~,. 6.26 1.6,;1
2 . .5 \hdd.lburg Weg... 7.0 3.5 I
:1.25 Bllngor « '" i.19 :l.35,
:l.5 'bPltorne, i.Ji 1.i I
4.30 Ludi".. ••• ... •.. : j,f>.) 4..J5
4.b5 Carl ton , ... ••. •.. 1 b. i 4.-1il
6 27 BoB ....ortb, ,.. '.'1 ~.IO 4. 5J
li 62 hk. NAAlCwPOORTJNC. v 8.2.l 5.16'
6 15 \' .rl. do. .. ,8 ..JO 5:' I
7.38 VIIChjlat '... ... '.'1 8.58 6.341

n"ulfunteio • ... 9.I!oI 7.10,
Har.o .. r Weil...... 9 ib 8.0 I

8. 1 a.1boecbtontein. ..r HU 8 8.48
1lJ 0 liletfonteln, " :10.52 9AO

9'48 ABtk. II. AAR J~'~CTJa::: 11.2510.30
10.1 11ft... i
II. Il 17oor ]{aapltad ~.. ~t-. 14::'
11.4 Vertrek Il. A.ar JUDetie... 12,~01111<1.1v.m.

Houtkrul... 2., ---- 12.45
PotfonteiD 2.67 , 1.3b
P.u"plln , 3 44 2,16
KrankUlI ... , ...... 428 l:Il :l.O
-\ank. ()BANJF.1lITIIIBv '.'1 5.10 ~':l.50
V-rt. do. ... 5.50 ~ 4.5
\\ IIteputs , •. i 6.25;;l 4 bO
Belmqnt I 6.67 0 532

4.; G,.span~" .. ::1 7.24 "" 6.8
4.-l:lllont~n.etkloof. .• ..1 i.55 ~ 6.5)
5.!! Modd.rriTler ... 8.3i;; i.50
5. -lI ·pl1tf"nt.ln , '9 22, ",,3., 8
6 7 H,aeon.fi.ld I lJQ .40
l' hnkomet Kr"BIr'~~IT :: :~~; ~ ~f

V ..'trek van
KIMIISRL' Y 1.20
l1.ftC<lne!i,ld 1,4()
Spytt"Ott'lll 2.25
M ..ddnrl\ ier 3.1 j
Honj~neatll:loof '... 4,10
Or .. pan , 4. 50
Belmont . 1).3(11
Wltt.PUt8. 6.10
AAok ORANJKBI'HB v.. 6 bb
V.rtr.k do i 0
Krllnkuil , 7 {Jó

PIIUW1'''0 • 8.50
P"tront.1O 9.4D
Hout Kraal . 10 2b
Aaok DE .\ABJUliCTIlI .. , IL25

1 ea I

J ·<>vrK nf'l'ltaá.~ bo~. p~
\ .rtr.k ' ~ Allr Juoctle .. " 2.20
Rletf'l\)t .. r, , 2..53
T~lIlb ,t!Chfonteio , 3.26
Hano,er Welf 456
Dw.alfont.iD' ... 4.2a
Vlocb",At • 4.43
AIIIl NAAUWPOOBTJUtsc. b.9
V.rtr.k d". 5.15
Boswo,th 6.28

5.33

ata/Oi/II'.....-=~~---.--~.........................--
ROOK-T k~BAK.LOODEN PIJPEN, ! tot 2 duim

GESLAGEN IJZEREN PIJPEN, ~ tot 2 duim
GEGOT&N PIJP,t;N, tot 6 duim, AARDEN PIJPEN tot 12 duim OTTO LANDSBERG & Co.'s TABAK

is bij .toeren en alle andere Roo-
kers bekend als de beste, zuiverste en
vrij van aUe schadeJijke bij VOl gselen

OTTO LANDSól:liG & CO.'s.HE
RO.lMDE (Prijs-Medaille) SNUIF
door geheel Zuid Afrika bekend en ge'
bruikt, is een Boer zijn hoogste genot.
Stoom ·Taba.k- Fabriek, 19 en 2 I h: or·

tema.rktstra.a.t. lia.anstad.

DAM SLUIZEN, .. Centrifugale" Pompen

KRUIWAGENS, WlJNGAARD SOHOFFELS

SIKKELS, ZEISEN.
A'LSOOK,

BRAr~DRAM'S BLOE[ti VA'N ZWAVEL,
IN 'T GROOT EN KLEI~.

Pakhuizen , D. BUIJSKLS,IJzer- Hardewaren ~~--~-en J. J.
PLEINSTRAAT. KAAPSTAD. \. IlMINI~TRATr.UR 'Rn B""d@l.en \ ,,;.

..(~ d1IfU[l(]8t!/I, Ht:kt'IJmet"8tt"r, \u ll(t:'ur. l [Do

m188l6- en Aljo!t'mt:J.f!o A~ ...nl fOul b .. rn tl',. ...~1 'n-
den KU(lpwar"r, sn In ht>t oDd~rbRDdt"lt'tJ f vr bet
Yerkrl]lltl'U 'an L ..tilllflfler. ''''0 "Ud~rt"D, t'llr

KA~TOOR :

No. 7, ST. GEORGE'S CHAMBt:HS.
ST. GEORGeSTRAAT,

Tegenover rle Eo".I.ehe Ka~h~1 r~1<1pn de ZUJd
AfflkaAnoche Honk, hR>lpstlid

GRAVEN! VORKEN I GRAVEN I CArltlln , ,.
Ludlow."
8h.,bo,ne ,
Hanl{'lt , .•
Middelburg W~g

6.~6
6.3
6.18
tUDDE WAAL Ei~ DE KOCK,

24 BURGSTR~AT. KAAPSTAD·
LAN IJ r~N )lU

G R A VEN.
PARKE~, Kaapsche, Diamond, Shamrock, Socket &. Strapped
LYNDONS Patent-LUCAS' Kaapsche, Socket, enz., enz.;

7.1 j
ï .41
7.58
8,~1
8.4~

..I 9.9
'I 9.:30.. 9,38
9,68

·"'10.:!2
: :110.:l8,.-!'l.9
'''111.41,

I
ZoDd
"m.

. 112.14
., 112.33
"I 1.4
.'1 1.26

:::/ '~.~:
Boec:bmllne Ri ,ier •.. 2.31
Aank A LIC.DALK JUlfO v 2.ó4
V.rtrek do ,l.O
nell.yoe •• 3.48 n,1II
S..ndfl"t. v,. 48 . 6.10
MlmoBa I •• 4.26 6.:19
Oorm.y u ... 4.48 7 ~
Addo I b.9 74D
T.akRt.rft~· ::1 6 ab 8.19
Uoelll\ 5.54 8.48
Z"A' tknpe Janctie . '/' 6.20 9 2i~
Nortb Eod ... .' 6,g7 9.47
Aa. k PORT ELTZABITH • 6.40 9.60

Thf ..lbe'll ...
Conway ••.
Cypre .. OrOTe'
VIscb Riner
&,oda
MII,Iow, .. ,
A"nk CR.\DOCI[
\' .,trek do
Il al.lIOwen
Morllmer
DrenDAn ..
\\ ItmOIlt! .•
ThorngroYe

BRGRAn.NISSEN aangenomen, flood·
klslen, LiJkkoet8 eu Hou .. kot:tseu ge-

reed, In den kortst mogehJlcen tIJd en teileD
deu billlJ "steD priJs,

Jlf'sestl'aat. KaaOlltad.
SPI'TVORKEN.

4, 5 en 6 Tanden, Snperleure qoalttelt.

LEDEKANTEN. ANTI!. ~l.DB \V lIT
ARCHITECT, ENZ.

Kan/oor, ORErVES' GEBOUWJ:\
KAAPSTAD

Ko(,khuia ...
Long !lupe ,
Mlddl.tOD
Sheldon I , •

COmmad8llg11
S.ltAl1. ,

.Katels, Fransche, Halfkap, Vollekap, Tent.

Timmermans, \\'a~elllllakel's eu SmidsgereedschaJ'pen
De allerbeste qnalttelt tegen vermIOderde Prijzen.

ASSEN EN VEEREN. 4fA4.1(j
UN ION LI]'..' I J..

KONINKLIJKE MAILDIEN T
UNION STOOMBOOTMAATSCHAfi IJ

(BEPERKT).

Wagen, Schotsche Kar, Cab-, enz.

EN EEN GROOTEN VOORRAAD

ALGEMEENE IJZERWAREN.
-------

Kapittel van Ongelukken.

Kar,

Een
D' M..ilbooten der }lnntwbnpPII \I rtrc'\(

ken van Kaap"tad nRR.r EngelaDd,
Via Ma.deira, (m den ar:;d.:reD yo oensaag,
te 4 Dnr n,m., te it Helena en AscenSIC'D
&b ouder aanleggende.

VOOR ENGELAND.
" PRETOHIA," Kapt. ()"'E~. 1'( :"\OHm C,

via Sl. Helena cu MlldtlrK
u .MEXICAN," Kapt BArNLHI[,(,[ I I 't Ct m·

Ucr, via Madeira allef "
u SPARTAN," Kapt. WA11, J;j !lee mber

Vt.. St, Hele"a, A !'c, I 8101l , 11 !IL, " ro,
" TARTAR," Kapt TIlAVEH :..!' I t( •• L""

vla Madolra alleell
" MOOR," KRpt. GrlintN, 12 JIll UH ,. 'la

St. lIeleva en Mad~lm
u TUOJAN." Kapt. L.H)1fll, ;2, Jat u·,r.1

via Madell a a.lIeeu.
RETOI,;RKAAIlTJES nAar ._:\I.rL\'" ~ '-'

baar voor Ze. Maa.dc1lt "or,It'll u !'(ll ()'\ .I:l

een v('rUJlOdermg ,ao 10 pCTuuL (; C (,"'" I, J I IlO.

PaMa.gt' f'rJJ8.
HETOCRKAAllTJE" 'oor 11\\1-:\- '.' ,

XrST \1"ordeu nitgt:relkt \oor dl to;rn~lt • l I Il
Drie Maandeo per de L,I"n of d, LK"le )1," '1.','
pij 8toom boot"",

Yoor Vr .. cbt of Pd~u.l'e do( !ft:Tl :l[l.nz{.J1.:!' .'
K.ntoren .. n d, M•• tf'CbHPPIJ 'Jd"l •• r.

THOS . .E. rULLl&'
4. ·4!"'m ..~n .. .J3.Mtier j,., ~/'n! Z. ~ frd{~.

----f )E volgenue Ongelukken toonen hpt gevaar wlI.lIraan alle klassen I!:ijr blO<Y.ge
sttld, en op de Lehoefto die er bestaat om zich tegen ongelukken te8ssnreeretl

DE HEEH E. A. JO:'\I·:S.-lle KAr "'RAnD hlJ"'t .Ioell om te IIA 011111 ns Kloof, en hij b8leerd
lIJn b.en Hit WR. ~etl.. ur ... rd In de CO:JJm~rc,al, en or,tvlOlI £25 AI. Yergo"dlnll.

DE IJEFR WIllTE -Sn ... d Ileh in d.n a'm dnor h·t barsteo ",n .on S<>daw.tdr Bott.1. Hij " ..
•• AllIturePfd lO d- ('omm6,clal en 00t'1Ojl £13 1[>S.RI. verlloedIDjl'.

DE HEER W. S S\lITf' ->:>touU" liJn 8cbeM t..... IJI hl] .eu trap upklom, HIJ w .. gell8l!afeerd
In d. C"mmerclAI 6n or,ttlnll £:37 10•. als •• rllo.dln~.

DE HEER C.-\~PIO:-; -H ..zerrd~ liJD been t~TWIJI bIJ Uit Taren waa. HIJ lV&.! gea88uceerd in de ----
Com",erclRI en n"tnnll £10 IIle '.flloedlOI{. Vertrek •• 0

DE HEEH M. S\lllTS -1I8d II)n I!Choud.r ulItwncbt ter"'IJI hiJ yo"tbaI .peelde. HIJ W.. ge- !:::'Z~~b~n W~g
M8u,.erd In d. Uumm.,cl,,1 .n oot.1011 til .18 .. ,~o.dln" Vertrek do

DE HEI':R \lUI)IE.-Jlr.k "11n ellk.1 door bet om.l""n .. n eeD Kar. WASgeu80fPerd in d.
CommercIAl en nnt.mll £'27 Bie .. r~o.dIDl!'. KnUllfont.m •

DE HEER C. REX, •• n llner -Eoo beet .. n .eo paard. HIJ ...."" Ii_ureerd in de Commercial eD ~~II~t:T~~Oftt'"
ontnnil £ó Als ,e,~o.dln~.

DE HLEH LA;o;C~.. -I3," •• rde uJn yo.t onder het wl.I v8n @enkar. HIJ wa8 ge"l!ureerd in de Abbot.d.I", .. , .
Commercial en ontvInK £4 &. al T.rllo.dln.... \anll 1tIALMlI8BI11lY .

:2 0 OE Hr.ER U. :\lA H -\ IS -Bel, ..rde 11)0 vo~t under een kar. Hl) Will!~e&e8ureerd ID de Commer.
cl.1 _n ontvlOI[ £'2 '2a. AI. ,erlloedlnll,

DE I:IE~.H FIL\:-;K \\ Ll:W.LH.-B.I •• rd. liJn vo.t met .en epoorwegonlleluk nahlj de OraD
1("le,.-I:IIJ " •• ll.slI'nreerd In d. Commerel&! en ontviDIl £25 ale vergoeding.

Voor ongelukke D iD het dagellJkach leveD vel'U8l1reert doe
COMMERCIAL ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ (BEPERK!).'

'1'E KAA 1J~TAD Vertrek TIln.c- •. KAAP!!TAD
- .... -------- Aonk Durban W~

DIRE<JTEUREN Ve,tnk do
I L. WlltNER. L.W. V. Vi~.Voeflitter. KuilsriTi.r ..

ID. p, KRIJNAt'.. Kollte Ri,ier '.
1', MAIl-UB LyDdoc:h

1:.. J. EARl'. Vred.ll~ril' ••
'" Oor Pro~peClu_u bn Á ,,[l'o~kell voor Ae!;uraLtie vervoege DIen helt bij dil Agtlltéll lA al d. BoamaD'a AiDg •

'\ ,0lll&8lD.te Sleden uf bij STIILLlNlIOfCB It.
A. VVlIROO~E S~lIIa, Seor.*&lla. AIAk Mal"" VlIi luo

MALMESBURY TAK LIJN.
rEBUGHEEN.

[)ail'ehJ&e ''''oldijk'
behalye behalve
Zond&lll" Zond81l"'._--- --- ---

Dïïi.Ii)ke IDa"eltjt.
h.h.1 ve b..bRhe
Zondag •• Zo .d&lls.._---- --------

STATlUl.

Y.rtrek von
\[ALlIIlI~Bt:~Y."
~ bb"ted.le , ...
K.lallll8 1\ raai
Klipb'U9.1 ...
Kr8A1roat..-in ,
Mnk Durban Weg
V.rtrek 00 ...
Aank KAAPsTAn

1'.111.

7.4()
8.26
9.0
9.25

10.0
10.32
10.4i
11.ó

STELLENBOBSCHE

7.i
... i 7.41
... 1 8.10

I 832

•
••••• 1 835

9.20
T A'KLIJ N~

o.m.
4.25
6.10
5.20
b.45
6.20
6.li1
7,6

Y.m.
6.30
6.44

n.m.
2.40
2.54
:l.19
3"j.()
4.30
5 .j

5.18
5.55i.lo

HEEN. mUG.
D"JeHjb D&jI'elljks
behai .. 1 behalt.
Zond.gt., Zondoga.

STATIES. STATIES. iE.j ,,"
ol .. '--.Ilm. Y.IIl.
3.63' i,48

•. / 4.14 I 8.f!
, 8.42 I

•'••..! !:!.411 4.29 I
9,4 4.37
11.:12I 4,49 I

J II.<iO 111,,5 I

9.32 5.16/
,'. 16.10 IU:

Gedrulrt t>n aIlF~~~'~D d<JOr J All Ha" r.a
hande '8!lde ond ef deo IUJI ol d. !irm..
'rAD BoJ'UTa " a...,.., OroeDt.epltlllt...,...

'.m.
8.a

.. ' ~.:li
: Ve'trelr ",n
~uld-" Vlei JUDe

ISTIIILLENBOBCH"
B08U1an'. 4ing ~
, Vr~d~llberg
Lyndocb ... ...

19-rate RIT i.r .•
fKuilsriYier ...

i
Vaak Durb&DW ...

J
VeJ1lek to ••
A&U L.un ..

•. m.
7.4()
i.27
B.3~
i.40
859
9.8
9.15
9.21
9.12'.10

n.m.
4.25
6.JO
Il Iii
6,24
5.42
5.61
6.67
6.7
6.H
e.U

WM. B RnG, \' oonater.
J. \\, ATTWHL
H, C. VAN BRRUA

..
1l.24
~.3:J
8.46
11.3
9'lg
9.16N,'''j...

._!

• I

-DEEL

GELD op
tf'grn G

knJgbaar t(
geappr(lbeer,

Mt'il yery,
cus:

SHERI
DISTRH

It lb· :-..11 bet..-
Lfi"j ~lJd .J\ H~

I!'I"x·cutI,ln (
C, urt In tb

il E'cb,,,·p \ I\11~1

I}I, _3 0 d,y l,f
&.111 , ,f Ib, 1,,11,
1 Hvl~', I "Id C.

BI~bSberdl '. 0
I~tb !'iOT., ItIt

I'JSTRl

Ir Z. k. tn ••ch~l
t och .. Pil J(n

ISI x-euU" v
r~," )Bb\Jr lfl

'''''rln- ...",den
h·t ~.,_"d, DI.I
!i" •• n b , 11>1'6,
•• n.w-I'Jk -3J
lood. har, en @.

Ilnt'l r "A.n dt'r.
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