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jaren oud, allen gedres-] <BEPERKT). VAN KOSTBARE
seerd onder Zadel en

g iI~t~~\ï~r.ezeIS. f) ~~~il~:~enK:a-tlrpa-~fte:::~~;:l~r£ PLAATSEN, SCHAPEN, BOKKEN.
Via lVladeira, om den anderen Woensdag: OSSEN, PAARDEN, VARKENS.te 4, our n.m., te St Helena en AICeIlliCII
"Is onder aanlenende.

" MEXIC:~~~!~GU~~!~~ll Decem, Boerderijgereedsehap, '~".Israad,eBI••
~er, via Madeira alleen. , ,

"SPA~~t~'~e~~~~'A::::,:io~5e~~:~~ TE BOTRIVIER,"
cc TAkTAR," K.p', TUVIIRll, ~g Uecember NablJ·. Villiersdorp; , Dl'stn'k.t Caledon.

Te Klapmuts Statie. via Madeinto allfflO.
. . . cc MOOR," Kapt. Gmrrlx, 12 Januarij, via

h ;, III gopde conditie en ge.l s.. lIeleoa 011 Madeinto.
. " ;... '. .. r daoleliJ'k gebruik. ccTR01~N," K.apt" LAII.Mu, 26 Jalinarij,
'( _.' Vla Msoe1l1\ alleen,

Op Cingsdag, 30 dezer,

Z1! ! I \ ..1 .. 'Y"Jlgenoemde Paarden
" I .r, l'UiLlEK WORDEN

\~l:!\1 » ur
-_.---------

In den Boedel vim wijlen' den heer PETRUSJowns DBKOCI, Br.

A. J. LOt~.
I' la: , :::: ~ IJ\'. 18Sti.

RET(JURKAARTJES naar I!U'iGELA~n, gAng'
h<.Aryoor Ze. M.... den, .. orden uitgereikt tewen..,0 vermindering van lO percent op lien Dubbelen
P... all'eprijl.

I!ETOC'RKAAHTJE.S yoor HAVENS l.ngl de
K~ST .. urden uitgereikt voor de terugreie bi n uen
Drie ~I.a"den per de UDI~n of de Castle Maatlchlp.
pij Stoombooten.

Voor V... ch t of P,' ...... "e doe men .anloek un d
Kan toren un de Maatoeb.ppij, Adderley.traat.

THOS. & FULLER,
411l,meeue Bt..u.rd ..r YOOr Z. 1\ trilo,

Op WOENSDAG en 'DONDERDAG,
22 en 23 DEOEKBER 1886,

TEN 10 UR"B::;_iN DI1~N lISlORGEN.
1. DE WELBEKENDE EN ZEER VRUCHTBARE PLAATS

genaamd" GLORIA," gelegen nabij de Rivier Zonder End, groot om-
tre~t ~43 Morgen. Er zijn uitmuntende Zaailanden, en prachtige Vee-
welde, zoowel voor Groot- als Kleinvee en Struisvogels.

2. DE PRACHTIGE PLAATS genaamd" KALE RUGGENS,"
gelegen aan de Rivier Zonder End, groot omtrent 1,306 Morgen. Deze is
voorwaar een van de beste Plaatsen in dit Distrikt.

3. DE PLAATS" ZWARTE STOMP," groot 389 Morgen,
bekend als een goed stuk _goed. '

4. DE PLAATS "RUSTRIVIER,." groot omtrent 582 Mor·
gen, gelegen als boven, te goed bekend voor verdere aanbeveling.

5. DE PLAATS "HET FORTUIN," alias "TW AALF-
FONTEIN," groot 798 Morgen, zeer geschikt voor Groot. en Klein-
vee en heeft fraaije Zaailanden. '

6. DE PLAATS "WELGEKOED';' groot 575 ,Morgen, zoo
goed als de andere.

7. DE PLAATS "DIEPKLOOF," alias" WELGEJrtOED,"
groot 804 Morgen, bekend als eerste klas Grond.

8. STUK GROND genaamd" EZELJAGT," uitmutend goed,
groot 299 Morgen. •

9. EEN STUK GROND, tusschen "DIEPKLOOF" en
" KALE RUGGENS," LOT 1,1 ts, groot 225 Morgen; extra.

10. DE PLAATS u KLEIGAT," alias" P4ARDEKLOOF,"
te welbekend als een goed Stuk .Grond, daarom is het niet noodig hare
hoedanigheden te beschrijven. Groot 1,073 Morgen, gelegen aan de Bot-
rivier.

11. DE PLAATS" OANAAN," gelegen aan de Botrivier. groot
793 Morgen; zeer vruchtbaar.

12. EEN STUK GROND genaamd" DWAA.LBERG," gelegen
in Bot- en Palmietrivier. groot 445 Morgen, zeer geschikt voor Groot- en
Kleinvee.

13. EEN STUK GROND, genaamd" UITKOJrtST," gelegen ala
boven, groot 678 Morgen; heeft goede Weiveld en. '

14. EEN STUK GROND genaamd" CEOIDONIS RANDT,"
gelegenal8 boven, groot 454 Morgen; zeer geschikt v;oorGroot- en Kleinvee.

15. EEN STUK GROND als bOVEJllgelegen, groot 814 Morgen,
gevaamd "J AOKELSRIVIER."

Bovengemelde Plaatsen grenzen allen aan elkaar, en maken te zamen
een prachtige Plaats uit. De Grond is meest onbeploegd en uitgerust.
De heer P. J. DEKOCK was zoo welbekend, en men heeft zoo veel van
zijn grond gehoord, dat geen verdere aanbeveling noodig is.

16. 5 FRAAIJE ERVEN, gelegen in het bloeijende dorp VILLIERS-
DORP, met volop water.

LEVENDE HAVE :
2,200 Fraaije Jonge Ooijen, van 2 tot 5 jaar
1,200" Lammers -
800" Vette Hamels, 3 tot 4 jaar, geschikt voor den Slagter

1,000 Jonge Hamels, van 1 en 2 jaar
300 Oude Ooijen
20 Ooi- en Kapaterbokken
40 Jonge 088en en Koeijen
90 Vette Varkans, 2 Afrikaander Bullen.
1 Paar extra Schimmel Karpaarden.

De Schapen, Ossen en Varkens zijn allen in uitmuntende conditie,
goed voor den Slagter, en de aandacht van koopers wel waardig.

VERDER:
200 HENGST~ en 14ERRIEP AARDEN, in extra

conditie. De Paarden zullen bij de lot worden opgeveild, volgens eondi-
ties te worden afgelezen op de Vendutie. Een goede kans voor Speoula-
teurs. Kom dus en zie voor uzel ve.

KENNIUIVING

=, F'l/lr·

TE KOOP
op lll:komst binnen weinige dagen,

:]111\ I~TEN CASSIA,
Tr:GEN LAGEN PRIJS, ROCKLANDS

.ijL ,i, I'akhuizen van Koolmijn Maatschappij.
WARNER & Co.,

Kazernestraat,

AAN Deelhebbers in bovengernel-
de Maatschappij, dat op DON-

DERDAG, 2 DECE~ER AANST.,
WARNER & C eene ALGEMEENE VERG.A.DE-

0" RING gehouden zal worden, ten
;.AZ-,RNESTRAAT, Huize van den heer ANDS.Utrs, om

=:' ~__ ~~ I N Cl in Blikken van 3 1 uur 's uamiddags, wanneer ook het
D . , 2de Paaiment betaalbaar zijn zal, en
. u~~J~. dat zij die in gebreke zullen blijven,

I
I~O na f'~ ongevbeeerI niet meer als Deelhebbers kunnen
, armgen .' b htt cl esc ouwd worden.

Ya en e. Al degenen die om Aandeelen
- - -----~ wenschen, vervoegen zich tot den

Leest deze Aankondiging Ondergeteekende.
JACS. BOSMAN.

Aan de Pakhuizen van

~J,

'fAN Jo: N

Durbanville, 18 Nov. 1886.

VAIf WEGG~LOOPEN
~tH'tl~!'i t-ehl ril, n~~,euz.,

ZO.\'DJ:R RESERVE. VL"i de Plaats Klipbank, behoo-
rende aan den heer GERT TRU-

TER,op Donderdag, den llden dezer,
1 BRUI~E . EZEL (Merrie), met
geelen bek, omtrent 7 jaar oud,
Schutmeesters en andere personen bij
wie zij is aangeloopen of nog moge
komen aanloopen, gelieven dadelijk
kennis te geven aan den Ondergetee-
kende, door wien alle billijke kosten
zullen betaald worden.

GERT D. TRUTER.
Klipbank, distrikt

Malmesbury, 20 Nov. 1886.

1,A1, H Jp Pacht van de P:sats Johan-
i r"sforlt~,n, r- Darbanv.He, verloc-

?én " Zijn Je hc-re n 110F~H.Y.l:t EN
Z'.iC ~ f5")>ist te ve, k oopen, .

OP VRIJDP.J>.G,
3 DECEMBER AANST.,

Ten 10 ure, op de Plek,
;. l\')CIJ!:O, sowmigt' in m. lk , anderen

"taanJe te kalven.
~.; \. aar ze ..
!lt 2 welbekende Bullen.

SG ~!ilgt(')55t'n, in f,w"_:e conditie.
;" KJ e n Trekpaarden.

i, k ken en Lam .. eren, Varkens,
I .uun v ee, enz., Boerderijgereed-
-cha p pe-u, ~Ielkerij benoodigd-
\;·;dcn, Huis!1Iad, enz.

\.l:.-De Koeijen en Vsarzen zijn
!Dp[ 7 ról!wd llitgewcht en nit nitmun-
leea Jltikf!evend Ras getrokken, en zijn
lo p'.chuge conditie.

'!'ITEGGELOOPEN of GESTO·
n LEN van den Ondergeteeken-
de, op Zondag, 21 dezer, VIER OS-
SEN, in goede conditie; namelijk
een zwarte schilder, met stompen
kwast, een zwartlap met ophoorns,
een roode met witten ringhals en een
zwartbonte. Heeren Schutmeesters
en anderen waar zij mogen komen
aanloopen, worden vriendelijk ver-
zocht kennis te geven aan den On-
dergetee kende.

ANTH.l\l. DE WIlT
ARORTT&OT, KHZ.

Kantoor, OBErVf:8' GEBOUWE,\r,_
KAAl&fAJ),

S. J. MOSTERT.

STELLENBOSCH. BOEBDERlJGEREEDSCHAP :
1 Kapkar, lOpen Kar, 1 extra Bokwagen
1 Extra Nieuwe Kapwage~, 1 Set Trekgoed en Jukken, compleet, 1

set Tuigen, 2 Paar A.chtertuigen, Ploegen, Eggen, 1 lot Gereedschap, 2
Zadels en Toornen, 1. Legger, 2 Azijnvaten, 1 Kruiwagen, 1 Lange Leer,
Ankers, Halfamen, Giftpotten en Balies, 1 Zeeppot, Voorhamers, 1 lot
Ploegscharen, Zakken, Graven; Pikken, Planken, Riemen, en een menigte
andere Goederen, te veel om te melden.

GRAAN:
40 Mud Rog, 110t Haver en 1 lot Kaf.
20 " .A.k.ers,1mud SteenkooL

HUISRAAD:
1 Fraai Morocco' Set, met Sofa en Stoelen
1 Ronde Mahoniehouten Tafel
1 Paardenharen Set, compleet
Groote Kasten, MahODi~houten Wasch· en Kleedtafels, 1 Groote

Spiegel, 1 Cheffonier, Groote Spiegels, 1 Sideboaro, Ledekanten, Stoelen,
1 Easy Chair, Eettafels, Huisklok, Glas- en Aardewerk en Keukenge-
reedschap, enz., enz. : •

De Mêubelen zijn alle van de beste soort en bijna nieuw.
VERDEH:

1 Groote Perambulator voor een Invalide, en
LAA'l'S'rELl.J K,

1 IJr:eren Safe (Brandkast.)

Bonus zal ,gegeven worden.
VERVERSCHINGEN ZULLEN WORDEN VERSCHAFT.

Het V.A.STGOEDzal op WOENSDAG verkocht wor-
den en ,~e LOSSE GOEDEREN daarna.

M, J. DE KOCK, . }
P. J. DE KOCK, !Executeuren
C. M. M. DE KOCK, Testamentair.

geb. DELPORT,

Caledon, 19 Nov, 1886. ,

B. J. DEVpERS, Afslager.

J. A. BRIERS.
Groenfontein, Klapmuts Station,

21 November 1886.I>;J ~['J WIe;\!, np Jell 15Jen van iedere
) C,M,,'I (, P VHZI ek) voor raadplegiDg

toer r,ur-Ima,iil" Taudeo, ens, B. T
ELTI 1II:-;"I).'<, Tandheelme.-ster (L.O S.,
KC ~.,:.! ~ lenw. st raat, KsapIltad. BENOODIGD.

Rockland Seminarium, Cradock.

lEEN PRINCIPAAL voor bo-
• vengemelde Inrigting tegen een

Salaris van £100 per jaar, met Hijen
Kost en Inwoning. Applicanten
moeten in staat rijn leerlingen op te
leiden voor de Elementaire- en
Honeurs Examens.

2. EENE ASSISTENT· ONDER·
WIJ ZERES, tegen een Salaris yan
£70 per jaar, met Vrijen Kost en In·
woning. Applicanten moete~ in staat
zijn het Hollandsch grondig te On-
derwijzen.

Applicaties, tezamen met certifica-
ten van bekwaamheid en andere ge-
tuigschriften, zullen door den Onder·
geteekende worden ontvangen niet
later dan 15den December 1886.

Wer}aaamheden te beginnen (in-
dien mogelijk) met dá' heropening
der Beholen in Januarij 1887 .

H. S. J. KRUGER, .
Voorzitter.

Cradock, 1 Nov, 1~86.

B1,1 cl· n Ondergeteekende is een
!.\\',\HT PAARD (RUIN), om·

t~'ó: - . (/'.-11 "ud, wit haar op de Bchoft,
I:c,[L,.-~ flflLluop"o in deze Blaand. De
r,.·:::""r kan betzelve terug bekomen,
r: '..' l_,,·ta:(·nJe dj kosten dezer adver·
kc:,,:,

J. H. MOMBERG.
, KC: _:f ',"r!" Stellenbosch,

.~ f \')\'. 18t<tj,

G r.Tid;U\\ lJ, in de Ned. Gprt'f.
c.. "'.,k tI" 'tellenboseb, up [)ing",dag,
.) ;. l " door den W .. I·Eerw. het'r J.
A .. ; '.iur, ~I.A., g"'Besisteerd door deo
~""';, ",K~ll ieeraur, Ds. J. H. NZITB'
Li'G, ':, ,j"n>;t·hper (,IDLO~ JUH~N·
~r." .i' I'IH,HT, V.Zo., Ulet Jongt-jufv.
~A~,:\lIilnt-iTlto;A DE WAAL, P.dr.,

,Q-IJ., u ,t :-itc,llenbU8cbk!oof.
':t', "Lbuscbklol,f, ~4 Nov. 1886.

111 T hedt Jt'n Illerf' bt-haagd tot
I. Cl, tt' "emE1O op deo 20eteo

\ .. . b f f'. "11.1,('r, ten (>. t·, ort', ons lseder·
• .: I. cl' chtt-rIJ' ~f ,-\0 lJAL~JNA CA·
·"1\]\.1, ID Jen ouderdom ,an I jaar,
~ U.a.<illll'"lien 23 d.gen. Hoe smarte-
,I;~:il 1',',lles ouk voor onze dit'p ge·
II,~C L, huten is, willen wij Gode zwij-
g'c, "a.u 1 bet IS Je Heere dle het gedaan

. ~!t.

\1 'ITH!.JS M. Ill; TOIT,
:::l:"l '~"'A lJEHURA JOVBERT,

•

i t

... i
I'

WARNER & CO.,
KAZERNESTRAAT :

De heeren D-E-VILLIERS, FA URE& Co. ~, in Zakken
ZULLEN VEBKOOPEN ' Gespleten Erwten

TE
I VogelzaadKLAPMUTS, Stijfsel, in Kleine Pakjes

O M
Atjar, in soorten en gemengd

pAf\. l:J DP- G, ·29 November, Tamarinde, geele, in Vaten

105 Trekossen, van Namaqualand ~::!\~~:::;e~ Zakken
80 Slagtossen, van Boesmanland Thee, Congou, in Kistjes van 22 en

66 81ft...... ,. "D------·l'---d 23 lbs.,goede qualiteit .. ~. _-. '. .u.eua.oelJen; Van ~ . 'JCMp-he Thee, in ;lAkken
Bovengemelde zijn juist opgebragt in prachtige conditie door den wel- Droogs Abrikozen en Peren in

bekenden handelaar J. DESCONDI. Zakken
C. A. PILKINGTON & BROEDER, Eenige' Zakken Geschilde Perziken

Agenten voor de Verkooping. Rozijnen, in Zakken
Goedkoope Kostboter.

KOEIJEN !KOEIJEN !KO&IJEN! WEGGELOOPEN, op den Ssten
November, EEN KLEINE,

BOESMAN, met den naam van
ANDRIES, omtrent 3 en een halve
voet lang, met een zwart lluweelen
broek en een vaal baat je aan en een ~
klein kepje op. Heeren en Vrien-
den gelieven zoo goed te zijn om
dadelijk kennis te geven waar zulk
een jongen D10gt aankomen, aan den
Ondergeteekende, door wien alle bil-
lijke kosten zullen betaald worden.

J. J. DE WIT,
Zandgat, P.O. Riebeek West.

of _- -=zz:

OSSEN I !

DE Ondergeteekende zal verkoopen per Publieke Veiling, sonder Resene, aan
de beroe~de Vee~~aatl! ZAN IJGAT, gelegen aan den negenden MijI8~n,

Kaapaobtl Afdeehug, nauI] IJ'Urban Weg Spoorweg Station, op

Maandag, 13 December,
TE 11 URE,

28 KOEIJEN, van HOLT,ANDSOH en AYRSHIRE gekrnisd ru, sommige
in volle melk, eo andere staande binnen kort te kalven, van Kerry
en Hollsndsche Bollen.

19 KERRY KOEIJEN, sommige in volle melk en andere 8tll&llde binnen kort
tI" kalvf'D.

1 KEBR"f BUL, S jaren oud, (Pik Z"art van klenr).
18 TBEKOSSEN. .
8 OPREGTGETEELDE OSSEN;; 8PEENVJ.RKENS, 10 "eken oud.

20 JONGE GAf,'ZEN, jnist geschikt voor Kerstmis,
Iir Onder de hiel boven geadverteerde Koeijeo zijn sommige oprogtgeteeJode

Friesch •. (Hollendsche] en Kerry Koeijen.
De V.'rkooping biedt een prachtige kans aan Veelo, kers, OlD goed bloed en

Mf'lkgevende soort-n onder hun Vee te brengen. Melkboeren zulleo ook een kans
hebben OlD Koeijen die op droog worden Bt><ante vervangen, en private Fumilien
zullen een kalls hebben zooals DOg bijne Dooit een is aangeboden om uitstekead
goede Koeijen te koepen voor Huisbosdelijk geb,uik, daar er eenige pracbti~
Kerry Koeijen zijn onder die welke verkocht zullen worden. ~n laatst maar nie'
het minst:

.Alles zal zonder reserve worden verkocht.

.VervenchiageB zulle. worclea ·,eraelaaft.
N.B.-KaITen ZUllen aan Durban Weg Station zijn

om Koopers ' naar de Verkooping KOSTELOOS te
vervoeren.

,JOHN Ac WEL~B, Afslager.
Vendukamers, 15, KOI·temarkstraat, Kaapstad..

Frischgewa8igd te Koop,
Alom bekend alt een der beste, grootBte en mlliste Plaatsen, .

IN DE NABIJHEID VAN, PIKÉTB£RG WEG STATION,
Distrikt Tulbagh gelegen, geschikt voor alles, met Groot Berg Rivier er

door loopende.

PUBLIEK.E VERKOOPING.
DE O~"I)ERGETEEKENDE ZAL

22 December 1886,Op Woensdag.
TEN 10 URE,

DOEN V ERK ,O.J:"'E.N.
1. De Plaats FRISCHGEWAAGD, groot 4,300 Akkers (2,150 Morgen),
2. De Eeuwigdurende Erfpachtplaats ZANDLEEGTE, 1,420 Akkers

(710 Morgen),
3. DE OOGST, zeer fraai, van 15 mudden Koorn, 55 Haver, 3 Rog en 1

Garst,
4.-50 Fraaije geleerde en ongeleerde Muilezels, uit den beroemden

" AIl,>ert,"
2 Opregte Ezelhengsten, zeer goed, 25 Paarden merries,

20 Slagt- fln Trekossen, 20 Koeijen, I opregte Bul, H.R.. 2 prijzen
getrokken, . "-, _

400 Merino Ooijen, 10 do. Lammeren, .
5.-82 IJzeren 3 duims Pijpen, tot Waterleiding, en alles ,erder tot eene

Boerderij behoorende, alsmedo Vaatwerk Ouden en Jongen
Wijn.

P. D. MIJBURGR
Cloetesdal, 23 November 188G,

Goudmijners enProspecteerders Stevels----
WATE; PRUEF, ZANDPHOEF Ei\ SLANGPROEF

KOKT ZE BEZIGTIGEN BIJ DEN
Kaapsch Maaksel Stevelwinkel,

VAM Dil

WESTELIJKE LO IMAATSCHAPPIJ,
5 PLEINSTRAAT.
ZIET OOK· HAAR

Mans Wandel-, Schiet- en Voetbal Stevels, en de Werklieden Blucher.
J0NGENS STEVELS, in groote verscheidenheid.
DAMES EN KINDERE~ STEVELB, in verschillende IIOOrtenen

kwalit.eit.
VELDSCHOEN'EN, Mans, Jongens én lUnderetl.

PROBEERT

Ka,ntOO1' van !un CivÏ61en Com-
mi6.aria, Kaap.tad, 4 act. 1886. i___ 1.

AL de .~ die ~nige objectie heb-' . '
Len t&gen den Verkoop, onder .- :

Artikel X III van Wet No. l ...... > "-d
1878, aan n beer H. CLOE'I'a, J.fiOOD,·'-+-~
van den nd hieronder beeohreYeD, r
worden ver ht hUD objeeties iD te seD- i.,
den, cveree omstig Attikel XX, bij
den Landme Generaal, v66r of op ta

October 1886.~ . R. HORNE,
Civiele Commill8&ri ..

BUCBRlJVllfG BOVlllBTJ.AJfD8'fl'I
ND.

Groot IS morgen,'.502 vierk. roedeD,'
begrensd ten noordoosten door ct Alphen"
ten.zuidoosteu door cc Schildpadvlei" en
ten westen door cc SilvÉlIburst," gelegen C~

in het veldkornetschap CODStaUtia,
Kaap-"be Afdeeling.

NO. 4,814 .

PAS ONTVANGEN,
TE KOOP AAN DE PAKlIUIZBlf

De Heer W, HERMANN
PHOTOGRAAFla. ...

BTAL PLEI~,
HEEFT, om zijne Buitenvriendea

te gemoet te komen, zijn prij-
zen verminderd als volgt :-Oartu,
half dozijn, lOs.; dozijn, 158. J
Kabineu, half dozijn, £1, dozijn,
£1 lOs.

KENNISGEVING.

./~~~
~

~ 01 r.>-A.FRIKllNSCH H

KO NIN KLIJKE MAlLDIBSST
,~ •. Ca.lleMail Packets" Jfa.t.l~ ,

E ....toombooten dezer Linie vertrekkea
no Kaapstad Dur Londen om d_

r. «ieren WoeDS JII.~, vu.. l'4a.deira en Ply-
mouth, te Sint He1e~ en AsceDcion aan·
laggende op bepaalde tull8Obeutijdea.
Dee, 8.-" IlRUMMOND CASTLE," Kapt. J.

WIIOICHur"R, "iA Li_boD.
I 'pe. 22.-" PEMBHOK.It: CASTLE," K.pt. J.

H. H.Ull1l8 ,N, yia S!. ,leien. en Madeira.
1887 .

JauoArii 6.-" ROSU;\, OASTLE," Kapt. J. O.
ROIIINSON, ,ja Li_boD.

Voor y",eht ot puaajre nnoelf8 mPD lieh bij
cl. Agentuur YAn de CASTLE MAILBOO1
MAA'niCHAPPIJ (B-p"rln) •.

T~ HUUR
TE WELLINGTON,
EEN GROOTE WTh~L, MET

WOONliC'IS annex, tegenover
het Marktplein, effi mn de beste
Bezigheidl>tanden in het Dorp. Een
goede kans voor een ondernemend
PerlWon. Doe aanzoek bij J. S•
ATKIN~,Wellington.

•

I
l

•
...--..iun t1 'ó'át.ngil'êlt'~~-,;,;,",.,;:,,,,*;~~~.}:~:;;:"'~~~':~.i.fi;.~.;,¥~";:"'-"iJ\,_;f; ,."c.,.' a-."".'

ZWAVEL!
Z'VAVEL! !

I)E Onderget.eekenden hebben oot
, Icheept BJWlDIUJ£'s B.B.

Bl.. VaB 'Zwavel,
uie zij te Jo. oop aahbieden tegen

. La~te Marktprijzen.

VAN D£d BYL &; CO.
J. S. HOOGtNDOORN,

A.AB8PREKER, ENZ.

OKGRAFENISSJc;N IWlgeaomeil ~
1) kiaten, LiJkkoeis _ ao..kod..,,-
reed, iII d..,. Imrtál ~keo tijd eo ~
lieD biDijlraten pri..-, .

a:-S::.h .. t. ...... M&4. •



,

- ._.. b LIl or. GB4JUlIIUD al, ............ h. J40IIJI.UOlft'Knr. - De plaat.eli]lr.e Jl.,.,.
Vl!. 1:, Jl I) 0 PIN GEN. " Z UI D I FRI .,erhohhulr .,Aa et 0,- mll."um ell hOllpitaal van Alban,., eeu Tuin- ea IIIUkt lIIeldin, ftIl een IIChikkiDg lIIet t'

---- :.4 Jl op te .,GedeD. 1'Ilbliek en ."alli"g van een r....dbou ..... ntoon.telli., en een muiekfent Luokho., YaII Paal't'lDllth. TOOr hpt ~ ~
"ov 26 -\hlmteburY, \ OIt•• n 1.0_ Goed.r ..n ALMAN bebandel.!e ouder"olp op, tlCbap"":IJken buidel, dat il iets wat menill worden. Ite Jha~Uiat; dmaar mtMl blijkt veel ~

. J diJ r : A __ .1_ BoIo Bri.--L 'I7-"'--'--d e ebbru me en wa e"oorraa-l ,1_.
'~I. In (I." I" h t n boe, Ya" ".ot dat do "or.,oecIia," dier rUlftopeeeim,attot ~loof 10 de toekomst der BLAl'OD.-AAD

j
...."-d' -~~-:;-t.' elReI,..,..,...n een fODteID .oor b~t'd"""'rt.

A .nr'I.,-J \\. ".']frOel, Jr. &: - • d 1.. eewge ongew< en ID een .. Jy • ood d twill orl I,.
Ah .~en TEGEN h t N Jaar zal een nood'r 18, dat 18 let. •• , DIeman ..nl> mer schheid aal br"ogee. toen Ma haDDor een .l&llg.nkop tu8tlChen 0 'g se me en opeo ..n, Een rnllnh~

2~ -»oornJlYI.r Vl,l, ~.Iep-pn In d. K e leU!,e • toutkennen die niet Hn oordeel i. dat d. - rotlMlll UIt Dg Jlteken, en een breeklJHI' beeft If'OIInten 811 YnlChte~ UIt Port EI14t..tl!
" ro I. V'ltjl'08d, In "~D IOlOly.nl ft boe Blad Almanak III verband me Natar<,lIeurBl8ea IlOO lpoedig mogelijk v.n Het doet ons groot geooegea dat halen om een der roUen op te ligteu. :~~d:~k_eu, lIIUr dIt blijkt llIet te beant

del un W Fullard. de ZUid A trikaan worden . d men een atap ..erd er gedaan heeft tot dit raohied W&I bleek hei dat er afdaal'
" 26-ElulibetboloDtelD, dltt"kt ClanwllhAIII " Ad' moeten verdwIJoen, en lt ge .' heel nest "an .h,ngen wa. meereadeela BUUPORT WUT-VcPhenon. de mOOr

u.y.nde Hu>. eDI. ID den boedel tan ven. Daarvoor bestemde 4 verten WIJ niet dat eenig profeaaor of bet oprl!eten eener WIJ nmaateobapPI' voet laD . Twaalf werden er gedood. z ~ uaar der gekleurde 'n'Ouw w...., hllmef Jffi~'
"'IJle .. d-n heer S S J3orller.-Cbu M moeten vó6r den 15den Decem DdeDt aau bet "College" loa "Illeo. de aaall: van den Ultvoo~ oneer WIJDen bït zal maken dat de Boiesetlill aldaar opgehAllgen. ell de acherpTf~
F rr. A (tl.;.:.r AI b worden ingezonden A tilt ii kte d t h t d zal ter Land nemeu, Del houfJvla.1j( duukt voorzlgtlg zullen &lJn met baden m gemelden wordt _r rroemd om de bedaarde m~nl",26 -NI.uwlllndl 13rol. Va.tgoed. ac I· • E an OOIIpl"l\ en en e e a e ( I VIn vIJver. waarop hij &lJn werk verngt be.tt In 1.
lori e, V•• r""lk •• nl. "0 de Nieuw· HOFMEYR & REGT R. phgt der Koloniston wu aan de Naturel ons boe ou waar m-n bet geld ~a - Dil: INDWK SPOORWEG.-Een Qlleen.toWJllCh Gouph u regeu _ noodig, eo de Bra '.'1'1

Isn ds Spiritus MRRteehapPIJ,-H. Jonee leu de bedoelde opeoeding te geven VIel deo, rooral daar de Maateobapp·J blijkbaar blad b6Pft vernomen dat de Indwe Spoorweg CouNe1'. die onlaugl &&II een achapeup1&.L!
&: Cn AfoIRg..,. ~ ~. d lf ·k .t t I I bevor· rlo_-,"_ 1 t t ..ldaar Dflt In deo aoheerb)d eeu be&o.,k h• ~ ,,' (d' I S·~II L---b - 1 1 1111 toe'olobIDg te beurt maar teo slotte WIUIfile zoozeor fll!(eO Wlnll lOs .e bl) lmvanl den vuoooenpoorweg IR on moe en. b gt L_-' ._ r.! h"'-' .. ft.h -" apuiuts Il e~ IOIf ~ eD..."", • t lt • ti J. h t rd 1 dat dit de doo<hlag ... n ge ra ............ n eJIIIl.,... om op
\ ·or,: ",ol, Vl\&tw"rk, eDJ.• ID den 10-..:::> ~ '" • bet alleen door de besliseende Item van dering der Koloniale productie ZIC eo Q II :oan 00 I ee eo dat de "ooruaamau. ken dat de wol be oorhJk gesorteerd werd
ool,"nlo' boed el un J N. P Mar&ll,- Rector der Inri tin dat de vraag met Joel ui stellen, maar word' die preduo- IDo':~:eo:: :ii61z~';;.teu A&Ilwenden om dit en men dUI onregt doet met de boeren alda&r
D. \ "'ms, Faure en Co., Afslagers g g tie bevorderd den .ul elke atand der ~ il te ...oorkomeo. De Kaffr Jf'atehmall V&D achteloosheId ID hnn bedrijf te' 27 -Kr, mvlea, srdeehng Csmarvoe, Vul· werd beant.oord on e be Lu t den dlgen.
Il led In deo trisolventen bo,~d" 'I'8n U EEN Kl<lRKKWESTIE. __ Kolonisten er bIJ wmn~o, en bet 18 dus zegt dat er DOg geen datl ID ...oorn;:m

liJk
G RBlNBT 0 __.....

P K·emp.r,-S Corueliua, At.lsger. , ledera belaog om hiertoe meê te werken. Z1D roomen u, lIIA&l er WurIC Jn ILU.FF - -.lP e~ gesag I.! on!
fl-KleIDsle8cboksrmer. Vsste PO IA8Ilo Or Zouda :; Deoember UI Ds. Nu WIllen WIJ ,oor bet oogenbhk de spoedig een zal geoomen worden verzekerd dat nabij Graaff·~ID"t een Pracb.

Oued., ..o, Levende Hn e, Boerderijse- g Naturellen daarlaten, wallt de gestelde De opmerk,"!!, van den heer Hofmej e, TE OOST LaNDE!'( beeft Gra&! Vauelot. Op- tig monster .teenkolen ontdekt 18. WIJ hopen
r"ed",h·1 G anen .I! ID den insol r en hier ter stede &IJII afscheidspreek houden, J I M L.A over een moaehJke WIJl.I~IDg l>erboutv@lter,&lebzeerlogeooroen betoond ID een volgeod nommer .. eer uItvoenge bl)
< ., alechts eeu ouceruee vau eel'" la rt ged d b I ed te dOlOOlr-n boëdel .. " J P 1,.lport-\\ HF,,, Dit do gemeeotc waar biJ Zoo onlfl).! IU hot Koloeiale WIJlIl{obrnl~ lijkt met hetgeen aldaar aan p ntaa Je aa,n eon er e en .. t! e... au vertruu".n
hlelJ" Af.I,,"", beeft gewerkt eo zoo al emoou encht el Zoo ..li do mensob ..lijke maat- d- WU. en met den voorraad hout voor bcutsneê <l.t het Gouvernement DU niet I.&ng-r b'l

2- - 1\ ) c's er, \ A"t~ )ed. " Rp-.nhout, .nl . g g schnppij tbana besteat eo sedert de oot ons zoor lUISt, eo WIO geoo ml kuost lJBt men er vond Op een vergadenDIl zeudeo vaD .t.eokoolboor,?8ChlOe8 hl Uit
lA d.n insol r er ton boedel ORn G F b, mind 18 Daar het dorp vertrekken waar d n delen heeft om tot bet kapitaal der Maat- er Lvo Ibouwvereemgtog wer<t een be.lu,t 8telleo fVolgenl de, G /, Ad",", ..., dl.
:\ I Jo L LIDd.nber~&LJo Afalsjlers him een eugero eo ,oor lijn ver'wakte 'Wlkkéhog ceuor hoogere bcscbulllg a h b k kl dat de tiJd voor uItvoer van sl..gt Wlll'ent taat kregeo. ta devoodlt op ae

)(1 h'I~;mutA O'son en Kuellen ',afl I•• br. Jb I ~ let k" hl hf! vaD het stamuhJDleven steeds bcal.aan 110 "PPIJ IJ tu dragen, lion op el~lere DOg Olet gekomen wal. eu deel,le meeut f"ppagte. maar achi)nt er l1eenlool .~
- -C '" P.ikll "ton -V. 'I{liere FAure '(ezoo ell ~resc I 0 wor .. rIllg wao b f I d d b d ach,..1 reeds 'PBel g06d doen met ooder Kapt Brabaot mede dat de ln!er Scbenok. 'ner nor afstandl V&llMIddelburIl: op d.l'laat!• , • I d k: I el t 18 er a tiJ een on erao el ge- I L d b W W k d L& C • Ar.lall ..n Il e eo" vaD ZIJU opvo ger III meo , ZIJD vrleodeo voor dl" Jnukgewoooteo tabakaman, verklaard had dat er te vpp wer .. lIl ...an en eer m. u ers 001 eat te lIJn-
3) KI.pwtlt. StII'l' PII.rd.D.n ~ z.ols var beperkt en w I orurlat m611 het ooraad Wc'tst toasche" IIlanden die het hoogere k d de K "I k kolome voor ééo mao "'1I.Il ZlJn v..k w .... en RED Z od l-Mpo zegt dat e.,o zoootJe van

" - • F 'c ' te wer on le Il lp OOlJle ma eo b 1 tte te h W Ma lfield van d •__A J WlIW.-V6 V Iill.n. Rore & u., bt I d I. t eu die bet lagere werk der maataohapplJ de tal au oereo er op e n moe. 0 om eer 0 eze ......
Ahlllj(M z.aam ao om. zoo aog oer DOg pre I an er, vllrrll(ten. li h bet k d lullen tot hetgeen IlIJ thaol DOg niet met langer zoo ale ZIJ tba08 detleo. deo tabllk te door "I'n IIRog gebeten werd, doch dat

30 -)11 louw, dlstllkl CIRD"llhAm. L'Hnd. llJU dlO voor buo lelveo regt op eeD laode oe oo!!,er wer li, es 18 eeD wlJudrlnken i land In deo besteo _r te lB~ droogeo ...óór hiJ aan bet zweeteo hAel' C Swart (de ontdekker van de Steeu
• f1"f" en Lo"",e Go"d.rell. nn W P t lelage bebqeo bUilen hun getal te gaan te meer ,00rberelJlOg 18 er noodlg EeD gmg. koleo op de dorpsmeent) het gIft Ultg....o

Il LIl~b.,-lJ J A un ZIJl. Afsla. UIt dankt ons' daarom ecD lladeel omdat p' eJI~aot, eeD geoeesbeer, een advo"aat, .10 dell woordll. PAARL PBtTORU. GOUDMIJN MAATSCHAPPIJ. ~:ïd.~J!.;,af~:,!::: Joogeo II geheel
30 _g~r:pmu 8. () IJ", von T D Jenry -J men dail 81echta beJaarrle mannen I. eon onderWiJzer In hoogere vakkeu kan De Ponno's beeten vaD plaa te lIJD om -elt een partlkuher ecbn]nn van 8t!n wel T.al!:ullXINIlE:m BLIJSPEL-T

" n " bekeod eo geacht Itadgpooot. th:,uI 10 Tranl eJ Hu(mey' on Zoon, A folsl;.rt kao, ID plaat8 vali het pel'lloooel Zllu werk eer8t Ma vangen a.s bil eeD In plaIlts van het allIm~tum der KoloDiale vaal aan eeu vnend aUrlPr, II bei ...olgende be rou een mijobeer. 10 navol!p"!!, v.o
- U)usblo.m, ClanWIIInm, VRlte en leoraars door Jeo<7dlgo kracbl;en te ve",t, r- olud V!lr h de huotl" 18, terwIJl, om ecD l:I.egorwg te beautwoordeo. eeu verzoek MIl bov8ng.mell" maatech"pPIJ ontleead ZIjner eekse

l
• wet 6Pn )oogPJuffron", t

LOl U ed".n. L .... d. H .... enr ,. j f tJ t I II: t to k t I h d d dip- eli terWI) biJ. oetJee gekl-f. met illIn d'n ,'s"I •• , tw,. bo~d.1 VIln II A ken Er doet ,wh Illto8soben, biJ lout he riJ te noomon .. waar IJ OIe t de Rljksrcgerlog te dOj)n wurLIJ dit uit I UO ..el III' voor on "I aalfn 6(' eu a Jonker de Anahka..nsche Hoof Ik k
W , maken Ik beb je r ....f Zl" gellllp"C " , "'un ZlJJ,-Cb&8 ~l tlyn. \f.18~6r olenwe beroep, nog eOIl ao:lere vraa de la~gsto behOalt, een hmmermansJon· watnm een vou hg wordt gllénoreeld, eo dal kwartlwtge81a en. geetampt eo gewu trad om de biJ die gelege, held geonlll,~IJJI<eI.

:3 -llurbanoIlI., I.ev."rI. Hue. Hu"rl\Rd, d d f d I g~n reeds 1018 hiJ twaalf of dortleo 18 voor tot Diets "ao lelden T>d bevolkmg vaD en gezieD boe nj~ het 18 Ik heb biJ miJ uperatle te ondergaan. trok ZIJD brl)l
enl 'An S J M elert -J J Ilorm.yr voor an le 0 men lete wageD au we, m I I b dt d h t t hik t k kwarte die ongelooflijk nJk ZIJn Enuly __ , door haar zuster eo 'Wee
en Zoon. Arll·"en bet 0017 op de fi08ac16ele toeetaoden der gl ar til eu us e maa 80 appe IJ Kokstad vereeDl"t Z ob 1D8cohJke lDet ell! s u Jel .. M hooen ...er .. e.eld de algem ....oe &alld bt

...." "" alt er ID .. ooggets aao vut. en' .... &0" 1 '.-Zand1l8t. p'.I.~.n aan de NOllenden Kaap8tadscbe gemeeDtel flan behoedzaam. Il,yeo 18 ,"getreden Voor deo hmmer· petltle woH saar nemlOg haar fe Ite hj', tot die van BlU'berton komen zeggen dat d, hllar pracbtlg brUidsgewaad eo maagd.hl
'Ktol~,sJt.·n·,nG·.K[~~ps.ebeenl~rJdueh·lnluAg,$~8IC·~,'head de voorkenr geveo Zfl" eo over man8Joogeo doort d08 de opyoodlOl{ door bondlfonooteo der Poodo's maakt E" van de Paarl Compaoy gehJk ataan met Iblol 0dllderb he~ kgebfoor bedvood lI~b je

un. < d I ml Deo vaD Bubertoo en het khm .... t raDetAl' er rw I or eu e opp.rdlpndprA(. Arer vraa;( willeu Pil) ('CD paar woordoo 10 h botgoen m6n OD erWIJB p eegt to no meo wanom? WIJ kuuuen geeD andere redeo ] d h' d li t ditoen de band gele~ wu .....rhet het bl'Ul
~ k d', II eenvou 19 prae tig, en aD g e" 22 _Fntchlle"3a~d. dl81nkt Tu bagb. \ RSt middeo hrongeo Iocr veel 'orter an voor den predl.ant bedeoken daD dat de bevolk log van Kohhd Paarl M.atecbapPIJ JUllt langs den wateretroom p_r de kerk om- IJ den brwdlY&der

go.d. Loveode HR,., e, I. un P IJ I h' ta d f H be 1 k d d Id d \afecbeldamaal te nuttigen TerWIjl meoHot III zoo lang Diet geledeo toen moo s e. na, mag men n~eJJ, vera 0 lj{ all08, z lfs vol8trekt gebrek aao zeI be- et 18ge or IJ at eIe wIJDeo we ra OD er d b d k k k
MIJbu,.h d b I Tl kite goodveldeo kunoen geteld wordek net aan eu ml' oe wae waIOeu

"0 'l-R tnvler nabij \ lI,er8d'rr dl'· hlor hoei wat ovor de voordeeIon van bet om klDtleren 10 aD even In nog VflJ slaor, boven het voorultzlgt verlueat Jl bl ~ I 0 I le -~o diender en le ...era"eter aanzetten m~t ""n
" -.-- S h k.r. d za l]lIe wezen a I gtJ miJD P 0 - d f I •tnkl Caled n, Va!ti1D.d. Paarden, e A· parocbldole Btel8el boven de bIer 8a~ do wat lager wer u'aD at vall etlll tImmer- ¥ao aaubecbllog aan o~n Kolome waar wJlt merledeeleo ook aao zoo klagt wegeol le sta tegen d~ brw I en

PeD 13 klr.D, \ arkelli, Bo.rderlJ;r.reed.' Il d b I h t II I h k J b Ik h d d b d k ed znlter, en eeu bevelachn{t tot bUl&£Ot,!nII I d bo d I Kaapstad hoor8cbeode en In de Kerk vaD man ZU en oor rengeo, zoo aug e maar een olanClsc spre eo e c vo log et aao e aD ere roe en ..n m e- b d _-' éé t
!"chRP Ul8fRR, prl, ID en e e 'aD n rw Svauer Wal In oe verOD wa''''Ilp",,,,,
"lJl.~ deo beer P J de Kock. Sr ,- Uollat d ~ebrU1Icc!JJlce hrkehlke longtmg oeolgtltlDS gaat op de Rohoolballken te vloed oefeut MeD dlicbt er even et een vooranlJme!l biJ de haod
H J D.mjl""'. Afslager hoorde TbaD8 wordt hierover gezwe17el boudeo, en bno daardoor een etreven biJ over iu Gnq ualand WlSt toeo daar de tiJd VERZdOENIlNO

d
-MdoobhennDu0ert ZlC~bC;; eeDlid dreigrld hiJ reed. de belde lUd"nj1;ero

--------------- --- " , gen tiJ ge e en e eer ncan e ona lot dat eeDmaaI m@t hulp Van Eulk """
~o WIJ ZIJD [liet vall plall om In een kwes_ te brengeo dat met het werk waartoe ZIJ der IDhJVlDg ID de Kaapkolonl6 naderde. er ID de Cape Ar!! .... raak van Iaog. krepg ment door toedoen vaD eeD hoer-nvrou

1

110 vau bcgw8el to trurleo dlo ZIch [lIol veroordeeld ZIJD DIet TlJmt PIsDlIlt eeD maar tbaos bestaat er tns80beo do vertegen de maatechapplJ door hem eo makelaar <tne bbnde mUIzen wedervoer, toen
h f i d d Stewart tot voort&ettmg der zaak van 8aul dtb t ak ffi db..! k 1zoudor studie toowel als nAl800ullJke Oll- "{'Dlg8l1 S opg-eec roe l on erwIJ8 er woordlger8 van belde partl)en In dat geblel SIC t t d a ID e rel oer or rUI wer",

r
V

0 omon en 0 eers OD worpen eli ..aroa kelen te 'noden wareo die ZIJniet h..ddervlOdlug llUIt ultmakeo Het "8.8 nwtlst.auJeu die ID lageren arbeid hun brood eo de Afn"aoer partij eeD Zeer goedo ver tot ltaod gebraszt. en hoe zeker artikel 10 In baar brwdakleederell lUoelt ZIJ
K rlmet het oog op Eulk oao kwe8tIe maar zoe"eo, regt geschl"t om hen ontevredeo staodhoudl g. De RIJIe.re~enog 181, ver.oozen h]dgeooot tot eeD proeeB van Doocao Ma1tl8traat, die baar eo haar znater VQ{>rlOODt,_

ups A te ,. t hit d McOoollld tageo F J Dormer dl'l'tgde tY Im vnj kwartier In drn tronk nf eo eerstCl., wdb om persoollhjka redeoen dat gerulmeo I m.Keo me on 0, en len zin voor beeldon WIJ Onll &00 dwaaa DIet uJa om Ilch Th l .. t d.A dtb t bl d .
, ..os me" erg'" a e 8 Maandag Da den ZaturdBg deUr.b.m8 liJd geled~1l >tall IJs Lookhoff word toe· maatscbappolIJke omwentehngeo biJ bon aal' bier m ,t Ulenwe rl'gtetreeksche vorautwoor· n door een Maal8ciu'pPIJ beheerd nl ple"hgh61<l plaat. had werdeo de

Burll.red Il{eBtaall. LIet ow hier ter stede oeu eIgooe te "weeken die tba08 IU Enropa zoo alge· delIJkbeld te belut80, mfLar die gehee!e word ..n wo.arvlln F J. Dormer dlrectellr en ooder borgtogt 10lg.laten De "rme
dt ? I d dGD MeDonald Jl(>cretans en thesallner ZI}l! gom dIe bliJke08 ZIJII uaam eenUmtata parochie te bebheu,-wa'it Ker" en Ker mcen wor waargeoomeD n e ageD &aak vaD PoodolRod en nqaaland UOIIL 18 zal, ZlJode de Arg'" en S&ol80lomoo en Cn ge~rte 11. b ....ft den

kenrllfLd eier Kl\Rpit.a I zIJn één gobleveu.- toou het algemeeoe Itemregt I J Frank eeD treur!" beWI). van deo ver"eertle _ zin op DIeuw. maar ollder alHlere omstalldlghedeo bragt wet <te beteekem" der
~tap.~d maar om ZIJIl dieIlsten te beper"en tot riJ" .,oor bet eorst werd Illll'0voerd. werd dIe er blor eo djlar ID ZOld Af'lka beerscbl, daD ...roeger, vereemgn Die vcreeDlgtllg wobrdt F.:1lg.ll!Ch~ trouw formulier Da te gun

flOWI h lib op lIOb<>ren toon. ~o met verWIJZing n .... r Pt meo zIJn vrouw .. for better or wor ..K.,p' A( de Boveuker., WRar ZIch daD als VIlO er her aal do Ijle unge rOiJgen op etg~eo eu het IS tbaoB m 'er daD O~lt &ARkvoor de lfPit <tilt een dobbeltJo r&ar ro1l4ln kan aal b t f t
U bie er 0 f'Iger-veemudt8 ID eeu gemeente om hem zou vormen 011 meo Lier eoa 0p'obdlogS stomregt ooemt, Afnkanerd om onJt'rhu!{ 00 met dle1bat pubh ..k bekend gemallkt. W@I rou men. WOLBOERDJ1.RIJ-Onder ,ht hoofd f

d ~ I ht z d I bEI b d b h fd volgen. do .A rllUS kUllllell vragen w ....r (e g... tplan 18 alleen IU zoo VIr tpet geslAagd zoo a 80C 8 IJ 16 e~oo eo sc rlJveo uge 60 en I" m t on In 00 taak eeue hller Stewart blijft: maar uuze ti}dgeooot I8IOruoff n ",elt, r ee\,lge wenken en feIten
Ka.p.tndlals Ds Lockhoff. aotlers dan bIJ g~boopt kondeo klezere wogten ZIJD VaD Wie lIJn kDonno tlek.eo. ton oaanw.te ver VIiO oordeel dllt deze ongasrne de prooeueuldeele 10 verband met de oolangl ~"h)U

h d II 0 V d b __, L'mrJbouw Teotoonltelhng t~ Port Ebad, op den duor Levond dat het werk Igwgen fC lor le voorate en Olt r all eOlllgJ te blIJ ven 1110 biJ re., s eelt met nog eIlO ..... vermeAr-t" WI hebb~o alla"" . ze'''; OOEe ~rr'''.:,olJ.
I t I d t I "r~n ID een nleuwlparagruf worot t~ ken J ".I .IU8TTNG5 oog t" veel was voor do kraohtCIl dlO ZIJU 10CIa l,toO. crwlj e conRerva leven, we d td •• b h" d ..n heer A1h Herboldt Vlln li

1
II(n gej!'€veo " e '>CDLlOO ... C ap tusse In

}(j Huh-. A F MlJbur"b, G C
KBAps'Hl gczon lholii b m lIet. maar lO alle aod~rc wewnde bo) !eroot oen kracbt teo goede TE K W TOWN beeft <lo KIlmer vaD KOop-1ID MoDonald en E. R Sylret ol,tboudeo 10 !ootmOf't.boddle onl

7
vdertelde, d~t U)OlO W, k, ... I 'I .tu' ~d eeD aao ...ao p« I, Vool

Hl Jnoet_, II I' J J \\ l' \ .n T hl (Jarn",vn opzll-(_cn HC~ Ijl t IJ t eell volkomeo 8UOC68[er ID deo oDg~letter leu mMr bardwerken baodel besloten om Alawal Noord ID ZIJD toe- eo l.....tstgeuoemde op e'gen gelegeobeid ZIJolse) wol "W"I ~rJ h&d Z n
I 1 L__. t j did b leg tnt hót verknJgeu vso eeD entrepvt CDhetlZMk 7.",1 dnJven 1 d Ir Id g JI B II Ui I' I' 1.1t. lJ: 'J \ ICl W to ZIJIl geweest. of althan8 door Ile ge_' ell UV<Irens an oe au 8 u.t, cr ZIC f h lf d tolJ d F B te goe get.... , vnj v"" brGo<izlelrte

I
I', \\ Il, I r d. r lik a BC Ilo eo er eo aao e rere rug OD· VAL8CHE IUNDTEEKEN rNO TE OOST Lo:>! '1 a ...('odl III bet vel..! r J()r ZIIoUlf'O\\ lt. \1 \ J \\ lt, F d. or l' Albertl mpot te der liuvcnker" Bis loodanlg 00 I teads tcgen allo al,tWn dor" cuuen DEN -Zekpre Bruoe een nog }OO'" m"nscn b b 1.._ ...

~ '" '[,",Jn IJ en ZIjne ur~r Hl ge ...... !!'" OlllII' \\ •.lIl"', J IdeuaobD. P KAIIope At 8cboowd to worden Waar dit aBn hgt, --- DE HEER ScHENK, KeloDlw tabaksknndlge. kwalL onlaoll'S In het hotel vaD deu be~r braodzlokt<! biunen een kortco J ID
P Mwn.ar \\ J Vd JueD. J U·Roln.t IIdo t IS moelJoli1 k te zegge u OOi<etw'lfeld ID eeD Probst"nlrch I"od 18 het nooillg beeft Daar Wil v..roemen op ZIJD reizen door Rnli. te OOit Loodeo. biJ WIen bil bourt Uit te rorlJAO Hpt II uer D<lrnoe".lMl.
17 L-WIfO J lJ did d D L kb ff d d lt' wen zIJn BI 181 leerJ lezon eo WIO de KoloDle de overtwgtog bekomen dat Ouote· Zich voor eeD haJldel8rplZlger DItgaf. ToelJ geod om znlke IOforruBhe te bekolllen
I L.. .. ln S M ten eee aaraan at B UC (J e I Ch Ik" t t d' I hoorn tie be8te plek IS om tahakopgroote Icbaal biJ ID het botel geID8talleerd wal ...roeg bJ!O<'k OOI de vele aanmerltiogeo vali d,

L""ln Jl. r '" Ichl. U Kaapstad regte mao op de regte plaats 18, de eo ,t liste IJ en ~"I oes or, le loa 00 .. te bollwen. en MI Zlcb w88reoh!JuliJk In dat Olll eeD cheque vaD de Standard Baok D. EllZ~o~th""h6 w ..kelaan t .. booreo, ol

\

FI m~ ,,~ l'l.brt! I pligteo 'faD zIJn leeraarsambt op een Wijze bet laagste wer!.: met ouderwerpmg en distnct nederzetten. beer Brill b ..d er geen maar gAf ~r bern n ]ooglte Teotoon8telhng tot blerto.. v., .
Le,.IQ j t lt d d d &elf. met V!"eug le verlIgteo, al I\evoolt UIT T.UJU.8T.A.D ZIJn onlangs zes wagen I van dE K ..lferscbe KoloIlLSI~. rile even go..-I dit fr .... lte .. ol eli angor&haaropva eo varvn I.Q e gemooote er bruikbaar W&8 mite hl) .. Kaffersche Kolol I h {-'_ L__ be

KlINTaAKnlf. B le k t II be d bIJ dat h'J voor le tB betors IU 81aat IS met macbinene vooe Wltw ..tenrand vertrok al .. h te .. S d dOO ~e t - .... t er eeD """liste ...er te~lng
le \ uur-n, L J JO} ovefJ er en vo Il vre Igt, en 10 keD. ten behoevo der GoudmaatscbapPIJ door e Ultec rap en tau ar er.oor IlJlteelt te beepeuren 11. De

~ Uni )~dal Men Lnckbcff-waat op de eobtgenoote dan den arbeid bem opgelegd. Is het den 1i4ll'r G C. Venter en ZI]O bloedverwan. de plaats stelde. ID plaat. echter vaD n .... r 11 dat er genoeg_m go ..<1 loedI \\ .11 wed RI. hte t ~ d k te t V h-'" h -'-t de Staow.rrl Baok tp gaao begaf Brnce IIcb ha d K k Iy d nu een leeraar komt bet dl k 'IIi lJI8 bijna ec r ven anuI~ om op e wer log vall n opgeng an ..... e open WIJ wa ZIJ d Kalf h K )100 I b jllC pen er "'p 0 OOIe II. maar
• --- 17 0.1", F J l K I Cb I ,- te ,-? ,larren zullen waot Veoteragoud zal ooge- Daar e ~rac e 0 oma o. w.... r Il voor Ilecht. op een betere m~r stellelm ..h~e
( [j( e. I 10 ....! .nIH Ar eveozecr als op deo leeraar zelven &aD' len rIst" II..eu ZIO Boor te ro .. enen t Rf:-;Id b te' I -' dAlk k eeD cbeque van tab geteekeod Bnll gelel L__ t Db' H bIdt b f

PeIki'. 0\ M \\ c st ' IJ h f d Wil eier ..o .. e voor e n lOner ZM wild D d h • BI' ,,,,,,!'en moe e eer -r 0 .,.. ID J \ van der SpwJ. _ ur. r -eeD belpstor heeft die aaD elle Chrl8te. h. BIO ee t somtIJ s wonderen gestloht, worden gebeZIgd. e aar e l'er nl wemlg zakeo mét middeU £8 per Ib voor ZIJD WItte en
1'""r<t n A I "vburllh I I d k de Baok doet "'a. men met ..,kuur over ZPO t ed Lo b.. Ik IP• "',111- II n"'1 P Z lIJk werk III de te .1 I t maar er liJD aD en en tiJ per en waarlO SIR H ROBINSON zal waaracblJnliJk vroe- h d'~~k d d h • I mta... eren ge.regeo twe a I PeU
c ~ J~d\.al !>lA ".u. l,;J ;ZN. gemeeD uooueem en b hl sn """eDlng, maar ellOwwrr te o:>gge bevredl ode n. bescbouwdwordt

Pbdadelphtn 'I C O,v. , A In I VOD eet b t tt E I zIJn werking ZIC ver a t, en 10 Europa ger wt MaUrlhll8 terugkomeo daD meb ge acbt om zoo maar zoo Uit te betaleo eo ....n h bbe gek P fJ 1 -ein.rJP<ol.
e W IJ e ze en en rege lOg dacbt had daar hiJ ...olgeo .. een berigt In • • I' n 00 '.!en ra&1 moniter wo orPhi 'I"'l wn • H H0r-r \ RD - J tot 24 ;-;0' l&itl. d s d be t dt dOL kb jf' ocfeot bet materlah8me tbans groot,cr d C.Á • d h t bek d klerk gtng IUOtBroeI! en de ch~que naar Bnll 8 teerd dat afkom.tlg ...... 'an de bee",n

Piq,et!.e-_ -. J Ii I z,)er' 0 0 b _ 0 'J 6 0 le aD woor on er 8. uo 0 "II:raoht dan men weoEobeo zonde In e ap" ryu" tenton na e eo wor- plek toe Ouder weg henno.rete Brooe zlob en Jr:.c Fouchee van TweefootelD V
Pieterman z bu'!!- cl -\ F d. Graaft -\ r '" l@'" ">T tIlIid 0 OoleldlUg k:an welhgt ooder ZIJO opvolger . deu vau de Poodo bewegtngen utt Eogeland plotsellog dat hiJ Doodweudig erg,mB een li be H' f da •d
I ,rt"Hllle - UeJ u.ur.nce&Co. \bnI. l.o,perlIY) IJ - 0 I I ,.,. bl ,_ te Di d Enropa ecbter 18 do stroom zoo 8terk order beeft ootvangen om ZlCb te haaateo. bezoek moe8t breogf!o on de klerkgt;:r.rlus bneeuwMrg et II r&IIlJer u I_

-\ II,n. p... le"lter I 10 0 - "10 0 een mis o .... lIlg IJ.. eo ZIIIó t wor t Uit een ander berlgt In de Ca t TIm", II • eeren IDOIUU'. waarover WIJ ooIall!!!
P ,!co.f.tro< tIl (' ~ f).Juth..,..lte BOl"r, per JO U 1 :J - U 1 6 hte bl "ba d d d.t oJemaud er tegen op kan zwemmeo. bl k h dat hd' d pt I a een Daar Bnll, die teretood verklaa e dat cuoltig geeproken bebben Men..,~
Pre' Tla • Tran" •• 1 t ueuteunk 2 ec r IJ ar oor e gemeente der f IJ t et IJ OD er an eren op MauntlllS de oaamteekemng va.l8Ch waa Een ZoekpartlJ ' bal bPrl-g"a P J v'n dor uerweJr Booo.n, droojle. per lIIud I 0 IJ - 1 6 B vk'" b li '" b In Ziud A rlka IS het wel hgt allders, en onderzoek moet doen oaar de oorzaken 'f&n B d d "---ed dat b _lJ en er van ebbeD. de er

~. Q o.u Be tb'! 0 0 UIl 0 eD er Die. waarsc IJn J" geao t want d be d -, Daar ruee elD 19 e uaanu e men em ....
n
I) tot 18 maanden" Ooze

PrIns '\Ib"rt l" ,per 00 0 i - aDders zon k b ft' b b Jalst daarom ZIJD WIJ er voor da.t moo e weer e henueoWlng van raueuhaat op Ir. een aDder hotel "ond en voor den Magll b - h.... lfd k I te ,_ tQ !<;6nden,pel stuk ... 2 :J - 0 2 4 ZIJ geeD verwe sc rl e· bet elilODd ttb gt d h h R d d &IC 10 .nU e I e Z;Q8r I r.. en
oeen8town· • -- - L I '() 0 ó 0 0 7 B be hier zI1n elgeo weg volge en aan geon' raa ra. le em Daar et on ga.o e van eeD al .....ween ve ligtende Wet

R"er.dRle • I Il Meurant IJ·' er • - n ontworpeo en getee"end om IU plaats E ti d t d DD AulANAK voor de" Gereformeerde' Hof verwee. Al wat hiJ ten ZIJneo voordeeie B d kte e-
t

IJ' ..
l'lchm mo J L LJ,"radie g;:~:~~:!:~,:::b:o

d
~ ~ ~ =~~~ van 08. Lac"hoff eeD leeraar te beroopeo aao n;pa don een et ma~d woor ~n t ZIO~ Kerk van Z Afrika hebben WIJ met dank oot- te zeggen had. wu dat hij ID likenr W&8 toen ran Ille ~_ _ _

RI.!J.,.,k \ .·t F I'us.,uuw IJrOf'neRonnen. per mad 0 4 0 _ 0 6 0 die tot je Bovenkerk ID precle8 dezelfde store. sn Ier mag woor eo III e reg ...an~n. ZIJ houdt een aantal lezenlwaardige hIJ om de cheque vroeg. J£UTER'S TELEGRAMMEN
Jl ber>'" - J \ "eethhn!!. Groen. LIJen, per bos 0 U 0.- 0 0 l ~ vorboud I t Is h E ti der laagste 8laoden op onderWIJS, eo dit stuk n lO, waarvan echter het voomaalIlllte, GKEN ol DUTCHlu_"<i!"-Een kleurhng van .• ,
!beb.ek.ka.t,.1 Il Knlle lnenrler •• per .rlll, 0 I I _ 0 I 7 I mg za 8 nn a IJ. n 18 lt re t, of den daarmede ~ameohangendeu over de IOW1~dlng van het gebonw voor de den Dum van Coetzee kwam DIngedag voor
Somers.t \\ •• t J Jh"n ThAuDl_n flu.ril per lUO Ib 0 2 (, - 0 3 (j het geval, 18 bet dan Dlct ID overeen- g Theol. en VnJe ChrilteliJke School te Burgen- deo Magistraat wegen. waogedr..g aan bet 1):'1 I}v I' Z v I} CH v ., L'LEG R I A !lOl L' \ "T
"ltellenb ocb \\ J d. K"ek Kool per Atnk 0 0 1 _ C 0 Hlstcmmltlg mot den gulden re el om een phgt der hoogere 8l.anden om hon dil dorp. wat den inbond betreft reeda aan onze .trand Een Juffrouw ID de buurt wal eeD r. I ,r.",/; r.. r... [\ r. u
Steyn.burJl '(RIl<,.nen. per .tuk 0 (j 0 - 0 IJ 0 I g g onder"IJs te veracha1fen, !10aden wil on· lezen bekend u Er ZlJO nog heel wat ...akan· ~ maal door hem nageloopen ID quul
Swell.lldam i, he,n~cke / P ml" ~n"n rOT otllk IJ U 4 - (I 0 0 verauderIngen ID to voeren als de be- d h t teil te l,emeeotan, en ...an de tien studenten aan Adam.kostum en had bem Zondag n&lllldd~nl<lanl nhllAI 1 l ~t h d d gaarne lIOn er meer Ier zien V88 8 en. d L_-b. 1 1 h.- tt' ag

• "I an Hap." . U 0 1 - 0 () I staao e toeatao eo voldoende JIJlI, dnt aan e wee....., 00 ZI]n nog I ec wo wee me tegen zea ure. toen ZIJ met haar man wan
&hletfonteln • - :item nboN "Sl"". per mud.. I) 7 0 - 0 11 U dit verzoek voldaan wordt? hun theologtllCh8 atudien beZig delde, aan dezeo aaogewezen all deo schnldige
Sutherland, C \ ~nIlei", ~.I~PTlJ per bo. .. .• 0 0 01- 0 0 1 WIJ zlln geeo regtsgeleerdeo, en al waren Hu KOLONIAAL inkomen heeft ID October Een oogenblilr: later had beschuldÏjfde Zlcb
~a~:;~~()··t \ " II ,(rr:ryr !IOP".nn'k n•• p.r stuk. 0 ~ I - 0 :J 0 Met dIt te zeggeo ootkennen WIJ naet WIJ hat dan wnd6n WIJ toch ongaarne de IL £2611.499 bedragen. £30,387 IlUDder dan ID aan de meld In hetzelfde kostuum "ertooDd 0nttlangen en gepubllCUTcl 23 N)~ 2 L I or.
TiJj78rboek,P 0 \\ elg.... E J Slanl ..y UIJ·n per mod .. 012 0 - 0 14 U dat er redenen kunnen be8taan om tot Uitspraak van bet Hooge GllregtBhof te October 1885. en In de vier maaode~ JuliJ tot en daarop WIUIde aanldagt ",volgt! Voor d~ LONDEN, 23 Nov.-De oonver&,e dtr

Wortelen per 000 ••• 0 0 I - 0 0 1 Id t te k ,October bedraagt het verschil £i3.184 Het ...erdedigiog werd een moolJe geklenrde meld Kvonden(d'st ClteDbage) H \\ ~ ,hr IZuDriIm enen per 100 ... 0 10 IJ _ 0 Il B a vroegere mrll{!Dg rug te eeren. Pretoria In u"e het appIII van Nellma- blijkt dUI dat de .zalr:en nog wet beter .taan Elizabeth Steno. genaamd 0 ge • &aplohe lenDing In v lUI te elfd,l<ln LI

fulbajlh li FI\jll\n eo lerwlJI de KerkeDraad II) deze plUS uaar aanleiding van het vermelde ID dan vroe~r, en Qat het lokomen no'" steedl toen men delle deo eed o~ de 'Hoi!_- roepene :..0::. 'eer goed geelaagd \{""r daD leven md(Jltenh"!!. ,\ de 'Ilher. In~sdRil. 23 Nnv 2~ WAIl.ns en 17 Karren • llaudeche ~
Utl'echt (Tn:n.evaal) • H L ;-;eetbllDO

'" oor ed.,. 19 ;»;00. 3J Wagens en 16 KarreD. zaa" den DIenwen looraar Wil "eu - een ulegram willen beoordeelen. Daar aan het amen la 0'1: IDvoerregten bedroeg Dier en ID het Hollaodao WIld. doen afleggen. hoen liJn gedekt. De Somanh's te ~m
U d· oeo, beet het dat de t d bet verlie. m October 1:J.468; oJ! Spoorweg. nep ZIJ nit .. I am no DDtchman"-letl wat ba lu hebben den Irapitein eo zevco IICb..
OIon ale • (j L van Heerde. NIEUWE MAaKT. eers li eo twee e echter In de oogen val1 Dlet-regtageleerden mkom8ten £8,831. BeldIl Eogelache bladen voor zoo ver het de staart achter" Dutoh' pehngen "ermoord ...ao bet Fraoscbe~:~!~~~~k~,p·o I;) ~ ~R:rI~~nr. leeraars znlk een tArngkeer weolChehJ k het appel 18 goodgekeurd ~p grond nn alhier beweren IDtllAOben dat October 188~ betrof aan leder dUldeh]k ..... -en euohte oorloJlaoblp PeligOtn, &I,nde do oen 8&0 ".

V.nter.burf{ • ]) p v d H~ver. VOD 23 tol 24 Noy 18tl6. acbten. la plaats ecbter van 008 &all een lontere IDformahteit, over welker be veeleer een bwtengewonen ...oordeeltge dar> met BIJbelku. den eed te doen. DIt werd na- ~egun om water te balell
Vdhersdor). W l{ou" alsalOgen over hno arooden h t ,_ d hl __, k October 188i een bwteogtlwone elechte maand tWlrhJk tDejreetaao, en &lj le~e ID betEn.

/; I. d £. d·" Ier voor e tee .. enls zeer goe versc I .,an gevutnen an u .....weeet. gelach .....tul 6011 af ~_._ h I fVlctonR \\ .. 1 - J H Auret & ZooD. II " .- IJ:, DV r ,_," zoo a WIJ D
WlJDbe!1l U de Knek AardappeleD, Jl'Ir mud 0 lJ 0 - 0 8 a wageD, 10'1 en WIJ opmer eo dat de Bo' bestaat. uen WIJ DIet la welk regt de Oilfle DE KNYsNA L"I ENGBLAND.-De Hnmaos- end V&ll a de andere Ir8twgell dat ZIJ er E TROJAN
WIDburjl A H".der. AIlJn. p"r • b.lf .....m .. 0 ~ 0 - 0 19 6 vellkerli:ers hun posItie Eeer zoudeo ver· Time& beeft om d, nlt8praak als beWIJS te be- dorpscbe Re-uho heeft In de JVMtd>aU &umJJ mhep en wegena memeed In bpchtenll werd LONDEN, 23 Nov -De Tr :>,'" IJj be~rc
WIDIerberjl, F Beenfort H StRVenhRjleD AbrIkolen, I1roeoe, per lUO ~I 1 0 - 0 ~ lo st.rIreo all ZIJ buo verzoek: gepaard !reten Illgen dat Regter Brand de &u" op on. het merkwaardtge berigt ge"onden dattn wel ~eoome~. ZIJ nrklaarde namehJk dat &IJ&&IJ Olnjf8dag, morgen te IJ ure te Plymoulh
\\ ellln,rt L· f Jo (j \llIlberl!e.. ti ". per lb () - U 1 6' mge weken &&II d. Knyana. bet nJlute goud 0oet_ I vrouw op dieD Zondag te dne uur aan 'ekomen eo de Tartar h!M'ft heden

~ J ~ Pentl \: Co. ".Dd.n.per stuk 0 4 Il - J 7 2 gaan met een aanbod van vergroot mg bllhJ"e wIjze heef~ behaodeld. Op on8 veld vaD Z Afrika wet IlUnder dan iO 000 een be_k had gebragt en eVllt te zeven our ~ dd ~ 3 Af
\\ ,llowlUor@ '" \\ I,dl "&nlen. per .tuk 0 2 4 - 0 2 B vaD het Sustentahefood8 der Kerk: door maakt het telegram den Indruk dat, oneen good eewo~en waren. De sehnj ...er vertrokken wae (dat bad ZIJ op haar horoloJle ~amK ag I te nre adelra, op 'II'og nw-
Worceeter . • J G de \\ et Glro.,nrl:rE.r.,.t:rD·.tPu·'~mud 0 4 0 - 0 IJ 3 een aanllaenllJko lom. Dit zou Diet all h H Cd te Kt' k'- . t van bet stuk w ... een man YaII groote on~ rezlen). en dat Coetzee al dien tiJd In ZlJn e aap, .,er a n
\\ ..kkerBtroom • .!) IJ Rlermao, Jr. K u Pll)O· 0 1 I) - U 2 4 d K een ac oon 00 reg roze wa .. er I' e 'nndiog ID Z Afnka, die tot ... de Tsb bed bad gelegen. Niet alleeo waren ..ahter d. _

.roen per cOl 7 - 0 1 7 lOP en er"eoraad Illdrnk maken, en "elde getrokken kgen bet ~drag der Goudvelden gewee.t W&l. maar ongeiukltig de a.odere getrugen het eens dat Coetzee te zet! nur EEN BEY ALLI'" G IN E~GgL.!~ D
NEDERLAND. - Maatschap'pl] tot[I\"lk enen, pr sluk 0 4 7 - 0 7 0 hun partij aldli&r kracht bIJzetteII, maar plaat8elIJke dagbladpel'll, en tegeno'l6r goudvelden &aD de Kaap eo die aan de KOYloa aao het Itnr.Jjd waa. maar een Inspe<?tenr der

bevorienng der HandelsbetreliJtingeD Kr o. I"'r stuk U 0 01- 0 0 2t t toe b voor dezelfdlt ",heft te boodeo. Pohhe llelde ~t\U,!J8fl te bebbeo die bewijzen EEN G ENE RA! L IN CO:-;-STAN
tUBRChp.n Nenerla.nd en ZUId Afnka. Koren.per mud U 15 0 - 0 15 Il I even8 er IJCragen om de partij die ad, HollIlord 1'00 dre'gende boudlog heeft 8 -0 V kooden dat hiJ ZIch ook te 'ner our aldaar had TINOPEL-----1 L,mo~n.n. per 100 0 I) 0 - 0 15 0 Ben leeraar zonder laod8toelage durft be- aanaenomen om een onre .. elmatrabeld die StellTBLLENboB

b
080H

G
J p DnbJdagt e.k geefht de bevonden. Gisteren k:retog Coetzee dri. maao

MI~iI~s, per mua 0 IJ 0 - UlO "PI -e en &8c e un. e a vereeolgtog &al' d erd Eli& b tb' k
ti "1oI.~"'II·J·kJlJ PI·"'J·I'.'I·" 1!·.nl,IPr"II11"n. pt'r lW 0 1 5 - 0 3 0lroepen de zege te verscba1feo. eli dos de biJ lal gepleegd hebben. het Hof, en voor.]aarliJkeche Eatertainmeot, ooderbeechernung ~'R~H B en: a s&&& wHtgeeteld ••
ft '-'0" , ", "f ft I bep~rklD d k te h lJt' h van deo College Senaat I d Zw' .E ANALAND.- et olellwi ID deI"Mnll' l~ lW 0 () 0 - 0 0 -1 g er eD8 op ellen en Ier al biJ zelf, moet bebb!>o lIlgeilen dat N C 11 D d 0 b e L~an t VrrJbilrg Advocate van 19 Noy komt oeder opI> \ \ I) L IRollJo.n. prlrlb ... U U 2 - U 0 21eeo man van Jeogdlge kracht on Jeogdl- het voor alle pal tIJen eo Illet het mIDst letoU"'te ti ° eged &arCil e op redogat """ktemd dne ponten. Vooreent dat de heereo Vau Onttla"!1f'11 en gepuUlcee/li 23 \ I. - I onrt.....;.. l. r~ps·nVRrk.n •• per "lak... 0 3 lU - 0 3 10 'ta • ]VlOg er ° ege Foo eeD, unDen RIet n F dGd Id

I
LII.n, Jl'Ir mud .. .• 0 10 Il - 0 12 3 gen IJvor to bekomen Men zal zeg!!,"o voor de partij die hot meest op haar pOOLWIJ Olet anders dan een ...01 bOil nr_cbte!! e r&ller van

be
e 00 ve pn aan Mal. LONUEN,23 Nov -Pr" C.B Ben r cc ,~

£" ,.!JO \I~~n. per lOU .... 0 U 7 - 0 OIO dat du tlJdsom8hudl~bo(jou voor zoo late helft ge8peeld hlt beste W&8 da, door De EntertalOmeot. dezolr Vereenigtog hebbe~ :::~::~!ih'!:arenn~to d~d~d gebragt. van eeD l'lOll hcvallon Geuc,aJl r. "Ibn,
"O.no Zuurlmo6nen p~r lW .. 0 7 0 - 0 15 8 tt' &ltoos de grootste tevredeoheld gegeveo, dus d tee en ald .... r 'II tb'ln8 te Con stantlOO[>' I J .chl' /Jar'
20.\ 0 DIe guns 19 staao. maar bet IS eOD de vrlllatlDg ...an NellmaplWl-dle volgeos kunnen WIJ ook ditmaal ....u aaogeoameo avood z:beeiu v: ~\:oorden. en dat er over bel mpe cbe daoolts bebbeo te tol j len a"UI be.

Hof van Insolventie. eigenaardigbeId ollzer AfrI"aner bevol. een pal"tlcnher tele.rram aan de Cape .dr!1tH deo goed!ln hedeo van Stellenbosch voorapel- ~u daD van die ~co, meer teaew
b
8C
ed
htenBnlsch6 kantooDemer t te lib ,mo cr val

l<log d t 1 h ft II t d k h H f leo.-Corrupo),dent 1lI_ 0 e:Kaap ro ere J
a. a oe ZIJ wO 19 mOfJr an terstond Da do OIUlpl'lUl van et 0 ge- !UarBla van Kimberley. hadden in de bUllrt VS" IHo. de kllo~erne lu bnu, I ~l"IOI eo rit

I \\ \- .\00"1 :S IF L \\ E I.N~OL \ E!'iTIr:S eonag volk ter woreld mat gedorI..r tern~- volg3 IS -de elgeuhJke steoo rJ~s aan. TE HUMANSDORPtracht met een Goede Tem· Mallll&lll £25,000 10 plaatsen en miJD Op'lratie8 Hr I'ten (lO lood, eu da~Np llC 1 D'l ll~ vOltea--- I"core d, bit k • peher8 Loga op te ngteu. oadat men reed. belegd. Een tweede punt 11 dat de opngtlO emaakt2 1 ~ov -Kamardleo BehardelU, te Kaap- 0..J c Ou I eu 0 ampaD. I'r voor stoote vorwlJdcrri ~n de mogehJkbeld tot een eeDmaaI vloeger zulk eeD pogtng had eewaagd van een Afdeehugaraa I In VnJ borg wel ID r;o~ ~
It",d. Im..le order ""0 i"kll estratle toegE'!lta..o kerk~l') ke doclclfJdon altlJ~ gald bil baar vrt'edlame opl08sl!Jir der kwestie verscbaft De beer Daniel Ferrell'IO. van Andrie8kraal. ver nutllg wordt geacbt ala de Ra&d dan tegen ANN EXA TH~ V A !'i 'ULO r {\I _5 -Burgert C D vaD der WeBtbul)ZeO, Jr IllS te VIIlUPO. en op die clgetul.Ilrdlg hl Id wc':} ou woJr1t Uit dool bcreIi.t dan zal beeft onlangs eeD waooetJel hJger gedood dil' de Iloollte ZIekten maIltregelen kao nemeo die
fin..le order vaD sekwestratie toegestaao d \V' van suoet tot staart twa.Jf ...oet laog 111'88 Het oDder Je Natnrellen he<!t'lICbeo maar das. LONDEN, 24 N(JV -lie " 'I X , .,"

I 2l-Abrah8m D"'ldsoo Alexrwder, te Kaap. mag ZII roem ra~cn ordt dIJ "aka- oos Jlt zeer verheoc:p~ W&8eeD oude bekende. dIe zeven Jare~ vrae- tegen dit bez_u gepit dat d~ Regenn rp~, net eiland :O-ocotra oJVr I Lt Il 'L ellt IJ il

stad. Wlokeller order V8n sekwestratle toege-j ture die thall8 IU de Kaaplltadecho KIN''' __ ger met ZIJn klaauwen In eeD klem geraakt verantwoordehJkbetd voor den wegen aang deo Vtruemeot III aangekon Ijl'J

/

8taan lbestaat Olet op eeu wlJ7.e aaQl(evuld dIU maar met verhea dier klaauI'reo onhlugt WY, Raad opdraalJoo zal. on men do~ door nudde
'21 -JohaDoe. Tobia. Louw sr vroeger lA! d t AI l'Vordt er (lP beel wat plekkeo In eo sedert dien tijd had hij IDJn wraak op heel "an Aldeelin bel-~'n 0 .00 d , ,

u' -, bh' e gemeen e genoe ....on "'oPft dan --, dit k ' gal ........ !fIl • r le .. egeu ) I I \ , J '11' I f I lol '\ \ I I , '~mes ur) t ..118 te Paarl, hoer. bateD. d K " "...,..... Znld AfnEa goll i govooden dnn 18 daar- wat Illvereo. ...euleol eo vogel.truizen ge_ zal moeten betalell. leh w..t men niet \J ., • , ,

I{IJ~ 4dschuldeo £1,1 S2 lus 4d. tekort. l:~82 e er oogetwlJfel1 tot Rchade strekkeIl, mede toch DOg Olet de gouden OJU1lVher- koeld prettig 'nlldt EiodebJk heet bet dat Vler K A APK U L () :'i I ~,
eo Inlst daarom zondel'. WIJ gaarno ZIen steld. maar WIO IS er dIe niet aan het STn'XJlOt'T -De Rt ed", 18 zeer ootevreden ~~d:n der GreD8pohtie voor den M'agtstraat

• d ...t men tualls zicb bier tor stede 0 bet met de malller waarop er hier met de OOe.chen ) gewee8t wegeol lobraak en diefstal li,
scHEDLLE I~GELEVERD I p BOOverkeer van deo leenw meL het lam beeft wordt gehandeld eo !moo t b ki 000 Wlokel en kllDhen waar ZI] zlCh be ...oo EE:\ EEf{"'TE PAAL

23 Nov -:-StepbaIlUS Job ..onel Jacobus VaD even genoemde pnl t regte Afrlll:aners gedaobt toon hiJ gisteren Olt de Gape gen hierop "OO~eliJk P.,..ta;.':D:::: wo; .Jeu. Een bnnner b ..rI de zaak aangogevet ROllERTS0N. 2" No\ _ De ca, eLI'
der Poel to l'bllill" Tuwo geneeak d tooode d, d h COO t a aan den man d18 op deo wmke) pauen moest d b B dIJ. KAAr !JE GOIDI Hoop H,'K (BKPIRXT dokter • ua 19 ~ Argw gewaar werd dat gemeld blad ooLor edn '!er "~kb' nJ wgmaker alhier, _ later werd bevooden dat het "'_1 er rog over ree ellrJer

lJ HEf! t \ n M b I te n en over...... out nrteld 18 nl dat ba ge ..... ene In~eheldt' a:1 gee l'en en op .....Ie epolnt.IUI 2" -llonry Toppmg. te Venten.taol. afdee. 'l E E ~ 1~:'-1AND IiR. voortaatS door een Ii&tl!C apPIJ sa ge_ het hier ID Kolowe zoo donr W&l dat'hei wt- In ndeo van drie der dienden wae, dIe
YerdlllCOoteert dagelIJ"sgoodgckeorrle Wl_I", liog Albert dreven worden waar de beer Dormer gevoerd wordenrle ulet batalen zoo. Geel dan o~k door den Magtlltraat wt een boete ,
.n onderneemt alle gewone Bankbc!Ir>1 eld I 23 -Tl'ur.rt SIRphaDI,. 13u]s. op Roeslyo af- H D C Il d cl b D M D II hoot en nlelhout zullen ...olgeo. de & eCJW van £J elk of een maand wegens eenvoudl PONDO S EN oo:s 1
belde naD het Hoofd kao tO<.>ren ci... T"kk"eD 'Ideelrog n..rkly Oost • KT orrw, () e!1e and S.!,.ool JIl1.9a.'lI~llrcctenr en e ..er nIlcao C ana der shnkhout nooit wtgeYoerd d • zon- gen diefstal veroordeeld werdtID wordende Uld{S.

DI' IJlrecleU"Cn komen ltlJ('cn op IJlngsd...... 2! -J ..me8 Pllrker. te Mowbray bouwmee&- vaD 22 NO'f mber hevat oader aDderen 8fcretariS en tbeaan"er vaD zal zIJn? Niet al. het Departem9nt "'&lI bet ;:::caen• eo bet eeD verzacbtende o1Dstaodtgh~ld geacbt KOKSTAU;l-l. \ (0, _ T) \ Jcug n
-,,- t~r '- bil ht bet I wezeo lat ZIJ .aanchiJnhJk dro k • e Clen VIlJdags te 10,m. omoverdl'contott'1 '! TI"" lt Jo. C Ki een ",ort vl'rslag van eeD vergaderlolC' der dat de twee on8 !It'll aR., eea",en. lee Been ere reg"'lng vanhetonderhoud wee.t. De t. __ L L.J._1l en waren ge- tIJd door de K~p.eiJe Ik~,rIIlK v

L__ ! - - yl ~ r OuD Wley te Dg William's , b der bouchen en het ka...,.... d '-_ ut .p._.. ma"" .... een goed~n 10-
_~u Town sfsl .. ger .an bet 'Collogo" "er boodeo lJ< bat "er Ibe.llJ f\&D lamme~~t1 el'lnner'lI, m'lar kt.. -'_ d d _:~ et """wen 'rok op de aanww_ leden drr p_'-'''_ IIolltW(I(l1d op ha or Uil, I In W h d' • IJ S D'" . . . I' 1__ 1Il&Il, UAO rou en e ..... lIn spoedll beter -' '-_. 1"- UIl ...... en ~ft.. , li L rOll""L 'ILUER~ A ~l ID. "".-1'huwal Mutie. tQ Woudeto<:k, "lAW ~nlglllg, wur pl'<.i£!l!sotOn eu BtDdelJttll li U, Up .... ~ uugeuulik -ua~ u.ra .... Ier- gaan ""!lOU atmkhQut weldra £eD tike1.... 'le ",wte WIIf, terltond he&a~ld Zallen lr._ '""""'I--n tllO lót op .u. ...doUw.. ~ Dell![

Ali-Ol.one J3t.ttlerder Kaapata.d, bus eigenaar, '1 ...11 na., b li d lde f b d w I óeJi ~L~ ben dreigde ZICh to lieD ait~ wordeD. • ar &li ~~eu do. veroordealdea 11* ;_ Potiu. 'ergadenug IltoDd heden aaa de G uv~
- e liU e lj" e~ ~ ""'Ill &alpe, _~"'tIlf ~lok rhoudtrll !.II lforilllll om btt auL"oorli
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paarlsche Brandassurantie en Trustmaatschappij. GORGE FI· [Y &,GO' B.._ .... A~M....,_'"
BELANGRIJKE VERKOOPING . '. ':'., :aob8rta~D8'8Bcot8Che WlJalteyen~dllrewel~~.i ~Xlfr-;r";E~~:~~;

VAN EENE' ~ , V MIS D RD 1 PRIJZEN' de merken , ' : ' ',I H., .olge~.1e Getllipebrift ja ui, tonder.KOS TJ~ARF 'V ,JNP L i\A T L " rEGEN ER· E : E · Calcutta Produkten' van iedere soort waaronder Olie" eien andere alt--:t~:"buf)1, ~ Jilt. 1800.

RAl'S BB BLOEI VAN ZWAVEL 'I' w.. r4e n_r-N~D _ndlD """O!CI'DbebiiVAATWERK, ENZ., BRAND, . . . • Z~en, Tamarillden,B.ijst, Salpeter, ens. enz. r:1I~ef;:i::.'fi'·a::W;;kiJ:r·::;.~';.;u:;

S II b h wINOERD SOAOFFEl a Spaitu SORÁA~HAREN, 8&raia... ,.SohartD IaDg ,_led.D "D Ohroailch. AatblDaeD Rb.am ..Te Klapmuts, Afdeeling te en ose . CRADLE ZEISEN, Sikk.i. MoDOUO:ALL'I:tSOHAPENDIP Keurig .s8ortiment Oigaren &l.k,.r h<IIblllp g~t bij .. 1. OO!llefo&h...~neD
VELD- en TUIN HEKKEN DAMSOHRAPERS, Pijfl!Nl.oor DiID_D allot lOud .... baat bPproefd,'D bad alle '.rtrou ... u
BLADKOPI',R, Geel do, SLUISKQANEN, yOOfoM.mlll Xlapperijes .erlorlD ~D."ntehellj~ .. hip iDlDij1lIlu.l, tot
KOPEREN Kl'-'TEL8, HoofdeDell BodeID' REUZEL OLIE, Verf, OU" Oajfoli. ill .• D~.lijlr Rb •.aatJC~ro pro~rd., ea BQ lijD
OEEL KOPER SOLDEERSEL, Blik GEMENQDE VERF, Irereed 11II1f.lnlire B . A__ ' b B Bl Z el. miJD ~Dkillf" rbeama&lek, tlD PI;" ia hoofdon
ROTSZOUT, yoot Vee WIJNPOMPEN, Gom.laI\iekeD Pijpea. ran~~ 8 este B., oem van wav UD.~ ,.beeIYerdwlII.Il,lID wordt bet bi....

1-. e)1f•• MD yerepreid dat .. Oa m_ter Vil Rooy26 November aanst., IJzerpa'kbols, 15 Gravestraat, Kaapstad. Vol assortiment Olle.aren, lIDper beel t. matlllelODdwu .. acti."ooder-
Iijkl lIIf>dicij"", wat ook bet jl'e.. l ia. l.der di.

C0
baar probeerd bHft b.o .... 1t baar .. n,

Een Kapittel' van Ongelukk,en. J. G.". ST,EIJTLER· & p!~..~":aa~A=~~":~!: '::;e;~~j~~:~:, Y&ll RhtalDaUek tI1I Jicht acheea. Noon, ~l lijn

IlDoed.r lDij, il er MD erg.r I(nal jI''''~ II.lE vol!{ende Ongelokken toonen het gevdllr waaraan alle klaseen zijr. blootge ... rite ClOaiI deed deD lijdeDd... jODfeDIDlnraatig
) ste ld, en op de behoefte die er bestaat om zach tegen ongelukken teD8snreertln ,lapec, met de lDedicija werd yoor1jr·gaaD, en

ectaOODlijDe barea en nieud.o mij '·P,..k'N<nDE HEER K A. JONES.-Ile Kar wll&ria bij 'At 810eg OlDt. !lui ... , Kloof, eD bij bel .. rd pat hij Dilt .. ,,,aobt werd te bli)'en 1.,en,4Nft
. lijn b-en, Hij ..... Ileftu.ur...rd in de <Joo,m~rcial,.b O'.tl'iDIl1.l6 AI. nrgo.dinll. ZUID A 'Ii:IRIK A A NSO-HE, IUj mi) 1irtU~ beaocbt eli lleltlÏlldn" d.

DE !lEER WElITE.-Snded .ich in den IIImdoor h"t ~arst.o .. n peD 8~awat'lf Bottel, Bij ",a. .a. AA goede mtw.rklDI! .. D de RuIUllAnCt"110eo
ól"" .. areerd in d. I'ommercial en ontyiDIl£13168. RI, Yerjl'oedioll. ' SC-T'A P PIJ PIl.LI ••

DE HEER W. S. S:lJlTP .-l:ltootte sijn OCheeD terwijl ~ij een trap opklom. Bij "'as il·ll8lureenl BRA nr DAS \!URA l\J TI E WA AT 'H De oad. beer VA. DI. W.uT, n.Jl Reddm.
in d. C"mm.rciHI en or.t ,i lip:£ij7 lOa. ala .. rp:o~di"p:. 'I IJ 1\ 1u barjl, il geDe.eb Ill.' één bott.1. '

DE IIEER CAMPlON.·-B .. e-rds sije been terwijl hij uit nreo WM. Hij "' .. g... urlerd ia d. De be~r A. Consu. BraodYIIl.i, :\!i1d.lburrComlllercial en onl,inll £10 al. ,.rl/oeding. KAAPSTA (8 kt ' K. K., kr....1f ol>lllid1..lijk •• rlÏjrtiDjl'.Mijn ,o,,~
DE IIEER M. AMUTS.-H"d .ijn ochDader oat'll7icht terwijl hij yoetb&l speelde, Hij w.. g.. van eoer. JAIl .D lijD IICb<hlDt"ad.r,c1e beer 1. A. Slin

auur.erd in de Commercial en out.iol{ £B al. Y6r~oedini!'. WODcl.,boo1ll,Barllendo,p. lijn ooi gene•• b • ...:
DE HEER MUD1E.-BrAk .i,n .nbl door bet olD.laRDyaD een Kar. Wu geUlla,,,erd ia cl. KANTOOR.' ST. GEORGE-STRAAT, KAAPSTAD. De a"''' J. o. UN nOOT.

Commercial en ont,ioll £"2711Is .ergoedillg. Verkrij;ibaar bij bijna aU. ApotbekeN eo Win.
DE HEER C. REX, een Bo.r.-EeD beel nn een pssrd, Hij wu geallllre.rd in d, Oomm,reie) 'D . k.liers iu de Kolooie ; of direkt ptorpoel, fl"lLko,

ootyinp:£Ó ale ,erjloedi!lg. I h' i.' pl' taal £-1~.~OO tegea Sa. 6d. p.r bottel, kor.tut lD.t ord.r, "0DE IIF..ER LANCE.-B.,..erde lijn yoe! onder het wiel nn ~en kar. Hij "M g_ureerd ib cl, IIgese reVeil I~ il ' deD NDijlea Eï,.D&II1,JA!d~ JONES, (6, Laa

I
Commercial en ont.ing £4 Ss•• 1Y@l"goedinil. li J..' d 4 606' geHl'Ut, K\.pet.ad.,....PJWI.IIN IN GII.OOT~'_

DE HEER 0. MARAIS.-Belef'rde .ijn yoet onder een kar. .Hij WM geMlareerd iDde OoID.. er- neStl'''' .I.'011 S , unollJ[.
cial en Dat,inl!'£2 21. ala .ergoediojl". _

DE HEER FRANK WEBBER.-Be.eerde lijn yoet met .en ~poor"pgoog,lak oabij de Oraa DXBECTEUR:BN:
ru,ier.-Hij w•• geusareerd in.de Oommercial en ont.ioll'. £25 ala .. rgoeding.
Voor ongelukken In het d",ellJk.ch leven veJ'u.llreert de

COMMERCIAL ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ (BEPERKT),
TE KAAPSTAD.

In den Insolventen Boedel van JOHANNES NICO-
LAAS PHILLIPPUS II.A.RAlS. .

Op Vrijdag,
ZAL publiek worden verkocht op de Plaats zelve :-

1. VASTGOED. De kostbare Plaats "GOOD SUCCESS,"
gelegen te Klapmuts, drie k"~l_i mll~.r,ijdl'n" van het Klapmuts Spoorweg
Station, beplant met een fraaijen Wijngaard van omtrent 150,OO~ Stok-
ken, een groot aantal Vruchten- en andere Boornon, met .go:Je Z~llanden
en Veeweide, en volop Water. De Gebouwen bevatten fraai Woonhuis onder
Dubbbele Verdieping, grouten 'Wij nkelder, Bediendeuvertrekken, Stallen,
Kralen Schuren, enz., alles in goerlt' orde. .

2.' LOSGOED. -; Stukvaten, :3 "Leggers do., 17 Kmpen, 13
Pijpen en Okshoofden, Trap- en On(~~rbalie, :2 Ossenkarren, 4 Ploe.~en,
2 Cultivators. Eggen, 2 Brandewijnketels. .~clder- .rn Boerderijge-
reedschap. .li) Leggers 'Wijn, cl .lo. Brandewijn, :2 uitmuntende Kar-
.ezels, enz., enz.

BONUS! BONUS!!
F. J, BROERS, 1 Gez.
J. J. VE VILLIERS, f .Curatoren.

Van Noorden&Oe Villiers.
A.P'BLAGEBB, COLLECTBURS,

Ge.el'ale en Wet"'l\.&eDteD
VENDU -KAlIRRS:

STHAND-STHAA'[', KAAP:-;TAD.

Paarl, l;j Xovernber 1880.
A. D. KBYNAUW, Voorzitter.
W. SBARLE, Vice-Voorzittér.

B C MYBUROH I B. J. DK WETj
J •B: BUIBSINNE. DR. BOUL

A.. VAN DER BIJL.

AVDSTIlVR.£N:

De Villiers, Faure & Co., Afslagers.
Op bovenstaande "\ erkooping zal n.edc worden verkocht al het

LOSGOED tot den Insolventen Boedel vun DcL"i'IEL nr TOIT M..uu.lB
toebeheerende.

DlREOTEUREN

\

L. WIKIn:R,L.W.V. Vice-Vooflitter.
D. P. KRUNAUW
P. MAR,US

E. J. EAIlP.
Voor Prospectuseen en AallzoekeDfoor A.eaurantie nnoegl! mell .ich bij de ~eoteD iDIl d.

YOOrDa8m8t.Steden of bij

Wu. B~BO,Voorsitter.
J. W. ATT'lfKLL
H. C. VAN BR.DA

O. H. MOLLER ell J. W. B. LANOBllMAN· MALMESBURY
Execut8urakamer e.n Vooiclijmaat&ch&ppij,J. J. DE YILLIERS, A.P. zn.,

Eenig Curator. AGE NT U.& EN in al de voornaamste Steden in de Kolonie
VOORSTELLEN voor de Verzekering van V ~t- en Losgoed tegen

isiko van Verlies en Schade door Brand dageliike overwogen en be-
nt woord,

OPGERIGT IN OCTOBER 1864.
INGlLUfI BU it'll YU P.l&LUlH ~o.~. mt

DIRECTEUREN :

A. W RROOR.E SMITH, S@cr"t.ril.Z. A. Associatie voor de Administratie en Beredde-
ring van Boedels. GRAVEN I VORKEN I GRAVEN! ., w. J ASHBIJRNIIAM, Secretaris. ue WelEd. Beer H. G. .uREb:FF. Voorziller

" .. T. A. J. LOUW, L.W.V,
G. W. V. xnsr

" }<' C. LOCHN ER
" J5. HOI/GES
" A. G. WATERME':ER

P. RYAN.
AUDIT.EuREN :

De Wel. Edele Heeren
H.OOBHiTT. I H. R. B. GRun.

D. WETBMA.R,
Seor ..f.a"';8.

nirectt'aren v..rlla ..kn" eiken lJlNGS.
nAG yoor het doen VRlI Be.i~ beden.

PUBLIEKE VERKOOPING DE WAAL EN OE KOCK,
. 24 BURGSTR~AT, KAAPSTAP

LANr)EN ~U

G R A V :11~N.
PAR K ES, Kaapsche, Diamond, Sham rock, Socket &; .Strapped
LYNIJONS Pt.tent-LUCAS' Kaapsohe, Socket, ens., ens.,

EQUITABLE

Brandassurantie en TrDstlDaats~bappIJ,
"....
JO

Vaste en Losse Goederen, OPGElUGT lM~
JO

DIRECTEUREN:
In den Insolvonten Boedel van IIER:\U~T-; ADRI.LL\' V.1X ZIJL,

nm Droogcrivier. Clanwilliam.
WelEd.· heer W. O. AND¥IUION,VnOJ.ilter.

DE WEL·EI/ELE HEEREN
H. BKAao, IJ· L. M. Baows. I L. J. CAUV!S".·
L. H. O,LD8CHIUOT,M.L.!,; W MARSH. J. A, RBm.
H, K. 1'TELOOLD. O. SICHEL.
BrsndansuI'lIntie ,I\n if'dtlre SOGtt door de J-\oloni.·, den Vrijslaat eo de Tran8vaal

zonde' vel wijl gesloten tegen billijke premiën.
N.B.-WoonhOl7.en Geassureerd kgtln zeer LRg" Prij7.en.

Prompte Betaling van Vorderiugen.
Agentoren opgerigt in al de VOOIUIlIDtl~tedtln en Dorpen in de Kolonie ~n omlig.

gendtl Staten.
Voogdijbezigheid van elke soort ondernomen tegen Liberale Termen. VOOH het Adrr,i,.i.trereD vali Ki;:rt.dolllmpn

eDIio..d.le ... arto.Juli,. ,,~tt i~1.1"0' deD
"n~e.l.ld alo Execulfofl"" Adw'bi.lral.urn
VO~"dfli, C\U"&tor.DTru.t •• ~.D Ag.ut.c.

Op rvolcniale \\ eesk an.e r ClJ i lUS
Maatschappij.

OPGEBlOT DEN JI.u" j,[j.AET 1856.

.bPI~rVORI(EN.
4, 5 e:1 6 Tanden, Superieure qualiteit.

LEDEKANTEN.
Vrijdag, ."3 December

Tt 1n URE V.1L,

aanst,

ZAL wurcleIl wrkocl!t te .. GOUSBLOEM,.,
Insolrent, het volgendE'

VASTGOED:

Katels, Fraosche, Halfkap, VollekllP, Tt-nt.

Timmt'l'llIaUS, \la~elllllakel's .'U SlDid~~trc"~'dscharpeli
De allerbeste qualiteit tegen verminderde Prijr:en.

ASSEN EN VEEREN.

de wonlllg nm den

"apl"H.1 ~:lO, .. OO

1. ZEKEH A.\.XllEI L in ,le w('l~ckenfh' Eeuwigdurend .. Erpacht-
plaats .. lJ}{(JU( ; [r~lV ILH,·· genaamd .. GU CSBLO.\l,·', gelegl·n .in het Kar, W IIgpn, Schotsche Kar, Cab·, enz.
Veldhrnet"ch:'l' Langpyall"i. ill dl' .\fltceling Clanwliliam, groot ID hare EN EEN GROOTEN VOOR~AAD
geheelc llitgL'~:rektheiJ. omtrent c!,!jUI) .:\1urgen. ALGEMEENE IJZERWAREN.

~ ZEh}.i~ '\',\.~DIFL in d,e Enlwib,·uurendc Erfpachtplaatg ge- yl UB t' L' I.' N ,~:!<' .~I'I'U'11S'114,: ,';1'.)1'1'.,' '.u Il":
nalimJ 4. KRC1SF()\TE1X.·· g. [Pgm ill ril' .\Jdeeling l'iqlletberg, groot IM .ti .l: 1.J V~, I." ,~.~, 11

in hare gellt'ell' Ilitgcstrt·ktheid umtrl'nt 1I,~IU() morgen. I E U-'B ~.. LE N ZUID AFHIf\A,
::l, ZEKEn AAXDEEL ill ,I, Iluwigdul"ende Inpaf htplnats ge- J I {~ . SUPERIEUR KOLONIAAL GEMAAKTEN

naamd .. OLIPIL\XTSRIYIER,·· gell'W'Il in hl'r YeltLkornebGhap Mond- 'I EU B ...;L nNI De besttl waarde voo. het geld in de
van·Oliphantsriyier. Af,ll'cllllg Clallwilliam. grout in haar geheele uitge- t Ii i Kolonie.
strektheirl (Jffitrf'llt 14.()1l :'lorgcn.

<I. ZEKER .·L\XDEEL in de Ee\lwigdurende Erfpachtplaats ge-
naam(l ;. K.ALEKA~nIA,·' gpjq~en alg bunn, groot in haar gehccle uitge"j VOOR.3.AMLR
strekthl'id (1lI1trent 17,GD4 mCJrgr·n. I

:j. ZEKER A ..\.XDEEL in (le ECllwigrllU"en(le Erfpachtplaats ge-
naamd ,. IL.'\.ROOVLliTE,·' g(·legen als !Juycn, in haar geheele uitge-
strektheid omtrent 3,:j31 m"rg(·n.

G. ZEK}~n A..:\XDEEL in de Eeuwigdmende Enpachtplaats ge- SLAAPKAMER SETS-Vanver.ohlllende Bout.ool'ten ea
naamd .. KO~..:\GrrSBER(I," geIL'gen al" boven, groot in haar geheele
uitgestrekthl'id ongl'\"Cl'r .3,(100 morgen. D. ISAACS & CO.

7. ZE1."ER ..L\.XDEEL in de E('llwigdllrende Erfpachtplaats ge- LEDEKAKTEK-Onverge1ilkelijk In qualltelt en .rlJs.
naamd (, KLIl'IIElJVE L," gd('w'n al,; buve!l, grout in hare geheele uitge-
JltrekthciJ omtrent ;j,O;j7 morgen.

De bovengemelde Plaatst'n zijn zoo wijll bekene! dat geen verdere
omschrijving niJowg i~.

LET OP BET ADRES:-

Equitable Brandassurantie en Trustmaatsehappii
ST, GEORGESTRAAT, KAAPSTAD.

w. Y. lLDRIDGB, Secretaris.

o IIIIICTU·li. III
D. W.I.Ed .hr. E. L....NIISHEltG. V"r.".,·, I.

IJ L. H. GOL, SCHMiDT. M.L..\
" C. A. FAIIWRII·OE.

" .. PAUl. lJ" ViLLIERS.
.. "C. T. VOS.o. lil. BI<:HNARO.
" "J. C. HOI-":'IEYH."

AAN GRAANBOEREN. ,l,UDIT.U•• " .
J)~Wel·Ed. Heer j), P. KHYNAGW.

T. A. J LOUW, M.L.A.
Per.on'D die h.n .. ell8Ch~1l••• lo .I~!',~

orlli ... " 'heo te beO ... m'D rD &.In ,. 0,,1:,.
,J, .. Het Collegir ea" Di,.""trll,. .. eaw ti,
K"/;',,ialt W .... /ram"r eJl T,. ... t .\fatdIf"IJQ!'l"i.
Iiir De Ineoh'81lIi••Talr aal b"oti.rei .. ord.n

rloor <len Secr.taria. 'oor wieno daden de Mut.
och.ppij yeraotwoordelijlr ui &ijD.

WAARBORG TAK.
Ter Waarbol'll'Ïllg ftD de Eerlijkbeid, Reo't.

IICbapeDbeideD Getro.wheid ft. PIlIIOIlIOiDBe-
tr.kkiagtD yan .. rtroa"'D.
De DiJ"ecteartD Iromnelkn Donderda. bijuD

Ha-l&V,., tot bet ",,"igte .. UD buil/bedeo.
Kao!oor.-KalD.,O"boDw'D, 3, Kerlrpl.iD.

<l. VII. ~TEYTLER. ~-er .'.ri.,

D. ISAACS & CO,
S.ETS-Elegantie eD Sterkte VereeAl&d

D. ISAACS & Cai De CommercieeIe Assurantiemaatschap-
pij, Beperkt, van Kaapstad,

(KAPITAAi.. £250,000),
EETKAM::D R. SETS-Mas.lef en Sub.tantleel.

O. ISAACS & Co.
Patronen. VERASSUREERT. Graan- en Hooimijten, Woonhuizen, Vea en Boer-

derijgereedschappen tegen Brandschade, tegen voordeelige voor-
waarden.

Voor Voorstellen en Koers doe aanzoek bij

AGENTEN:
De Paarls.,be Bank.

PAARL·
D. ISMCS & Co.

LOSGOED:
T APIJ"TEX-Axmin.ter, :gnu.el.ohe, Ta'PIJtweJ'k, Klddel'-

mln.te~1 eD ••• de laat.te .ode. en Kleuen.

D. ISAAes & Co OP CJ. Il I G T, SIPTEJIB'!1l 1852,

BOERDERIJGEREEDSCHAPPEN. Bet

LINDENBERG &; DREYER, Durbanville., BAUMANN &; Co., Cerea.
BRODZIACK &; Co., Malmesbury. J. H. WALKER, Stellenboloh.
S. J, TA!! Dla SPUY, Paarl. E. O. EMMETT, SwelleDdam.
STEPHAN BROS., &ode Baai eD1 C. J. N. DEMPERS, Caledon.

St. HeieDa Baai. J J. DANVERS & Co., Bredudorp.
H. A. FAO.AN, Talba~h,

Boeren en andere Personen kunnen ook vera88Ul'eerd worden. tegen
Goedkoopste B ...ndel.hul. voor Meubilair, 1.J'Hl'wel'Jr., Levens- en Ligchaamsongeluk.ken tegen schappelijke Koers van beta.ling.

POl'celeln Goed, Aardewerk, G la.werk, Me •• en-
waren, Pleetwaren en alle andel'e Bui.houdelltk.
Benood.igdheden.

LEVENDE OVERTREKSELS VOO. lWIBVBBJ.:£. - ZIJden,
figuren, Tapijtwerk, Cl'etonne&, Bepp., :ltluia,
de :Ilieuw.te Patronen.

D. ISAACS & CO.

met
ens·

HAV E, Nominaal Kap'itaal .
Opbetaald Kapitaal .
Reuf'vefomU

L41,4JO
13,BlO
11 ,BIO12 ME'ITie", ::l Trekpaarden, 1 Bnl, :20.Stuks Aanteelyee, 100 TI okken

en Schapen, 1U Yarkens, 1 f:itruisyogel, pnz.
DIREOTEUREN :

•

Wel-Edele Heer J. A. BIJNBARPl, Voo"il!
" .. GIDEO!! JOOB£R'I',W.Zooo,
.. .. SEB. V. V,I,II NU!lIll!:.
" "JA08, J. BLrGIiAUT.
" "A. J. .MAUI8, J.ZooD.

O ISMCS & C .. .. P. J. MJ.LHIl!BI. GIO.ZooD,
• O. " Gm'l'OJI J. MALIRRU.

Alle ,t ..tikelell zijn in duidelijke: Cijfers gemerkt DE WESTBLIJKB PROVINOIJ: :: ',: ii.JÓ.H~~~~:~" Sit.

teo_Ten l\etto Priizen VOOI· COI·.tant. ADlIINISTaATIBa TaUSTilAATSOBAPPU De ~ak geefi ReIlteD op VllIIklllepo!iital
,., .., , het lane{ te wordeD .erDomen ten barea

VERTOONKAMERS ' (BEPERKT.) ltaDtore. De DirecteureD 'Vergaderen Mun.
• . dage en Doaderdaga, 'I morgen. ten 10 ore,86. 88, 90 en 92 Langemarktstraat Kaapstad.. . .' OlD. 01'8r applicUielyoor Di801>Dlote beslist

... '. -.' KANTOOR: HOEK VAN DE WALE, EN DE NIEUWESTRAAT e~gea$ Kaapet,ad: UnUm Bank.
Geillustreerde Cataloqu.s en FrtjsllJl>t worden op aanvraag postvrii (Tegenover het St. George's KathedraaL Kaapstad.) J. J. 1'. LI r.OUX, KlU'8i.., U

toefJez9ntIen.

1 Bnkwagf'n. 1 Srhotsche Kar, 1 W nge'Il, 1 Dubbele- en 2. Enkele~
Voor Plo('gen, 1 Egge, Tuigen, Jukken, Riemen, Stroppen, enz., enz. A. W. BROOKE SMITH, Secretaris.

c. :11. FRYER, } Gezamenlijke
W~I. F. STAMPER, Curatoren.

Kaap8ta(1. 'x (). C, Kerkplein,
lG ~u\ember 1880.

C. M. FRYER, AFSLAGER.

JAMES ROBERTSON, "V,8 PROTXCTEUR"
BRAND-!SSURABfIE M!ATSCHA PPIJ
Oprerigt den Usten September, 1838

KAPITAAL £70,000.
DIREKTIE :-

De heer PAULDI VILLaJUl. Presideot.
" .. CHAaLUToa&lAJwYoe.Yioo-I'tMidenl

En de WelEdele beeren
J C HOFKllTB., JH HOYKETB,JJ ro,

F J B I..urO.EllJLU, IJ C WE88lW!.
W B D.A.BHll, • !UAC P H V.Al'I DD
B )(nu.GB, POn..

De beer 0 W ~HTTLU.. I. di'-
, ti V HoFX:sTll. J ....u "",1IM!n.

. J. VI KOCK.
q " .....t,ari.

IS A A (j HO HAK Ut VILLrrns;-
PROCUREUR, NOT.ARiS PUBLIEK,

OcmftJ'&llC* a Geaworen TraualatelU
Bil 'T BOOGGIKIGTIIBOI'.

A A MBE IJ E N POEDER------------------HE~ s.ncces dat tot hl?,rtoe geopaanl glll, g met het gebruik va',l bovengenoemde Me.
dICIJ~, heeft den EIgenMT, den Heer C. H. B08UiluG, e:: t<>e gebragt dezelve

BI EDT TE KOOP AA;\[ TEGE;\[ LAGE PRIJZEN meer promIDent voor de Sl\ndl\ch,t va~ het Pobl!ek te bren~n; het werd iu vele
gevallen ?eweze~ een :l.eer, krach tig mllldel te z~Jn tegcu de~~~zc'() algemeen heer-
Ischen. ~ zIekte, dIe ~ang~Uld wordt door hoofdpIJn, kUTtzil~tif'Jei,l, drukking op de
OGgen, angst, dUIzeligheid, gebrek aan geestkracht onreg"ir: Jtlgheid in het bloed
pijn in de lenden en verstopping.' ,

De bijzondere eigenschappen van dit Poeder om het bloed te verdnnnen en een AUVITEl1RD
vrijen bloedsomloop te bevorderen, om de werking der ingewanden tó prikkelen IlD De WelEd. Heer W RAlrlIO:NlI: I De W.IEd. H""r S. TWTOBOII.
te regelen, en ze te 2:uiveren van 81ijm~rige en soherpe stoffeD, nemen de onaange-
Dame Ultwerkselen wog en genezen de raekte. flet zal ook Ulf'r heilz&am bevonden DEZE MAATSOHAPPIJ ONDERNEEMT:

I worden wanl,nHeeDrMh~tTgle.bCrHl]i~tJwIoCrdHtT·als, hbovengemeld" voorwekenen, de voo ..loo- 1. Het spoedige te gelde maken en Liquideren van Insolvente en Gea 8
t brs van \ . ~ ~ '" . zIe voordoen, en ook bij drukking op do signeerde Boedels.

Ilorat, droogheId, Jeoken en chronl8O~e' aandoeningen .vnn de huid, en bij water. 2 De Administratie van Testato en Intestato Boedels.
zucht, meer blJ~0n~er 'lfan~eer ..teze _Iutonderdrukte nit1Vaseming vooI,tkumt. •

Als een hnlsmlddel bl] verstop'plDg kan het 'feilig worden .w.be,olen alam ede 3. De Agentuur voor Personen die de Kolonie verlaten.
voor db bebblldeling van oitslag bij kinderen.· '4. Het Beleggen van Geld op Verband op Va!ltgoed of andere Goede

IN T GROOT E~ KLEIN. Volle bijzonderheden vergezellen eIken Bottel. Prijs ~,.; per Post 2,. 64 Geapproheerde Securit~it.

'. J1i.UID DOOR DD DlrIo'Kll KJO~'..u,.a 5. En alge.mee? h~t ondernemen van alle Agentschap en VoogdijPakh uizen IC. H. BOSENBERG, Chemist ell IJrougH,t, h~k van Bree- ell Korte BeZIgheid die haar mag .~orden toevertrouwd.
, ,:'.. .. ' .• mar.ktstraten, Krut.pstad .. j' Alle zaken aan de Maaf9cha:pptl toe~rtrouwd zullen dadel~ke en IfWg-

PLIIVSTR A AT- X·Á A 'DSTA ri IN,}3.-1>tt get.t-=tddel II ber1lidd:.~ ~~. TaIlI.._ - Poeder! IIOOdatbet .oor albjd DnMto tnddtg6 atl6ntu erlmlgen.
..., AA, AA.C &IJ. =-~~ .-~P6G te .,.r__ ; .. "VCICrie.l dat Ad.. KERRINGTON, Secretaria.

DIRlO'l'J!l1 ,BN
De Wel·Ed. Beer p, MARAIS (Vooraitter).

D, Wel·Ed. Heer D. P. KIlI1lU()'W I De WIl&! Beer H. K. TalDOOLD
" J. C. SKITH I"" G. SICHIL
" CUAIlL&1ILlWU, L.W. V. "" MEL". Roux...

LOODEN PIJPEN. ~ tot 2 lluim
GESLAGEN IJZEREN PIJPE~, i tot 2 duim
GEGOTEN PIJPEN. tot 6 duim. AARDEN PIJPEN tot 12 duim
DAM SLUIZFlf, "Centrifugale" Pompen
KBUIW Jo GUB, WIJNGAARD SOH01Fl'LS
BIKKELS, ZE.UiEN.

CU8.ATOUN

I De WelEd. Heer J. C. SXITH.De~WeIEd. Beer [l. P. KBI11I"At1W

ALSOOK.

BRANDRAM'S BLOEM VAN ZWAVEL,

Kan~r: N~ 19:-J1DDERLEY8TRAAT
KAAP8TAD.IJzer- eil Hardewaren

,;;;;;;- ;;;;;,;.
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