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AJn onze Inteekenaren KENNISGEVING. XOElJENIXOEIJIN!ltOElJEN! PUBLIEKE VERKOOPING
te Molteno. " ; ,

Kanto01' van din Oivielen Com-mu,aru, Kaap&tad, 4. Oct. 1886. DE" Ondergeteekende UI. verkoopen per Publieke Veiling, zonder ~e, aan
de beroemde Veeplaata ZANOOiAT, gel~gen aao den negenden ,MIJlsteen,

AL degenen die eenige objectie heb- Kaapsohe Afdeeling, nabij LJ'Urb&n Weg Spoorw,g Station, op~!~~;;~!~b~~~·td~;€:},ff.Ma an dagT'E'1113UR:lE. lecember, g;o;:::;~e;~~:;;;et~.,
worden versoebt hon bjf'ctiell in te zen- , PUBLIEK RKOOPEN
den, overeenkomsti Artikel XX, bij 28 KOEIJEN, un HOLLANDSOH en AYRSHIRE gekrniad ru, 80mmige VE· ,
den Landmeter Genéfaal, vó6r .of op 1~ in volle melk, en andere ataande binnen kort te kalven, van Kerry Voor Rekening van den Heer N. C. X. VAN EIISSEN,
October 1886. en Hollandsebe Bullen. .. aan zijne Woning

H. R. BORNE, 19 KERRY gOEIJEN, aommige in volle melk en andere Btaande binnen kort '
Civiele Commissaris. te kalven. DE ONDERVOLGENDE

BEBCHRIJV,NGv~:O:~ElI8UAHD 8Trl[ 1~ ~1::J8~%;'8 jaren oud, (Pik Zwar~ v.n kleur). Levende Have en Losse Goederen,
Groot 5 morgen, 502 vierk. roeden, 8 OPREGTGETEELDE KOLBLOED 8PlfJENVARKEN8, 16 wekeD oud. .

begrenIId ten noordooden door lf Alphen" 20 JONGil_ G.ANZEN, juiat geaohikt voor Kel'1ltmÏII. ' BEST AANDE UIT:
~n snidoosten door" SohildpedTlei" en &" Onder de hietboven geadverteerde Koei~en zijn sommige opregtgeteelde LEVENDE HAVE, ALS,
ten westen door" Silverhnrst," gelegen Frieaehe (Hollandeche) en Kerry Koeijen.
in het veldkornetachap Con8tantia, De VerkoopiDg-biedteen prachlige kan8 aan Veefokkers, om goed bloed en
Kaa~ohe Afdeeling. Melkgevende soorten onder hun Vee te brengen. Melkboeren sulleu ook een kanl

KE":"'ISGEl:I"!G. hebben om Koeijen die op droog worden staen ~ vervangen, en private Fllmilien
l' l' l' zollen een kanll hebben zoosl8 nog bijna nooit-een ill aangeboden om nita~ekeDd

goede Koeijen te koepen voor Hnishoadelijk gebluik, daar er eenige praohtif{e
Kerry Koeijen zijn onder die welke· verkocht zullen worden. t:i,t laatst maar niet
het minst :

Alles zal zonder reserve worden verkocht.

Ver,erachiDgea nOen worien ,erschaft.
. N.B.-Karren zullen aan D~rban Weg Station zijn
om Koopers naar de VerkQoping KOSTELOOS te

Tweede .Klas Publieke vervoeren. e

Sc hool, Tulbagh. V"dnkom ... , 15,~!!~t...~·K.!~LCD,Afslager.

.. _. ,q t\. ,~. rUTH heeft de

1
: . t •.• : •• 1.·:lUous Blad voor Mol·I '\,:~.,. _..,

, ,,", .~~.'nl.tUt'O.

,é. : - ,.' ~!\ 'F ~[ F. Y R & REGTER.

AURORA:'

VOORSTELLING
\li\L:.'\ L\ Dec, 1886,,i't:i

. 1 -

MONTFORDTS,roe~-
I~~_~\I\ 1:; S REDRIJVEN,

I \v ;l rt t:; 1<: a pit o in,
~~:;:-:~Ll:i 1 BEDRIJF.

~. !..., W \r'i .. o Ip·h(lad~D in de
"" ':t~ t .. , I'>'n>l'.rf\~t. A,,01'anif te 8
,', ~ ". i .:~'.,\:\r' ..,., a '.!~. t) J, ai jn l'tHlriW·

__" J .\. lJi< \'~lJK, L0opatraat,
. I .Il.

'

Xl IJ Ondergeteekenden geven ken-
il' nis dat wij niemand sullen toe

laten op onzen Grond PATIUJSFON·
T UN te JAGTr.:N ti ~enige andere
overtreding te doen.

J G. F. TA.!(NIEKERK.
PIll LIP BRIERS.
HCS. BOSMAN.

~'),.II\L\LE

j:,:i\~~:d' eu Trustma.atschaopij.

fioale lerkooping
J oosten berg, 1 Deo. 1t.86.

TK

:\.\I L i, :.;EST RA AT,
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w or-
. J ;0;':0'

DE Relrekkin~ van HOOFDONDEH._
WIJZU{ is V8cant.

APPLIC.-\TIES worden gevr&J\gd tot
op de n 2GSTt<;:-- D~,CE~lBh:R 181l6.

De A pplicalie moet ,e'gt;zeld gaan

I
van gduigschriften vau blkwliambeld en
gl'eJ gedr~g. .

Vegeliike ken Dis ..an d.e Nede.rland.
sche tlUl.l is een noodzakel,jk ,erelEchte

.' ,,,~, j\" ..~.l r an HOl:lEHT tlalari8 .£150 p--r jaar, m~t Vrije
II.-\H:\UC Woning.

Werku.ambeaen te beginnen den l Odse

VRIJDAC
J

10 DEZER, Januarij 1887.. D. J. PlENAAR,
I Voorzi tter,
I P.S. Aan bet Adres van den

: c>, :3 Cbeffonieres, Muziek. ' Wel.Ed. Heer
~:" \"uurkUlllt"r :-t .. I, V'ierktufel, i P. J. MARAIS,
".'. ,Lampen, Muziekdoos, 'I'a- : f-'tC., Tulbagh.
. ~!,l:e:l, Go rdrj ne u, Paleu, 16
;.: :-, Y!l~en, r lok, ~I[]ner. Pacht van den Houw·

>. :.1, L~un,ngstoelen, Kinder k T I Afd I'
,I'le ~-,é -r s, h ..sten, Lldelr.anteo I ho eO, ee Ing

. ..;"J, r..\cedtl1fel, \\a.sohl.tlfel, G I d h t
; ~eIK, \\ueJeLlhk, eus., enz. a e· on. voor e

jaar 1887.

,NTGO,\ MEUBELEN,
BRANDKAST,

UiZ.

:-;Tul)lnll:TDELEN, ENZ .

,ierk.'
door

, Ju, t eu
usstad,
·l~J en
m van
Kaap.

t\~,h:lLJ 1'~tLJ Lr-saenaar , Kopu ér-
. !\".'t '·'0'.1 :-cllr<Jfbeboeften, 2 Boek-

-cl, hd;:d'LhvUkU en andere Ta-
I;:, .f)"Lk [1I~t jlouslel.Hak, enz.

kooping te 10 ure v.m
: .: '''. >T r,rTL ER,} GE'z.
·S i ,.I:G, Curatoren.

HIERBIJ geschiedt kenni8geving, da
vel zegelde T t-.N0 ERS, gerigt aan

den Voorzitter van den Afdeeltugsraad
van Caledon, en gemer kt "Tenders voor
Tollen Jl zullen worden ingewacht ten
Kanto;e van den Afdeeling8raad, Cale-
don, tot op Z.ATURD.AG, 18 DEZIiR,
ten 10 ore r.m., voor de Inkomsten vau
den Tol oDtval}gbaar te Houwhoek, voor
een Jy:, 1887 (z"ven), en indien er geen
bevredigende Tender wordt, ontvangen,
zal dezelve per Poblieke VeIlIng op den.
zelfden dag worden aangeboden. .

De Huur moet punctueel ellt kwartaal
worden betaa:d en er "orden Twee Bor-
geëi80ht voor de behoorlijke volvoering
van het kor trakt.

, e.Raad verbindt zich niet den hoog-
8ten of eenigen Tender aan ~ nemen.

Verdere bijzonderheden zl]n te verne-
men op aanzoek bij den Ondergetee-
kende.

Kactoor van den
Afdeelicgaraa~ Caledon,

6 Decem ber 1886.
H. J. DEMPERS,

Secr Stari8.

xo, 1enDrakenstein Goud
en EXl?loratie Maat-
schappIj (Beperkt,)rt ..;,

j .. .,tJ.

3 heb·
ooder
'] 1878
)olaod
·rzooht
:·,reen·
meter·
'DIlan)

:~: : '.[ FA lf': ile~cbledt kennisgeving
1,' c~ :-ip:claie V trga.dering van
: cJ"f' 10 b._,\·tlDgenoemde Maat·

': "r»uJeo ml worden, in c:hl
: LMi heer, (JP lJO~lJr.:HDAG, 9
~r:,"tU·1uur '" oarniddags, ten einde
[J~ .Klturtrl een ve~slag te ontvan'
"C ric :, .. zl"heid cler Maatschappij
.:. ·:"1 .11 overweaino te nemen deo ,.,

·Le- j ()Ill bet kapitaal vlln ge-
"·1- :'~á,,:,cLhl'PIJ te VIrhoogen, door
• lal, HO additiooeel getal

i', ' f ,p zooclall1ge Modere wijze
: z,\. 11·,~rcleouoor de meerder-

"~i.. \"r,do.lhouders tegenwoordig
~,_r_"L,:.. {e vergadering tr·n voor h ...t
t~~.<II, "Ld~re bezigheid in ver·
, [Le: ;i"Z':gue .Jla.alsobupplj.

Je een
)..ireosd
'0 den
door

'i.")or i·
Zurd.

[·1 ~o.
,lakte,

J. F. P. PEHOLD,
Secretaris.

.', WEGGELOOPEN, op den 8sten
November, EEN KLEINE

BOESMAN, met den naam vaD
ANDRIES, omtrent 3 en een halve
voet lang met een zwart fluweelen
broek en 'een vaal baatj~ aan en .een
klein kepje op. Reeren en. ynen-
den gelieven zoo goed te zIJn om
dadelijk kennis te geven waar. zulk
een jongen mogt aankom~n, aan d~n
Ondergeteekende, door WIen alle bil-

____________ , lijke kosten zullen betaald worden. -

KLAPFERTJ t8. • Zandgat,p.~. ~~:e:~~st.
E Ondergeteekenden
bieden bovenstaan-

ie aan tegen lage prijzen.
WARNER& Co.

inia,

\in~,
I \an
:, dat
1 ;V·
l",lag,
L.\S-
I \an
dtng
,Lta r·
Ilele

~
~UID-AYRlKAAN8CH p;

KONINKLIJKE 14~LDIUST

ANTH.M.DEWIlT
ARCRTT.£CT, BNZ.

Ka~r, OUrVES' GEBOUWBJIJ
&U-lB'UJ)·1

KLAPPERS.
(KOKOSNOTEN)

De " Ca6tleMail Padcet6" Maal.6chav1'

DEStoombooten dezer Linie Y8rtrelt~ep
vau Kaapstad ~r Lon~eD om dea

.uderen WoenBdag, vu. lladeU'a BD Ply·
mout.h, te Sint Helena en ~cion aan·
I ndt! op bepaalde tuSIICbeDtlJden.
egge TE" K J~ 8 _jj DRUMMOND CAS L, apt. .

. 'WINCHIIITaR,"fiaLi_bon.
lJ 22 ~" PEMBROKF. CASTLE," Kapt.. J.
ec. B. HAIlRI80N, "fiaSt. Helena en MadeuL

J.~~ii'ó.-" ROS,UN CASTLE," Kap!. J. 0:
ROB11'1SOll,ua LI_bon. .

Yoor nacht of pauajle unoelle flUIII licb bij
de A~nluur nn de CASTLE MAU.BOO1
MAATSCHAPPIJ (Beperkt).

DE Ondergeteekenden
bieden bovens-emelde

aan tegen la~e priJzen, op
land komst binnen eenige
agen._-4. \ Il r-

,I wl
Kan·
\RIJ

WARNER&Co,---J. S. HOOGENDOORN,
AANSPREKER. ENZ.

BU:;RAri'::-'-ISSr.;N D.acgenomen, Dood·
h~D, LiJkl<cete en Rou"ltoetMm ge-

~\ "" l!eu lorl.l!t mogelijkeu tijd en tegen
lou Jl.JIJ' bten pn,s.

B.Clelhilat, lLa,ptta~.

EXECUTEURSKAMER.
In den Insolventeo Boedel van J. G. en P. G. LOU83.ER, V&'l

Zwartwater, nabij Darling.

DE k08 tbare en "ijdberoemde Plaat" fl zw'AHTW A'l'ER," tezamen met d e
Levende Hevs, Produkten. Losgoed, enz.
ZAL PER PUBLIEKE VEILING WORDEN VERKOOHT,

Op DinJlsdag, 25 Januarij 1887.
Verdere bij zonderhedeu in toekomstige Ad vtlrteoties.

F. J. BROb:RS, Secretaris.

DE PAARL-PR~'rORIA GOUDMIJN
III

EXPLORATIE IAAT8CHAP~IJ, BBP£R1T.
VOORLOOPIG C0MITE :

~

P. H. FAURE, ; ~N. J. SMIT,
~ J, F. PEKOLD. 0 a. J. SCHOEMAN, .
~ D.F.DOTuIT-eD 5 J,.S.MARAHro
p. J)r. JOS. HUFF.MAN. p.. S:J. Vu TOIT.

BAN" II£J;!,S:-Paarl, De Paarleehe BaDk j Pretoria, Oe StaDd"rd Ba.0k. ,
T. N. DEVILLI.l!iH.::l, Bolioiteur.-CARL UEOI.{EIiM~NN, Jr., Temp. Stlcretans,

HET KapilAal der Maatsohappij beslaat. uit £60,000 in Aand eelen van £1 elk j ,!,.aar'
va.n £:.lii,OlO bestemd is woor 100 Claims op de plaal. LaDl(lul(te (£19,000 In ten

,olie opbetaalde AanJeeleo eo £6,000 kontant} en de balaL8 ,.oor het. aaokO?pen Yan
Macbioeriën, en&., eD het ten uitvoer breDgtn fao de andere exploraho doeleinden der
Maat8Cba.ppij. . -

De Proefnemingeo door den heer DAWIiONin 'Sept. en Oct. met kwartB vali de pleat!
toeeen de volgende ~tJltnten :-No. 1 Goud per Ion 2 oa. 11 d"t. 14 gra. ; No. 2 dito
13 0'. 14 d"t. 9 1(18 j 1'0.. 3 dito I oz. 6 dwt. 3 gra· - .. .

Dr. H.l.IllI'8 rapport omtreut kwarta uit de Claim8,fan de MaatacbapPIJ Illldt all yolgt :
Het mon.ter b""",tte.ude de 7 .peeimeoBwerd fijn l!'eal~lld en J!'e"uech.n. Het Goud er ui.t

eh_Id "al ....r tijn, gelijk Ilof fn bedrugt 17 d"t. 198'r81nper. to~. Het !D0ulter b8tMn~. uit
~peeilIIen.:I en 0 wna I.er riJk. Het Goud "",0 due !Dunste,e I' DI.t 100 bIJ.ond~r fijn al. In b~t
eertte mou.ter,Ml ua derhal"fegemakkelijk llit.l(e"uecbeu "o,den. lJ. hoe... lheid goud nn du
mou.ter ntllr.gen bedraagt bijna t".. en .. n 'I)de ODeeup_r too.

De ,olgeDd..oA_ya VIUI KwartIl ui~ ,oormeld Eigendom lIijn geno~en door deo ~6I!r
Wn.£uH E. 0AWIlOIII,.II':C.8., GoaveroeQleuta ADalyst eo Aall&yeur, eo lIggeu ter bellgtl
ging &eoKantore vau deo Seoretaria. . - .

No. 1.MAlNRIF KWARTS "fIoD l~ "foetdi.pta, b~l Rif Dogetetu a's op de opperrl.lrte, milD
10 foet 0 dllim dik, leurt lo •• 11 d"t. 8 gr. per ton.

No la 1J~";f.te 25 "foetdiept., dea.lfJ<I breedte,.leyert 2 os. 11 1ft. per lon.
No: 2. 'ROOUB liWARTS Yall de oppenlakte .Ieqbu enD geopeDd,nim 30 "foethreed, Inert

9 Ol- 2 d"t. 12 gr, per ton. . • d' I t·No.3. RIF No. 3, )hiDru blok claim., If.middeld 8 "foetbreed, kwarti nn 4 .oet lepte, Uef

6 Ol 4 dWI. 12 gr. pet LOn. • Id 12 • breed·No.4. Kwarta ,an een der 17 Rilf~DIn bet ondeute blok claim., gemldde "foe.. ' op
14 ,oet diepte, le"rt 2 Ol. 11 II'. p_r ton. .

No. 6. D.lelf~, op eene andpre pl&1\tl8 "fuetdi.pt', Inert dOlkwarte 2 01.8 d"t. 7 gl. per ton.
De termen Yall opbetaling op Aandeeleo sijn als volgt :-28. 6d. per Aaode~~ bij aao-

vrage, 28. Gd. bij toekeuDing, /j~. een mand na ~:>ekenDiDgeo de balalls. IUp8&1Jement~D
Tatl uiet meer daD 511. elk, betaalbaar na lr.eulJi8geving vao eeDe maaIIQ vooraf, eu Diet
korter daD a maauden ua elkander.· .'

Applicaties toor Aaodeelell lollen ont.vangen wordeD door den Secret.anll te Pl'8to r.!a
eo door de volgende perlonen :"": • •

Purl, OK VlLLIllIS, FAUKI '" Co., J. F. P. Pli:KOLDeo D F. DUTOIT &.Co.
BloemCouteiD. C. HOKCUNllAGINj Kaap4ad. JOHAlIJAN8111 '" Co. j Kimberley, D. J.

HURROFf; Port Elimbetb, FAIIlJlRIDGI,PEITIT '" ,C"•.j Pietelluariubnrg, VAUSIl'" PATIII ;

Pbilippolis ilO F ..urelimILb. J. G. .Louw (R..t.bolt.CQDtelD).. . .
Up versoek: VIUI periODen in al8tri~~eu ~ui~lJllf eD ten el~~e bet publiek In Blaat te

.tellen ,oordeel &eU\tkk.eD van exploralleo lile I.ter gemaakt .IJn en no&:.zullen g~maakt
"ordeu, is de tijd voor bet Demen.VIlU Aandeelea verleugd IIn zlllleD de liJsten IIIUlteUop
Iii Deo. en te Pretoria op 81 Dec. _ ' .

f1;iI" Voor meer bilZ<lnJerhedeD wodt ve~wezen ?aar deu volledlgen PrOllpeot~S 'f1'04!

ger gepubliO<lerd, eu waarvan exemplareD ter IDzagll h.:gllo aau bilt kaDtoor vau mL blad.

-·GRAVEN-r VORKE:N" I GRAVEN I

DEWAALEN~DE KOCK,
24.BURGSTRAAT. KAAPSTAD,

LAN')hN ~U:

G R A VEN.
PARKES, Kaapscbe, Diamond, Shamrock, Rocket & Strapped
LYNDONS Patent...,...LUCAS' Kaapacbe, Soeket, enz., enlo.

SPI'l'VORK1~N.
4, 1>en 6 Taud'8n, Superieure qualiteit.

LEDEKANTEN.
Katels, Franllche, Halfkap, VollekapJ Tent.

Timmermans, \lageolDakel's eu Smidsgereedscll31'peO
De aller~te qn&liteit tegen verminderde Prijzen.

ASSEN EN; VEEREN.
Kar, Wage'Q, Sohotache Kar, Oab-, I)nl.

D~ kEft tlBoó'rFlN VOORRAAO

aUCtUldENE lt~DWAREN.

lEEN PRINCIPAAL voor bo-
• vengemelde Inrigting tegen .~n

Salaris van £100 peqaar, met Ynlen
Kost en Inwoning. Applicanten
moeten in staat zijn leerlingen op te
leiden voor de Elementaire- en
Honeurs Examens.

2. EENE ASSISTENT-ONDER-
WIJ ZERES, tegen een Salari.s van
£70 per jaar, met Vrijen Kost en In-
woning. Applicanten moeten in staat
zijn het Hollandach grondig te On-
derwijzen. .

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

Werkzaamheden te beginnen (in-
dien mogelijk) met de heropening
der Scholen in Jan~1887.

H. S. J. OGER,
Voorzitter. ! '

Cradock, I_Nov. 1886. i
.Paarleche ._~ .__ ....:~

Instituut. ------._1
(VAN DE E~E KLUSR). ':}

Zuid AMklolJlJCb. Aesoelatie voo, d.
AdminlJtratie eDBeredderiDg VlD
Boedels.OP HET DORP

MALMESBURY.
In den Inzol~enten Boedel nil DANlBL

JACOBUS OBERMKUBR.

DE Ondergeklekende _1 doeD nr-
koepee, per Publieke Veiling, op de

plek,

OP ZATURDAG,
i'

11DEZER, ~

Ten 10 ure v.m,

1 f chimmel Hengst,. 2 jaren oud
1 Zwarte Merrie, 2 jaren oud, beiden uit den

!langst" Lafayettl "
1 Pu.r Bruine KarpaardeD, Ruins, 6 ja.ren oud
1Bruin Rliiopaard, geschikt voor alle einden
8 Vette Slagt0888D
2 Ierste Klasse Melkgev8ade Koeijen
3" Jl Koeijen (belet)
4" "Vaarzen (bezet)
1 Jocge Bul.

LOSSE GOEDEREN, ALS,

1. ERVEN NOl. 6$, 69, 71, op Plan
NOl. 1 eo 2, geleg",b te Prinoe Alfred.
Hamlet, nabij h t Dorp CERES. ' ~. ~
rieflijk WOONHUIS, Tuin goed ,
mes Vruobtboomen, en kostlare . -
~den.
2. ERF F, gelegen ala bo~eD, ~ eeD

uitmuntend HUI::;, ens., enz.
Al80tk eeu Open Kar.

W. F. STAMPER,
Eenig OllrMor.

KaaP8tad, Kerkplein,
1 Dr eember 1886.

beroemden

BENOODIGD.
Rockland Seminarium, OradocL

1 Afslaan Kapkar
lOpen Kal' op Veerer (nieuw)
1 Schotsche Kar op Veeren
2 Paar Voort uigen
2 " "chtertuigen, waarvan 1 nieuw
2 Zadels en Toornen, waarvan 1 nieuw
, 1 \}t:weer (Breechloader)
1 Voerma.chine
1 'Kleine Ploeg, voor 2 Paarden.

ALS.OOK
60 Mudd6n Zaad Haver, ell wat verder op den da.g der V{l-

kooping lal worden aangeboden.
N. C. K. VAN EUSSEN.

Malmp8bory, 6 December IB8ll.

J. W. Moorrees, Jr. & Co., Afslagers.
E X ECU T j~ U R ~\K A 1\1 E R

PUBLIEK;E VE·RKOOPING
VAN

KOSTBAAR VASTGOED,
LOSSE GOEDEREN, ENZ., Onderwijzer BeDoodlgd,

NABIJ SUTHERLAND, AANZOEKEN voor de betrekkiog
van Hoofd Onderwijser sullen i....

wacht "orden tot lJINGSDAG, DKN
21S'l'EN Dto.CEMBER. Sal.ril UGO
per jaar met vrije Woning, en eeo groot
Stnk Tuingrond.

Eene grondige kennia nn de Hollud.
scbe TMI ZAl eene aanbeveling sijn.

Het wordt verwaobt da' Kostleerlin-
gen zollen "orden aaDgenomen tegeD
een billijken prija. ., .

Men ver voege zich br] den VOOI'Sl~l'
Da. VAN Dil WALL, of bij den Seoretaria

J, S. MARAIS, D. ZD.
Paarl, SO November 1886.

AFDEEL ING VAN FRAS1ilRBURG.
In den Insolventen Boedel van BREGGIE ELIZ

BETH THERON, geb. KARITZ. .
ZAL WORDEN VE&KOCHT OP DE PL~K,

Op Dingsdag, 14: December aanst.,
TEN 10.URE V.M.

1. Zek~re Eeuwigdurende Erfpaohtplaat8 genaamd" ROGGEKLOOF," gele-
gen nabij Sntherland, b de Afdeeling Frllserborj.!, Veldkornetaohap Voorste Om-
trek nn " Midden Roggevel-l" groot ongeveer'4,291> Morgen. FF 'S SAL ES

Dit Elgendpm, waarop de gewone Boerderijgebouwen ..ijn opgerigt, ia goed SHE R J . •
voorzie" van water, en i8 bij uitatek geachikt voor Schapen en Groot Vee. -

2. De LOSSE GO~lJER~N, be8taande oit Wagen, Kar, Koeijen, Boerderij- . D18TRI~AA-RL. I
gereedschappen, Hnisraad, 'enz. la the Sait between the AllÏ8tent Tre&IIIIVol

BONUS I BONUS I tbe C0101'1,Plailltilf, an. JACOBI7I Jou_-
li... »u Pa', Defeo•• nt.

C. C. Dl! dLLIERS,} Gez. IN execution of t!a. Juda •• nt of the 8.-.
F. J. BROERS, Curatoren. Oonn iD .bon Sill". Belewill be la". a&

TZ
A ~ lh. lJ.f.ndaDt'. ReeidenC8,Groat Uralreu.&eiD, loW F MAR! -'Uslager laid Diatricl,on Tbll..d·1,tb.16tbdayof~·

• • , , ber 181!6 at 10 o'Clock, of tb. followinl, na.:-

Frischgewaagd te Koop, :':::F:':'~_·d:B::~;';;
Alom bekend alt een der beate, grootste en fp&aist& Plaatl8n, Hig\!h~::":~:886.

IN DE NABIJHEID VAN PIKETBERG WEG STATION, (I DISTRICT PAl.RL.
IJI·Zakew-eh •• dlIIIAIIiate.tTh ... DrMr,, .. a.

Kolonie, Ei8cber, en JAOOBU' JOB.AJlJrU .0-
Pl." Verweerder.

INExI'CDue f&OGewijade YeD bet Boo« Ge.
rej!tehof in de bounee_lda z.d, ral Ver-

kooJlir.g wordeD •• bon.deD "D d•. WOODpIuU
"faD V.rw ...rde" in bet lI.. elCd.Di.triot, op DOD-
d.rd", .eD lOden f)tcember 1886, te 10 ...
nn b~t "foljr.od., na."lijk :-9 .Sl.lInto,'
Giatkuipen, • Legger. en nraeheihne ad_
Vaten.

18 A A C ROn A K DE VILLIERS
PBO(J[1BZUB,NorABl8 PUBLIEK,

Ccnlft1&l1oer eJl Oesworn !raUlaWII
JU 't BOOG 8IlUGT"tJIOJ.-Iutoor: lo. 19.IDnntft8!lU!
- K.UPSTA1>. -

Distrikt Tulbagh gelegcn, geschikt voor alles, met Groot Berg Rivier er
door loopendc.

PUBLIEKE VERXOOPING.
DE ONDERGETEEKENDE ZAL

Op Woensdag, 22 December 1886,
TEN 10 URE,

DOEN VERKOOPEN.
i. De Plaats FRISCHGEW AAGD, groot 4,300 Akkers (2,150 Morgen),
2. Half Aandeel in de Eeuwigdurende Erfpachtplaats ZANDLEEGTÉ,

1,420 AkkeN (710 Morgen),
S. DE OOGST, zeer fraai, van 15 mudden Koom, 55 Haver, 3 Rog en 1

Garst, .
4.-50 Fraaije gdeerde en ongeleerde Muilezels, uit den beroetnden

" Albert," -
2 Opregte Ezelhengsten, zeer goed, 25 Paardentnerries,

20 Slagt- p,nTrekossen, 20 Koeijen, I opregte Bul, H.R.. 2 prijzen
getrokken,

400 Merino Ooijeo, 10 do. Rammen,
6.-82 IJzeren 3 duim!! Pijpen, tot Wat.erleiding, en alles rerder tot eene

Boerderij behoorende, alsmede Vaatwerk Ouden en Jongen
Wijn.

JORN J. ORA-nAK,
Opperbalj1lw.

Kaatoor na 4en Opperbaljaw,
8 DtC81Dber 1'386.

De Heer W. HERMANN,
PHOTOGRAAF,I

STALPLEIN,
HEEFT, om zijne Buitenvriende1L

t~ $emoet te komen, zijn prij-
zen venmnderd als volgt :-Cartu,
balf dozijn, lOs.; dozijn, 158. J
Kabineu,J half dozijn, £1 J dozijn,
£1 108.

P. D. 1tnrnuRGll.
Cloetesdal, 23 November 1886.

I Do boereD To W. 14oorrees, Jr. " Co., Veudu-A4millistrr.toun.
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- V g RI)O PIN G Elf" I ~ ~ I·d !fttikalll iet. dat qofeilbaar h8ar 8lgen beteekeni. al!llnQg, OIO de .telO eu doo Invloed .... 0 ni~t ::! ~r~j!-~~II ~p~rr (Voor d. dru Re!JI.... )
O._I\I.p:tJu'. S "IJ~. v.'~'. i.uden e' . t ,~\l • '" • de"l lIe" bevolkine 'l'ao Z.id Af":ka mo~t heer C",mbrioo:C iu den Welgeveodcn in ~ u.wen. r'')'" witte en roode hsnepoot,.. F ,-1.,-1'" V,I " r•• f"u'e ct Cc, .Ar..- ~ - c" lO·' ood r-

we;plC'mell en hoe Ingenomen wij ook niet te verliolen, Ilch dea 0 II aao een WOL.-Tot onse spijt deelt de Cape TI'IItUeII gt"pakt. LW Lorden bAd If"On DIN'08DAG. 7 DECEMBER Is&;
IQ !~~.r' eetr"at.. Kupo ~d. II,ull'ui n DONDERDAG, 9 DEOEMBER 1886, t h I h t li ' e woord in de SylH) Il' strlJd met de Wetgevendo VergaieriDj; telegram mede, door de firma Vao dar BIJl en in de koelkamer ftn een Donald Cume -

., 'K~n ,olm·u. l-r , In dpo Irllll.",·' ZIJn me e ar e IJA . nIet Co. alhier ontvangen. dat daliDg In wol Slob en dat IIlj te Londen In prachtige con 'IIOImKL VAlf C li. POOLE.
bo,.d.1 y.e R. WR,,;er.-L I' eau I " I KEU K r.:N Dol G HLA IlP GRS, Ioor den prodll.:ant van Nieu W Betbes 'a ton WIl wa ...en ; ou dit dau>Ct OUII te Londen.voordoet waren &aDgekomen In deRU boedel werd op verzoek .....
.. Cc., .f.I.~e·" ) do dnzbla Ipers hebben el' ~uu8tl van de bestaande Afllkaner rl"'gbla \ wMrr.chIJnhJk. PBYLLOJ:ERA lB, blijken. een proclamatie in ALWDR OLEN GIlBT !-De aak der Natu Bearl., nameal nJf ICbuldl'lscben

Il -PriOC. Alfr.d Hamlet, r.nbij het I ,p\ DI kansel en" d pera en tegen de pogmgeu om b",ar af te D B II de Gc;uvtrn,menc. Gazette, op plaatllen In Stel nu Olen Grey wordt op Oleuw op de £200 na al de IChulden betaald
" C.f\~ \ .'41 ,,,,I ID d." II •• I•• ot·n ho"· "In I'lllen werkkrlo!l. en kunnen, In e Te Oost Loudeo btvft r, 1 lel' OD' (Oroeo ..lei Oroenenrier, I'bragt m de ClirutHIR Exp«... dit- worden, de h_-Newlanda ala Clll'1ltor

d.1 y~OD J. Ó~rm~I)'l,.-11 C.rt",n. tegenwoorJlae maatschappiJ, geen nu breken gesprokeD, 'l'ertrouweP Wil ~ seer laogll 880 'l'oorielllog o'l'er .. p!aataeli) eo Vrede) ~vonden door een bnef get..elrend Jamf" ]!boDo steld.
Af lSl(er I '" op het vorstaud del' Afnk&ner be'l'Olklng om h .. - 0 ' V' k d S ill N v 1886

II R·L .•• V.Il I Fn;n8Cbb),~ .ft_phn!!' be-iden aemlst De eon spreekt. over de d II I be oudheden" aldIlar gege'l'en, waanu IJ P08TOOlfVDTIII met ....n ranJe nr es en ome" e, o. 0 KXBClJ'Dn VoUI'
- H",r~· 'd I " to gtllooven at ZIJD voorspe Ing 7a di waarbi) het tarief der pU)8Ip08t 1''")- dat de hedeu UIt Glen r..y
Paall. ""4l.e eo Loese Goederen, ID en dlDl§eu did hierbenedon zIJn. met hlt gezag bid rd dtb. IrT. kb/ad onder anderOli ult-veldt o'l'er le .i-'l wordt 11 in de Gouvernnnent. GaMUvau land der Pondomiee overgebragt

I 'rt bo Jel V'O hl E Huge -. d d wa&r e wo eo, en a e. r ee 1....--1 dId' d ~-' . ,__ .Adv Leonard 'l'oor euchen deIn.' ,en.. &·Co~ PAfI.~ 'dRt hIJ van boveo entleent ; e au ere p , t l o'l'8rb lJL80eo 'l'an 'l'oe 88 le oor Dinpdag nracheuell, zullende IIlj in werIring land hebben gt"",,,gen waar ZI" •
J 8 ~larals • 1"'I\.rtI, d eerst de alriot en oos 'l'ernle lien &11 om lw 1 J 1 1886 0 d kt dit lutate op maken, en dat bOltendll'n, van Generaal en ad'l'. 8chrtiner Voor

~:l ZA dilat jlel.~.n aan de :-;.lIendeol~eeft omtrent diezelfde dlngeo ru naBJ Ïf ltd tluve volken wordeD opgeworpen, en men op n lj ' UI un voor hen bsstemd, z-Lere audeIe WI)len de heer Hiddingb bad twee
.. ,.- n • U h Iaar ua le eon room Ll08 ~1D~1I e VIn eu 0 k flWltaatiBch. ut' eA d Kam bi d do ..

\11 .t~" ''''l'e. \(1 Ir ..... oS n , IRt onj~rv"'~lIg en reJetleflng aar g'f' van meo het 8!'rst ID eoemar eo eemge . '-__ -'1 verwlj4erd 1I1Jn die VaD der...nd in e~ er.en J en uuu V&IlIlell
L' n ".,.- enl -J uhn ,\ \\ eleb. h t b d d TB BUU76IlT Wur II een &ar omgeTow en. f h--'d L_'-' leelhollder konden ItlJU 8"pn '.~:r.
il .ile.u • leer.! hebben Men woet. Uit c;:i"el '1' EE'N EN ,\NDEI~. gevonden heeft welker cage ou er om bl) welke gele ....nheid een long menscbftD van 1883 verlo .... en "" ..omen - c
A(O "~.r • ,_ "-. neêr te zetten. en in allen deel .. vnjgehouden te wordtm VaD all. och. •

Hl kl.pmulo O- .. n en 1\0d en. 'Ril B t hans v"duns In Enropa wordt walr'C' ZIch durult het opmaken dat er toen den naam van Kromm IIllJU been heeft ge- t waren Exeeuieurakamer had echter zulk een
.. 8~cs,,-J'S ~I"RIO & C 'OkbldKl(dS nomen, clat eon on ker-kehjke en ODgO]8. DE klogt VBD Jen heer ])all1<l, VIL' blijkbaae In do Oostsee nog schelpdiereu broken. en hedt P~~~bliteJke ~ladt~i&dc~ nnvoorwgang. uoudlDifmetverleend, en de ProcW'1lllr

17 1 Ibeg b V •• td.O Loa- ,e er-n, d d U h d bil k met e ge....... • Il e , I d '- ta door d heer raai _de dat ZI) alleen verleend koa- u I' L, d I un J L G lef sll"9 nghng. eeu ngtlDg le e Rooikrans, iten age. over e on I lj le Ideu die or tba'.II, aedert die see beide Beauforteche dokten een ""'bent met K!JylllfA OOUD.- n e awar en d _. h t • toe'-
In de Iceo v.nte ooe .." b I r- D d de Waal a&D OD' kantoor 'edepon ....r mes e oog op aOmatige DI&&r Ill!t
H •• J ,\ A Iiock-I H 0''08\f. IJ ""gen die dllarloven lijn outkent. el held van het hem ge'oodeD beve om door een betrekkehJk na&ow kana&l een gebroken been heeft. a'n al' ldd fraaiJo atlllrj~1 verleden ea tegenwoordige Alren

• h IJ II 0" ••I'r er k !Il k d ,.._. _ PI tri 'd Elet men, &00 s '"J me en, H t Hof behield h ..... __ LW J ".1 111)", r D~' , I [in een lant! tijdelijk W1Unen an. en oolllg" ordentelijke, wer zame en lo(eg06 C de Noordzee 111 VCIband "ta at niet ~ ..o ONOKLUItXXN-~O a nel'. In e goud en un de Koopma.nebeurl li e 1110 1I1JnOJ_"'Da& .00r
il I d"b \:RI f-

II
A I'~t.".::n :. ~~:; Iweet eveuseer nit hetgeen men hier heefl Kalferll VBn &lJn plaats te vel WIJJereu, lB kuuneu omoaL hd "ator UI"t' r.out buurt dIn !dft'·Belnethl·~ een dLft'ï:'t di~ klo~p goud nit de TraqlTaal te lillen UPeLZAXEN

17 ~~"~J. \~ .~'.:v~,"..< Jr, '& Cv, "'ezleu dat b,'noen de Kerk (oen rlghD~ alles behalv" 'l'l'eemd, en 'IJn clJcb dllt III 'Zulke hoo""n vludt men ook un :!h~ergeweeer~ :)n :;::~d o:.n ~): eind ti)1_~noot van D'lte°heescbteR.dawtb'}..~rt Er waren een paar app~lsak.n di~
• • ~ • 'r- ". jte"omen1l'u er, .....y • LeODard ter raak bragt en de
At.I"j(.r~ LGd I"IJ kan Wil" en die voor de Kerk gevaar mon, zoo als de Afrikaner Bond lal ver' Bufflilo-riVlcrt en er lS ln der tiJd een on· jtekomen; en te Nleuw Bethesda heeft :Mill h8ef~ onB1!1tualChen een atnk g..oegen d 'J: P d te d

!7 S,.Il" boscb \ '31" en ,.e • .ren be d II J..-t h t h bbe ,,- I lIlimle vsn Heerden nle wt een kar wal ge .....'11 ood too ddt t alluviaal zel 0 gaarne e ,_ en u er twee" - dl' t b ed 1\\ E '\ek.r· lt)k wordt geacht Iu legeva en lI>HO e langd e n, eeut ee. onuenoe .. za 111 .!erzoelr. !laar ge 'on w38rbiJ men be,oodeD da' b dh h ul.t MU w ge n a Dle Hoven te lnIllen lIlen Slttlng nemen om
III enl" '., Oil • - • aprongenultvreel tetpaar aar IC oppen wteenrifgenomenwl.l endder prach- d _L
mAf -A KOI".'. ",.I"~.r ZIch beglijpon en reglvaarJl!(en als de ~tcl!en of die Kaffer!! wcr)(ehJk nan uJn b~ft dat de weIktuIgen door de wilde vol zou baar beou onder de kOle g ..broken, t . t tal' yar Kape te oonleelen, mlta e _en vaD ""Illg
I:' d \, ~,,<d In b·1 d 18tlIkt I I II b II dl' Ul EIe om van nlJ d traren Dit bleek Dlet het geval te" 18 - ""Kl"'to, ~ • I b d I Kerk sch"ou de ka! s~1 haar eIgen 'J bnren hst gocven. lut ~IC In a en ..e e keu ueoo£l"d JlO de hoopen opge"or ....D TB UKTATJ. 11 een hut lO eeu Naturell80- te lIlen lrnJgeu 10 K"ysna Il-Ivers .1.__ ,,_ L.hand Id rd
CJonwdho", In den "" •• , t.n • e • Ik" ol r- IJ 0 b derhed 0 _ .......... Ill) "" ft wo 8tI

P A .~D Zijl-li J J088 & CO. url\"all IS teil tl\.(t' or"a.all IU de dag· reghaardlgen WIJ kUDnen natnur lj den, luet al81U Eorop'i 'l'an .teeo mw van door den blikeem getrt> 8llerden'-temeerhe_j • H....l wat IJZObe~_''- d niet. Y&II belang. en het Hof Tt,I'UUor<l,,_
un. d h b d I h d K ft d hl ,afgebrand, maar een toov 0 .. r de y.ua Goudvelden ...,.,.en e.,.;.t
....,. ,~H. lJIadpers zoekt te bekomnIl at are e- nlUt OOI ee en oe e B ers le ) been wareD vervaardlgd. Op ulet _u ..-la proeven genomeo die tot de ontdeklrinlf O1et. maar zelfs dl'zen beyatten genoeg a_·eren

20.21 pn 22 -St_II-nb ech.n SOm","dt \\ .sl lapO'pn ~oorB'na' G Ink",~ voor 7, Afnko zoozeer rocDlt ZIJU plaAts den naam van plekken In de KaapkoloDle lleeft moetlten lelden ,"0 &aDde _k ICbuld had. lnaien dat de voonutZlgten aldaarSt .. nd 'v ,.t. Uoedrre, In a.D b .del " 1 eld
'"0 .. ,'\ "" d.n b,<t l' f lIo-IJ.'o,'\ III bestaat al 'aI\r thanB 'geen dergehjke CJ! ~n dlevenne.t Lebben bezorgd, ma&r tbaDB I\atuorwetenachap .....hjke VOr88D1gm. In men gelooft dat een of andarN.tare w ra te verhelderen
, e h b r- sal moeten boeten voor het kwaad door den r
P J !I, smKn. P II .onn. Afsl~,:e'. 11~ 00 Kerk IS vQI IJVrr voor &al WIJ henr,t eren ous vroeger bIJlonder "eeu gen, mur wa&rom wordt er hIer bliklem ungengt, EEN KllFEIl7..AAX TB lUITEN1IAGll-De hee BXBCUTKUIlIIvAlf HIDDl~GII "yen n

" 22 -I- rt.eh_,wu~J. dIlInkt I ulb6~ h. ~ .S~,Iwerk maar mell outwaart er lIl"t don o'l'er Kolf~r8che huordf'1'I op plaat&en 'l'er· WtIDlg geduD aan oDduJoek, heblJ Z' B.aANDAS8UlUNTI1UrLJ.AT8CRJ.l'l'I1.- DanIel, van BoOllrr ..nl. Ultenhagd, belll_gt JlAJUUl.
~ led L .. "J, II.". "L', .aD' I ..... In Mt plaateeb)kt! blad over een bem ge In deze _k dtl@clde HoofJrell" ...('l{"Jt
\ll1b~" b el rlid :Jlln eeu kwart e"u wo geled"o D nomen te hebben die een verJ.larlng V:ln dergehJke ondhedeu die men De 8t>oretaria der :MaateohappI) beeft 0118 ver- bev~1 yan d"n lIlagatraat nat hl) ulrere verklarende dat bij bet _I' nat~.d. _

22-_1-H< trJ1JoT ORblJ \ III.nd lrp dl'- de dagbladpers 18 gee U oukerkellJk stre' de s&ak kunnen geven Kaffers als de pleegt te loemen, hetIlIJ nur dil gebrIIlkeu eerd met een zeer nette almanak voor 1187, op ElJD pla&ts woouacbtig moet l.. ten lat In een lI&alI: van dit bel ..n~ dp ~~,
tllkl,o-I.d n. \il.'~O.d. Paard.", Seb·-I b I Ih td' d m den vorm v&n een fraal)o met k1..ureD en of anders £2' boete betalen Vol· H f Id d k
ppn vnl'k"-n. \ ark'D'. BO.ldml"er.<u, ven liKt aar. ma~r we. Rt RDS wa Il man waar de heer D&.mel ,fan epreekl, le en begllppt.n der InlandlObe volkeren? vergold en het !tadewapeu veruerde dubbel ". kampr het 0 wIe oen enDen

, Oe I d DJO b ..t er alecbIl .... 1'. Jaren lang .praak k .. am daarop neder dat de
.eb~p, HUIsIoad •• tI. In don bo<d.1 van Afrlkuner bladen betreft. e meeet moge door v!lJt en Bpsarzaamheld, zonder de Olt II des te meer jammer omdat gevou weu kaart. dle teven. het programma n plaat. woonachtig. hem l(Ildang hel- t...ursumer twaalf maaoden hal gebad
"'Jlen den he" P J de Kock. Sr.- IJke ~ympatble mM J." al btJld der Kei k mIOste ooeer!lJkbeld .1Oh meOlgten vee levende traditie dle men hIer vIn der maatscbapplJ In het EDgelaeh en Hul- ZlJn plaats. en thans ouder een over- ZIJ van Plsoh,," kon vorderen d.1
R J D.m .....r., Af8111j(" I LJ" i_ cl' landIOh bevat met hem voor het ullroelJen vaD led ,,--- d b I• " .bu~v- "s. ~o.d In df" 108)1· Jle hIer vroeger 'Ul s~er", was. on le beblMin verworveo, dIe kunnen er Da· ,eel hoht kan werptln o'er hetgeen meo. S E ,_, I.... d.r ge en ver....,..,n zou fin epen

"I _.U, '''' • b LAOTBRII- en aan ..... '-A ,en. waaron r· 'n)gen, ZlJ bebbeo vermogen, ZlJnde lDuen. maar dat, daar &lJ dIt met
.. 'ent nb, ct,1 v.n hl ~ J Mul er.~. ook DU nog eeD grootere magt teu goede tuurilJk zIJn. maar hebbeQ luike Kaften wat oudere eu beroemdere volken bdrt:ft '11'1 trouwenl enkele varkllagterl aantreft'"n. huuner 10 het bezit van 9) bee.ten en heel daan elachers vnj waren V&Jl all.

n )o.,-J \\ 11 orr' ... Jr • .& C • I f Ican fl Dig a, der hIer gevesllg] Ker kgeDoot· kindoren Jle de JODgeLBjaren olltwassen meerendeela Blecht8 Uit boeken kan leeren be~ben aan den beer Wiener. :MLA. een klemvee. en Y&II lil dat vee 14 er g&en kehJkbeld. De OItapraak wae dUI voor
.1""," I f k d geschreven di.n deze ln de Ca~ Ttmu dat de eigenaar met op eerhJke WIJl be met kOlten.

---- ~c ISp CJ(' dron an ZIJD. dan krijgen dezen 'l'an hDn va er _ b ft laten plaat-n en waann on een boose heeft. Moet blJ ze J"geIl dan
JST "\H VLRPA)'lD~~ ? E bol. thd Nu. de Mll>lster ,&n Kolon,eu een Con. ee ~. d d 'f I I~ )ofLI • l" L ~ I [I loch. wat Ziet mell cn paar evenmm .1I"eU8 om me nn vrleD en RegerlD\ wordt geschol eu le. In weer"l ElJ Olet slechts hun vel gew .. nltt VAlf DER VUVER _"en 00 llII.ul~el:j

JKgcn ~t1~den bekwameu WIJ IczagH van vrohJk te Zijn als de broeder van den ferentle tU88cben R1Jka en KoloDlale van een ..riementabesluit, aan Combnnolt: en maar dan zullen &lJ naar locakbtlP;i HET WOBCE8TIlUlCBJ!:
. ,HYl uTJlY.II:!L'" • lOb h • dan .o,'ken ZIJ hun tegenwoordwers o,er al"emeeoe Co. veel te groote voordeeIen toeltaat gaan w..ar ZIJ met geen mogehJ ~l Advv. Loonard 8fI Schreln"r Yoor.'u " ../'[ lelj OIiCUI"1 e. op eeem er I aar e. verloren zoon. en • y "" vee In het leven kunnen boadeu Dd "' .. " de Procureur Geooraal eli alv

.dllJ I "au de proJlkant~1l J"r NeJ Gare- gemIs te vorgoeden ten kos~ der buren des HIJ ks, ~oo al. verdeJlgwg en DR Enw, H1IU lLulORUVES, ln OOI tele· dat op e"n DOIJd8vergaderlOg zIJn pla&U verweerden. Dlt wae eeu .. "tefZ&&l
~ raaf emeeuachll 'lul ral nlem"nd er gram UIt Kokstad vermeld. li Voorzltter vao d

II. \ !ill.re P Gllru',b'I~lDll08formterJe Kerk gengt. waarIn or op van rieu boer op WleUS plaats &IJ wo g g p,. het Wesleyaanscbo Zendlngsdutnct Ponde was ('en dleveuneet te &IJn • m'UU' P cll!Cher uDlpraak maakte op waler WI
~ .nca,d BKr k " het k I li werd 10 der lijd In Oostelijke tegen h"bben da~ Slr Cbarles MJiIa bier. land, en was, meenen WIJ, 10 Tembul ..nd <le b .. d nen Af leelinglraad verzocht om nVier dat door verweerden werd
t-Ieboorlt ~pn. 11 CKlpdoo wor lt ua, gcJrou!{, tl om er", IJ lieD Illt d oed k ouderzoelr er naar te doen. en doet meu en waarvan Olet eenm&&l bet
I uw. J P ~"Ia •• b "Il rua. Bcb ippCj,j~ J~ "-hiJ/"d la het I".eu ala &en bekend f!llt vermei'! eo blJ eon rol vervult, maar het ZODgevaaIlIJk voorn_mite zendeling en e lOvl nJ .t" ln plaats van ZlJn Kaffe,s o.. gehoord als dpr naar de nner teruO"Vloelde.loo

' K h KIL' I r&&dsman v&n Oan~elizwe 10 de dagen dat .. '
l h"wlc' J \1,. cdll ~e dU1'1l .errtJlcn W"ar reeds komt overeen met de gewoonte der zIJn om !\&PSC e ooolBten In ",ogeand. zlcb enElJnlanddoorde Kolomeliet over teverwlJderen. dan llblJ erzekervatl Wet me6bragt, Een aantal ~tUlgen
.... ~ r • T \J •• d did K I te ft d K er DJet. tegen hen aal gevou den word ..n. ln de &&ak It"hoord Dl8&l" ZIJ W!lI noglllze !.ulummen Olel illlg Id van gemaak I KHffers om hnn vee Ulet dau b'j zeer le e gevoe "US tlr oonls <l D'in e a8p nemeu.

I I kt t t JI .... ,··r 6 D ISiS -De ooglt 18 afj{eh ..ndeld toen de Zltl.lng tot bedenh"R.'tIld \\ etut,d, " htet het BI laar ... hoe ,', I ~IJ bdllngriJke gelogenhe Ion te ..lagtal! vu s re nic ver egcDwoor Igen, a s ,er. JENEVER -HollaDnl!Cbe lezen van onl blar! ~BUURY. XC ., K d....gd werl

1

tegenwoordtgers del Ka&p te Londeu te zullen een Olet on&8rdlg lromphment &&n !lg Oltgl V..UfO. Een beataanb ..re p J _
le bt:b""ft" auu zllik een ~I Li gel Ddt hun natie m het bealwt V1U1 den N&talschen nu de voorname zaak Wil vt'rocmen thans

~Ju ,~' vr,.!;t IJ .....IJ n UOl 0' B p"r o[J)ga .nJu p' siN Dg op eeu 11flder puot lUtuBBche, late I (ptrodeu, De C lDfdrenlle hOtft WetgevelJdelt Raad lIJ"" w.... rb.J &lIe lterke v.el mmder v..n oulte Kod- en OoudrulJuen .:" UTEA'S TELEGRAM
h I > k Ivestlbt zlOh. bIJ het lillen VBn dou brIef plaals 10 Aprd, dUI op rieo tijd dat drauk een doonoerregt Yan 6d, maar alleeo De plaats "&RI men eeu liJd gelenen g"aegd .,

te I. It n welt u voor OHVIe Intc~ el areol I ft te kool te hpbben gpvonden 1I"llpoe- ---
\be l,e L tlvan den heer Uau"I, de aHI 'licht \Vaar lHer htt Patlen',mt llJCl zlttlng nabij 18 vllrlprlllnd80be Jenever pen v&n 3 ~r > t. s eli 'k li k d t ONDEr:ZEESCHL' TL'LEGIJ A 'rDIGeer," Vior h. t tersie J lar gIJ IDsbnt ui I fib: lf I gallon Ital1,.;t,.le" M&I<r wa&rom moet Kaap- te koop ~I)D Het 18 ""I ',pw ..r ~ Jl a I ~ , D D \_'t'\

I" t ~e\"gt ,a de zank. I" bcb" fIe a lIJ lom hl< I '10 U ~r op ZlJII p "ats zoo Heeft echt or dle uttlng 10 het volgenri ""he b",nnewlJll \'1) baar Holillnd80he zuster goudkoortl hier Old zoo Iterk beencht ..18 '" ---
I I ,el I beesten? Omdat liJ ulet alleen voor jaar Illet bijiondr' vroe){ plaats zoo]at Ilchterltaan P alldere plaatseo. WIJ uen n&ar de KI ys,"o EN GELAND EN ZIJN KOLOl'l

B k 0 LLli kr cdl_" Cll vere,",:" po>:Jlg. eli e db' Ult Komthet nur regt :lau zal
\f " dj kind.ren Il v I "i I ,ch"hJ!. bij I e.lat 'A IJ Llero.e'l ht m. la TOLlr eu vee oer. eell een MlD1Mter of volksvertegellwoorJI TItAM'lrEO ONOEL8I: -Een knaap van twaalf bo<>r wel' goud op uJn elgen ..khr 'nn -b-/--d

KO~THAKnN e I i. L' bb d k ml iJeI n om zIJn kost te wWlIen eu zoowel haar a's vr.,eger de Confdentle ka, of derueu J&rl'o. Oreen geuaamd. was Ding.' den, Ook WIJ ho.dden bler Pelllg" d ..gen ze"rIOlltV<lllgen I'll g~pu a.ceer
30 \1 nd,v A ,t j ZOOV<t ~t8I"O~CU l ~U. Dill ~ zRa DUI d&g met de tram naar PapeDdorp gegaan I k _

I' 1:: IIsb k k ,<II te m ... eu. maar 11 tege de,,1 hettelfJe bij WOllen oaa ge)ooven W1JDIet dat op deu te f b d d •• terkf'n .. md. de hitte W&I 10mB ondralle IJ L< IN 0 1<''' 7 0 IJ hIIt::itepber, I door lt> zetten. n wn en om lu (JO~! I" , eu ... g.. IJ e wOlllng ZlJD"r ou ..rl. Vench~ld"De v&o ODlte menlCben III het Rot.l~l' "'. [C - e Ber
wat gII kouI" \\ le ZIJ" h, t <1lu le Ieerua's wal god i vcor Jt.nropeal10D IS hotge (J de Koloule d~or lemand btlter kan ver- maar hep daarop laogs het n)tUlg om voorop Zw&rtl&nd (Moorref'St-urgJ. klagen reeds over helft een d';p~be I{ezo ,den aa" e

d N rl G rKk h t t Iwaar(JJwr lemauda Vtrmogen wordt af~e- teg"uwoordlgd worden dao door deu heer le stijgen, Vlei. en krppg het Wiel "ver zlCh gebrek aan w"ler WIJ verillugeu ree<is llaar ~eurs der verscblllen le Bnt5che
er , - ,rt IOrnoC!ir t,· er J r 00 op I Naar hOlS gebr&gt overleed biJ .. eldra De EPI f'" 11 bo h

,.. I k !lIet'l! lht flJmt gebet! met den mf'at- J U. Hufm'yr Jr 1-.1 b t t hadd h t'o ge vruebteu. en ur let 0 ",te en ssc er ZOIl om Rtln te kon 1ti(el. Jat. daar tot Dlt
,oe pen i' "aal 'J g~en ma' 'll"1 VIU loruen van e nJ wg en &&n en' d nddoor hler l'en vruchten b I f J T

1\ d ,ch" peltjkou loestaud der Kalf",s eli --- I k u scbuld l'en lfou !Dljn u ell • tCl' 0 te vervat lil ne rooun"
RR].' erll ge rn,toekellis In ,d Kerk i Het "I' P • 1\ I • u gee. WIllkeI te op,"en, voo",1 nu Hl den nJtlJd ver la"'lt van h .... ParlemeLl 10 ""

- 'I J H N LI D Imt! de voorvaJers LIer It.:urope.cbe VOI"I len za ncn DIt C lU bcr'gt IU oos blaJ PO~DOLA!\'D -Eon !cbn)ver ln de Watchman uzer boereu 't II! eeu ...onder dat er nog I '" g..... pi
I A Jl nl rny .I. eet In" eu r b P II st .pp D ae!lom~n mc.cten .. or, " k"n "as het even zoo toen liJ op den dal de phyIlolt '1'1' llCh op eeu aantal plaat- 18 van oordeel dat de z&ken V!ln oudoillnd Glemand un beeft gedacht H ..t ba,J .. ordt , ..

sCREDl LE~ I:'\GELE\ERD Hufwlyr I Olet regt knnnen komen teUZ1J het .telen Lirok bezocht pn lS lDderLiaad zeer h~llZliBm liet dod om zalcelJ 'I'lln gemeel
n,e --I crlD' Bu t "." b,,~ b .drn,h,,,1 h t cl I v dIt Hecl.b/J/? trAp iJer outWlkktJllllg stonrlen die tioorl1aell vertoond h""ftdle vroegerllltJt bo.m t .. ordt&fge80hKft. en dat durl.oenlet veelksnl voor IUln ;beumahek hJdeuden. WIJ heb- bdllng IUillCchen Moederl&lJdelJ

l' ,1 r' c· G\tl" r e.e I I, Vdl Y i.r \\ at 16 I U e oe au ( do KRlfera bermkt lS Mllar geld belegt wprdf.1n geacht cn ~&t do 1te~enng Ze vooreerst omd"t U'mqlkela, alII hiJ wel ben tbanl den predlkllnt v&n RICbmond onder 0< bUi ,el"n. de Ihg' r'ng H
F Kn \\ I b.lrn Bu I-r' lo I\M h. dl' Tikt \\ IJ wettn t Id wat de prem"aUICil oa! moll. of dea noods bewaart men het III d iV th ft t Id II' Il I t g"Zlnn. g"fll m&gt beeft om dl.flAChtlge onder- OU8 dIe rof en loe tot groote fltlehtIng d ..r ~e- h. eft om eeu co f"rel,tle te
Umt.!. leIDn lmnd I I IS la'Deu o.er Jc k e e ee Ke~ (' 0, zIJn a en p aa kapite1D8 het stt'len ta beletteo. "U ten twa..de m ..~ute de nlensteu voor DI R ..bl~ waar te L )"U"tl IJJ Ap·tI & IlsrllAU le ,.1

- U b S b R J , ou ,. Wlé i" c,rCD alre ger'l~t IWn onde uUS. wIe In vee ~lJ" vermo"eu d t t I I I d i< dB' d K lo ..l Ct"
~n-;;r1::! 71 ~~u; \1':It::,:bu:,." ~ 'ér zaak g(,8pro~en hebben. maar wd wetetJ ziet heeft Krond nuodlg. Wat lU oei. leo In erg '0, van (e p aa B ge egeu ~:de~~~~n meeer ~ ~l:;en~nge~~ld z~Jlln~ lleemt.- urrelp"" Itn deu worJl'n, ten elD,je hrscL,lle I,
7 -Pavd \1 I t_ K mb-rl y WIJ Oil C' ze lezers I< sgeI'lks, wat IU Oe K ff h IIl"t waar. ID Mo~ iorgat. du bcsmettlDg h nuUl voor de rust dl" l.nrls lI. DB KAAPSCIIB AFDEXLlNOSRAAD hleld \les '1'"" JrlUJ{end beiauf(, vo .. 1 Ol,

I us \\ •···r~"n, t" 'j lUlvert! ti Olwual&c apPIJ geen 0 g DlDgadaa ZIJU wo.&nd..h)klK)b~ ver-.lennj(, 'e Rllk8ver lemgin" ell een HIJ~8.k~,7 -1I·reu!.. I' ~U ~a o. UIDAr. I ltS ode er oyer IS VGor dat lel J. tot bez-ftftr als Kotrers oerst ontdekt la. licboon ZIJ len deele E kb'" h ~ II'!i~ ...dorp bo-r 011an~s ges 0 eu ~y' g('efl. u. "_ u' OROENl! EN ZXEPUNT,- en ver lPnng van wur ..t UIt et rapport vlin "en nSp8Cteur ondeneesche tt>1"graafverblUdlol1, k
7 -J bRnn.. P-!ru. KI pper, J P 1000, t~lgpvaIlen ZIJ en IIIJ weten dat [ls De met een Europ<3.che mll.titsebappll ln dle plaats vrl) ver ofleggeo Zoo leden Yan den Raad de .."r gemeente li, aobuon der W..gen bleelr dat de wegen, ln weer,,"l Yan apreken IJe MI' lster 'I'an Kolooleo

O,.r 11.1 hUId Wo c·st." bo" Iw..t valt Wlen het voorstel omtreut eell aaoraklng komeu. zOllder-wat tronwens '(Bauw raakt mell van het kwaad nlOt heel W&t bekende 1Dge... tenen en onder ande- de ZUld 008ter. redehJk 10 orde warell, en dat tegen dat biJ ,he geieIleubell
7 -A br8h.m :';l,,,ho U' van StrAat,n, j ,"n We.:bl"d ren de heer Cbllrles Faubndge kandldaat zekere vroeger besproken werk sn ten neele

l\"l.'ont.,o, dl"tnl<t Alb rt boer I Q~ U was Dltgeg&ao. de PairIjl en de DIet te verwachten Is.-van hno Kaffer- maar het le reeds veel .. aard dat "r waren Jt88leld. pmdigd JD de berklezJDg der klaar gemaakt. ten deele. w8g~n. afw8Z1gbl'ld Sill worden o .... r de kweetie
7 -LOR,lolt. Gr ... manr. t. \\olce.t.r Z, ,d Afrlkaa?l aRO "jn gemeenteleden DIet denkbeelden afstaud te doeo Ous heeft HegeflogswegB Dan gekeken wordt. vonge leden. nl. de heeren MoMeekan. WUD" of Itlekte van betrokken personen. nog nmt f"deratle, zullende de oou
1 - \\ IlhKW !Jun.ld :\IeK,y. to KORp8tad, dn' fde aaL bevelen om d, n geest dIe belJe het altI d een zaak der. Langennan, Attwell en BOsenberg De klur waren Aan den weg aan Houtbatl Nek ralldge'l'eod SliD. eD drlUl(t er

IDlJd.r, I Id d D C 'li I Vlln het uiterste Geen reglsgeleerden zlJnde onthooden VleI' eerltgenoemden waren gezameDlijk op een maalrte men than. het paardenpsd :Men be· le Aj(euten Generaal en eeDige
1 -AJ"HOD:\B, .. I.r, J .oon. UD Ur&n~ene bladen beZie e. d 8 Jl nrlay van bf:IaDg geleken om hIer In Z. Afnka verkieZIng.biljet aanbevolen waar g~ vlJfde sloot ten den veor voeraadJe ln F~bruanJ aan v&n Iny!oed a&nWelll~ lullen sIJn

afdo.brlt Malme,huiY. bo., oordeel W88 dat onll blad, door een Natn zoo fpoedlg mogelIjk toe8tanden te 8che~ WIJ 0[11 van alle aanmerkingen op hetgeen. naam op voorkwam te vragen. en een Coouté aau te st611en om eeu
7 -PIeter Ab,sb.m F OHud ar .Ie 11 o'_gu, rltlleopolillek ,n Afrikaner g€eSI VUDr te d K Ir lf a&n het Hooge Gere tahof te Pretoria. tos- H -D --"--t dR. vlan tot natmaken der tregen ln te dlenen een DE LrBERALE PARTIJd I I pon waallO e Bllers van zo moeteu g • 1JlLUi8DO!!P e ~ eur er e echo werk waarvan de beer Stlgant, du! voorsteller

Im; ':"PRul A"dr.w Ho••• I" KJtape!ad "l1"t, iSt880. do pogingen der Kerk ten behoeve ,UZlen dat er voor hun oode gebrUIken Ichen de Bank en ad, Hollard 18 voor- heeft een bezoek aan de Kaapstad geb ragt eo W&S meende dat aet aan de O.moontlIII moest
7 -Hod]e Job.,.r SRms dIen. t. K.ap8tAd.
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der ZendlD~ verIjdelde ZIJ eu WIJ wotel' en I all d geeft er een DIet onaardig verslag Y&n. daar- gel;ten wordpn De heer Baw dlende een rap- OtmlaAgen en gep!'blaceerd 8 Dec Il 3~
I t ZlIln!lWljZen geen p aats meet lJ!. eo geven. maar IfIIArue EOU en WIJ van op nederkomende dat bet toch DOg 1l00'n port 10 over den staat Yan deo "'''g naar K&lk- _

~o A ear tevens dat DIl Du TOlt. van Nwnw I moge dlt hard icblJneu. dan ~nIlen regtsgeleerden vArnemen of niet. huo. slechte plek Olet u. en dat men ventaudlg baai. dat voor Dotificahe werd &ang .... omen. LONDI!:N, 8 Dlc -Eeo
7 -JAn Rynbard Rr~81., Jr" J In, 'an did d a zal hanQelen om, ala mon blJ toeval eeDlge t b f 0 'L_ W L v,. Lille I U' h

OranJerie, sfas.hul( hl.lm.sbury. bo.r Bethesda. en toe eg er voorstan ers vao de KoIoolst"n hier tocb toe moeten komen lDlllene, In deze lUlak heel wat lawa&1 is d b ft te t . en w een rlf van penuare eraen en een ra a nlOOlelen IS g ..
-____ Ihet W,el.blad ocschreef als strekkende om als ZIJ nIet lIel,e het onderspit ,uIleD pon e~ ;... t,.;e::o e::t· se m;u wtatapJe ontwerp van antwoord hierop door het Comité Markle8 '!'an HartIDgton

"1 L1 IJZ"" bl d d h d Af k gemaakt over lets wat bItter weID 19 wlUlrd naar e ps b,-~~K80· Um&nsdorp 'I'ao FmanCJ"n. bleek het dat de finanCleele b b t d b
" t r' -".L' de belde a en le Ier e rl aDer del,en, W d blijft hlJ echter helhe 'UOIIJ met al ZIJn fouten. kwestie omtrent den Oleuwen Houtbu.ischen uo er~Dl~log me en er

\ Rn 1 lot Il Dec 1886. zMk voorstaan den voet te 11gten Die WBII at W1J a&rentegen met weeruo eo bIJ die fouten ~liJ~ thanl deze te mJn ge weg nog allel behalve Ultgemaalrt IS. De &an- bopeloos W&ll. Bletworteleulter
:: £ 8 d£.. d bewermg werd toen. DIet met redenen De Cape Ar!Tus III kwaad over on.e aan- waarnemen, dllt IS de beahst vlJaodlge komen dat een AI eehugsraad dle te zUlDlg 11 stell10g vsn deu beer J T, Versfeld tot V!lld. P co IS tot 11a. 3d. per c8Dtenallf

, d 0 ti 0 0 ~ fI " .. h d d h H f om boven aan EI)n advertenties met groote lrornet van CcDstantia 10 plaats van den heer De Moor hed, Madeira Dluglda,
Aor I.py' 'no per mu .. = 0 8 maaf met een eeDvondIg neen. weer· merklngeo op de I:lntache denkbeelden dle ou lng oor twee Regters 'I'!ln et 0 leUen .. KenmageVlng nn den Afdeelin"l J J J rd -...A-lr urd li L • Id Z
A p~lpD. pet 100 0 0, I • I h d d .,'. urgens. we """""0 e ,en 101,e J"I ure I ml ags op relS naar UIl
Abnlwl-o. periOO 0 0 6 - 0 2 0 Ispro~ eD. maar WOII tiJ OD)DlSt? WIJ kun_ hier op vele puoten VBn NaturelleDpohtlek ln een andere zMk tegeoover deo Staate- raad' te aten zetten. Zie OOI' en C.C heeft een aanbod van den Papendorpsoben Oemeente- ~erlat.eD Ue Pretorta IS DWJls lat

3 18 0 3 18 0 • I d k d h f laten verleiden om een meuw kleed voor de raad £1 000 te betal 1 .......AA 'Ij". pn IOI1'!!,.r - Den ons voorstel en at een goedkoop waa sllc ten, en vraagt 0 DIet aao de procnreur aaogenomen Er heerscht 10 tafel te Le.t 110 waar de raadaleden h L em. en a I yerl'!~lOg voor uur 'I',m te PlymouLh aaDgelcom."
&oet. pe' b< • U II I - U U I k kIk 11 D Id h il e n un wera alle acbtentallen. De heer BuyskeIl, door Ow Fr b f L I
i .r V~, " U I 7 - U I 7 I 'Weekblad. In er e IJ en EID geso reven. lamantve eu. wBllr et ntsche elemeDt de Z. A. Repubhek zekere 'l'oonDgenomen- aan doon Wlenl pluis Olen Alphen de weg Yan Hout. II ale:- se, IverpJO op
Groene bWlpn, per bh 0 3 0 - 0 4 I het vOOJnoamste meuws meedeelende, en meer dan ergeus baas IS. de Naturellen 10 held tegeo u Hollander.," schoon de Re- DE 1L1.AP8CUBÁFD'lKLINOSRAAD werd door baai moet loopt'n. wilde vergoedIng, en men be- ~fr~kau~: s a'l'onds verlat.en om nUt
Elle",o, per 100 0 6 J3 - 0 ti li layer maatschappellike vraagstukken het orde worden gehoudeD. Oos antwoord 18 bl k H II dID J zekeren Cupenter. Y&D Diepn'ner, ungeklugd sloot met het pMrdenpad Dletvoort te gaan tot VloreD. _
Groeno V,J .... n. p.r 100 U I ~ = ~ I (j een CD aDder In het mld deu brengende, dat, de klegten d8llrgel&ten die men dlkwlJls pu le aan 0 an erll a 8 r. Orlllll8ll wegens ... llCbe dagYaardmg, waarvoor de mao :: ,::t beB een

b
aohJlriing ~~lgettroft'8n Irdnde WOL IN AMERI KA

OaDlen. per stuk ,. 0 2 J U I fb ontzettend veel 'l'erschuldlgd lS, en WlOt £2 vergoeding eJlCbte, :Men had hem voor gen 1880 op onel """ 00 men ve er
I:i p"n." I'"r ot ,. U G - U I lIlde beataande bladen 8 reuk zal doen. en het vanda&r omtreot de Natllrellen verneemt, het W1JnbergIChe Huf geroepen wegens Ulet- te procedereo, Naar FinanCJen werd verweaen
nuerjl 'P"r lOO lb. 0 2 8 0 3 lO IS geeD hgle tsak bleI' een Hollandsch blad de geklenrde bevolklug Ban de Velden Ult dle voorwgenomeDhed, dle W1J eo andereD betaliog van hondenbelaating. maar bij had een verzoek om penlloen Y&Il een opugter der OE PRINS VAN MING RELIE D
Knol, pe' etu~ 0 U I 0 0 :1110 staod te I'onden dat aan deel8chen des heden beetaat dle. aaogelokt door hooee ID zake Dr. JOrlll8en den HoofJregter de beluting betaald en wae op dien grond wegen. A. Green genaamd. Wlen. ouderdom lJULGAREN
Pompoeoon por .tuk 0 U 1 U ° ~ " __.. k 1TlJIJClproken en nu wilde hij vergoedlOg en gewndbeld bem nlet toelioten langer werk
P.tAttA.. per lDud U 12 0 - 0 12 0 tljds voldoet Std ou eetJs dat bet Wei!.;. looDeD, er heen gaan om er ee!! tijd lang te .t.,.,.,s teo w&de hebben gedUld, op de voor den ti d' dlen men hem had doen verliE. te doen Voor al de tolleu werd de tender Y&Il Omvangen en gepubltceerd 8 1> u(~ 31E
RI8]e8. per mod U !; 6 - 0 8 6 Ib/tld de bIadeu er onder helpt welker werkeD even als anderen aan den Spoorweg BaDk veld, d&n kunneo W1J bler'l'au Dlete zen, Van áen bnt yan den AIdeelingvaad den beer W Bearle ~ ten bedrage van £6.467.
Rapen . 00 7

0
~ = 00'I Ol III gevoelt DS met dlC van Ol D~ Wet en U of ln de kONlrmlJ Den vaQ N amHqu.alanj dan k wa&d. voor de Republiek voonpellen ... erd erkend dat hadereen vergrlllUJg wae be- blJna £VI'OOOdmeert vbelaerledenlaar. aangeno- LON I)EN, 8 Dllic -De E I beer

L1J.n. per lDud r- gaan. maar meu den man 78. 6d vergoe- men. er er me I van ng, M 8 de S b !t:
Wortel ..n. P"' to e • ° U I - U OlMarray. eo vaD de moer lOvloedrlJke arbeldeD, en dat bet een gOOeel auJore zaak - ding aangeboden. eli daar lIlJn bednJf-rond, annlng... eorel.arlB I' c al 181
Woeoad&j(, il Dec 10 \\ &Ilonoeo 20 Ksrren leeraar. wIer lIomeo ooder Ran dr clrcn 18 om sulk werkvolk In redehJk" orde te Het DIeow. Ult Pondoland lB, 'l'oor &00 'l'er venter van goederen.-volgens SIJn 6l~n ge_ ÁlIDUCTlE.-Een Yl'e8mde aalr vsn dien Vereenigde S~ten Villi Amerl\t:a,

-~ ~ - h t t be d dId P tUlgeou bem alecht. 15 • lOs. per dag op aard 18 hler voor den Magistraat gehoord lU eeD rapport aan bel Congr,s
NIEUWE MARKT. alre priJken, niet riJmen. Wat Zal dao bouden, dan de betreklungen tU~BChen Ko- e gaa, vre 1geO. II I weg Dur ou- bragt, vond de lIlagutraat dit aanbod hoog lIliU Margaret C F :Mons 18 de docbter, UIt dor IDvoerregten op wol aan. [le

het gevolg zijn? Eenvoudig dit dat de 10nl8te0 eu Zulu's In Natal. of tusscheu dola'ld, ln het telegram bedoeld, een .... n genoeg en het bi) eucber de koaten betaleD, et'n yong hn .. eli~k, yan Juffr Lindt. te Ron- bebbeo op een '!'raag 'l'an de
o c\frlKanerS dat! geen pohtl~ke organeu III Boeren en Na~urellen In de Z. A Repn. St. J&D8haven naar Kokatad,-en WIl kun ED VDOISSIlI'O -De heer E I b H fd deoedboeob,en li dYJJfben J~~ehn oud. BIJ haar woord dat ZlJ noolt <leo Pnna V&D

0\ ." t .. m.d 0 5 OOi" d II h bbe E h f lOng u. 00 - m er m troon en een mlJn eer en )uffr Bow- &111bun V t IIAb"ko.en. Gro.ne per lLU U 0 G - U Bil e pers meer lU eu e n. en kerkehJK hek 0 we In de a.tehJk" dutnkkn der Den ons nlet voorstellen dat bet een andere klerk aan Kroonlanden. kwam onlanga 10 den land. waarvan de man naar Barberton ver- ors IU en aannemen
BOl U U J t weckblaJ kaD ziob met zOlver polltlel.;e K8IIplwlonle te regeleu, ~ kan IIJn.-dan h~ft de KoloDle een aanllleu wmkel van Ayles om te vragen !we duur de trok, terwl)1 de vrouw blPef. luffr. Rowland. OVERLANDSCHL' TELL GI' i 'F[I
R"r.FPTI U 1 U-U J 8 kwestl!sUletloIateo Wlededebtt d ," boterlrostte, Toendieduardf'J'waadanhlJ,dienogJongu,grngvolgeOI eenbeëedigde D r, .'1.'\
u,Dder• per ·tu~ U I ~ - 0 .: B a Jil er De kweat.le 'an bet vervoer I ~t hIk 'l'oordeel bebaald K\-LJgt 11J de Rodt volgenl een advertentie, meende. kNeg bi] verIdaring van lIliU :Mons veel met d_Ult
1':'1 ,-, LJ G 0 - U 8 I' Synode over de zaak ualel'at zal zIen dal van s ~ V Il h d t d geb 1 een onbescboft aDtwoord waar blJ Dlet. YaD ..n beugde haar onder anderen om ti)don. d~ K A APK 0 L 0 N I K.
Groene \ 'Weo 0 l G - U I 'li Lht telteltJIi: werd erkend Is nn afweZIg- Yee per apoor werJ Maandag door del! a el er 1), zoo & e ee e weg valJ begreep, en ten aloUe z81de J.yll!ll hem den afweZlghl"ld van haar m&n tUl8Cb.en haar en
Groeo. h .. t.n. p"r rnu<i 0 12 0 - UL!O IhelJ van eeD pohttek or(.(&.lInlets .. at hehl) heer W,eoer In de Kamel' vau Koophli<l_ rmtata naar Kokstad door KolonJallI gebied wmkel wt te gaan. en zette hem dieu uit den HupeTlntende.nt der Brand .. eer ontmoe-
G~,,"PT p-r,t k 0 J fJ - 0 J 1 Ib I Af kaDerd h tz d N d G f del. ten naoooie Jer' RegerJOg bespro- loopt., dau gelooveo WIJ dat ZIJ. al geven de toedn hElJ uJjurth gehoorza&dmMd., De

t
&e zaak...~erd bngen te beramen, blJ welke ontmoetingen

KLol l.r ., n. U U li- ~" .lil e " om. e IJ ef. er" 0" oor ng 8 voor en agll raat geuragt, :MIllS :MOUI zelve meé naar het station Pape'"
R ~,a~ ., p' ., I. LJ 1 U - 0 4 meerde Kerk. die \lan h"t AfrIkaneroom ZIJ keu, en tbaDs Ziet men deDzulfJon beer Poudo's geeu ,erg<JedlUg In vee, bare mlll- eu geJa...r;de pblUe onscbuldig, tev"nl te dorp gtng. maar aldaar blet'f terwlJI de and ..~ KOKSTAD. 7 DIC.-E.!D renbo:le ~
l:aJkoen~n. rer .IU~ 0 0 0 - l: L 0 kracht Olttleent het.!) zelf~ d b d do zaal{ de~ "!"lDere slagtertl teKt'nover tlllre ultga,eu '!'an de I las:.aten tiJd (elte Ijk kennen bevende dat hl) kl&ger voor lemand ren ""'n wandelmg aan het atnnd deden, nu Uit Furt Oonald our hier
K nolk)<J1P'" \>,. 0 0 11- U 0 1i • e UH rel I ig Comblluc~ ~n Co 0 hnu ven k gehonden ho.d dlO vroegor boter blJ hem ge- J ~ Bowland W&II lOtuaachen van plan om !Det het berl.:t dat do 'erfl8jerJO~
KI~pl"''''' ~., .tuk t U 21- u 0 3 Vf\D GuJs KODlOgrljk 10 ZUId AfrIka, p oe ter hau I vnj wel betaald Id Vlodeu, kocht maar nIPt betaald had. Het "Inde nur Kimberll'Y te gaan, Wfi&rZI en haar man ')ID.ad!llf, plaal. !aeet\. G,stereD .... Dl

Komkommer., pr 100 U J 0 - 0 4 I dlO mCl rl'ndeda van de krncbtlge elJ Volgens hem handelt de Rege- wae dat A.yl.1 £1 moest betalen, tot groote Yl'oe~r een hotel hadden geh:l. eD IIJJdrong t"putahe te F"rt Dona! I. he5taac e
PrUImen. per lOO U I 0 - U 4 0 door &.aa. keoula geleide medewerkinIl vau nug md !ileec In het nadeel der bevol- L' W ~e~rtheld ian ~~nbe~f t'h~~e bebweerde er op un dat :MI~ Mons haar d&&rbeen vol- Umqlkela'l zonen. tTmhlaogaso, deo
Peron, Ier WO U :! (I - U 2 0 lt t P I HET llSCIlEID vu Ds UOXHOF.F.- IJ a e bel' ng 00 t tOU 1I1e te ....... gen zoo, zullende ElJ dan gelegenheid hebbeu h H J ru
P'lAltlL', per mud 0 12 U - U Jl 0 het Afnkaoerdom ofh'lJlgt. vuorJoel zal lOg. maar egen een ar ementabeslnlt Ye8tJgtln de a&Dducht onzer leller8 aan da don te zu.llen stellpn met een &pologre. De tot eeu W8t'k fut"ue met een mIJnheer Shaw, eer a.rjCre&'I'68 en an (Jrc!! ~e
M""boo, por Ih ( 1 I, t- 0 li Jr I RBnbreogeo ? wel s h.!Joelwg wae een mo,opohe Kaa~"'~.l o.d rtenti t t Magutr&6t zelne dat de IObuld &l1.li den &gent en aan het el"de dIer week voor den lIrlagu versohulVing der vbrlla lerlog tot I
&lIln.o ~.r reu J 1- 0 U 2 Hel A (rtJ<aandensme betft ie_eD te ga.a.n In dat besInlt werd I:ter l"'~ op een ve 0 om nm een lag, Jie ZlJU khent tentond IObuldig had tra&t kunnen trouwen. Julfr. Bowland "'1'- verzoeker:, <iaar U mql' (,la 00"'8,t< Jr
T~bAk per Ib () ~6- U lJ Jl een ?WaNHI eo tb_biJeenkomst. bedeu aTond 10 de Boven moeten doen pielten. trok op li October maar hleef 10 oorre .IU een kraal omstreel<s .l~ WIJl·" ol,

Tomatots, per IIJO l I 7 - 0 ~ IU .trlJ I te' strtJden NOOI! werd OOI en !aet. be,l{lneeI erken 1 dat voor groote be_ k..rlr te houden, waar men van ZIJn1WelEerw GlU.t: ..U...um OOIT -De petitu! dio vsn dentle met :Milia :Monl, dle een .-r ...: be:.l ..rr de vergati~lI(Jg IJljWo!!eDof"-
UIJ-n, per ClJd lJ II G - U L 3 du,dt'I!Jker dan toen ....,J or.Iau!(s zagen hn" ~endluge" veo ra.bat kon wordeu gog'. afacb81d .aal kunnen nemeD. we8e de Kokatadsche Politieke Vereenl m lat ..r. op een Zondag. v06r dAt ZIJ naar de IIlqtJgeQ ZOD \"oor hom te li I! 1<1-"
~l:r;:I·.J,dI ~:k bo~: g ~ ~1=~ ~ lij een NataI8ch blad tegen de Kaapknioule tt 'l'en. en wat IS DU het thaIJS toegeetaue TI: OIl.AAKF-Rm.NIIT heeft een vernielende aan H hl de KuulOgtn gezonden wordt ~ Zundag1Obool grng, £10 OIt beu moeders lrut ,..n_1 Pondo', sIJn Man ." tola. krdL

- -- __ yeI i .. trok llJ hoe doarL'p de Clpe '1 'II!C& O1e rabat? Een van,) p c' op een jaarllJksche hagelbUl veel ktraad gesticbt. maar 1I1J werd ln de Cape Argul gedrulrt. en houdt ln 'dat nam. enal daarnai~et een d12-JIlrlg dien.t ~n, en worden gew~,1 u gewapeo.
.. RotOIl 0' I~AT8 -v.rdll ft lAH.n mu .e".1· • b I £1 gevolgd doorverfrl888nde regens. OnCiualand Oost een gebied van 7.600 mIjlen m"1SJe 8 gue p, van e Kaapetad per 'l'r~laam "N1Ud te "'IJD
I b dl k I, ' k jIll vde opz'gt~n de :-i "tale eo voorsta~t en eta ,cg VBn .201). van 10 p. c' op oen met 80 UOO be .. onen a 10 1879 aan de Kaap tr~ln naar Kimberley vertrok. Toen de moe. ol, I.~.n, IDI.,.O •• UIlen, .'dS, ID"". I••• tln • , _ En HJ.OI!lLllUI beeft op een plaats n&hlJ' • <lel' merkte dat haar d h h _

dHreo J,ek ,.bbl 8 mUl!8Cb.o ~(lpb.i' }JIJ ebt- gaarle van ZUId Af k, s Oostku.st oe, 'l'an £3 OOG. vali 1.) p O. op een vaD £6000 T k tad t weooatlt 1'ernl Id koloni" gebecht, maar te v"r Van de Kaap.tad d ch oe ter eO aar £10 weg KOKST '0 8 0 -G
'd •• I I ' ar aa ..en nJpe ar... Il waar verW1)derd ow vandaar behoorhJk beatu rd t waren a t mj terstond dat lIlaggre naar A. ,,: ,at'r 0

IIlUl!.eneo rQ,~I.t-D tw .. tie ndle zou UOu v Irw"n. aleohls deze en vau 2i) p c· op een vau £9.000 ,oor yan men de opbrenget op 250 Alrken ICbatte, kunn~n worden. dat men. In weerwil ya: her~ Kimberley W&II. waut onlangs had deze haar 'l'IJf uur had d.. ..e~J{"" fin_[ I'
.. 13t:cHu PA1BA -15Dolle, yolkomen OI.nellnll, aaDmerklllg op het artikel vau bet hlad lu 'ervoerd slagnee per Jaar, Dit 18, zeK- HET ODOUW du "Colonial Mutual," ., h&alde unzoeken der bevolking. un deze naar den pnJ' yao den trem daarbeen ge- tuurde tot 1030. toen m TI daar 10 ,

chillokw.1 ODd. [I.' , bl""o- _n ulln.l ••kter Bi J I kWl "tIe had dat dIt ~cnelg i was om t gen de KaajM aJsll'le sl" .. ters, allea ID h"t do plek waar tot dU8 ver kantoor en paILbDl&8. ltelselm&hg het regt het'ft geweigerd om vrugd. en geen reden voor die vraag w~telJ Olel klaar W88 .e koL Il 1en f

."'III.n .n drn(,,"tPn -1I,yo.8. ~atb"w & Co. • -me M V&nTwentyman lItl CO .tonden. zal. naar ruen vertegenwoordigers naar de Wetgev8flde Ka te gevon. BUltec.dlen kwam er een telegram I-;.. '. P j I ,d '5 d
EenIjle A~er t.n, I\lApo,sd &nlKe aterl'''gen ah de OOer'lo der Nlenwe voordeel van Combrlock en Cel. daal' geen beweert maar aveu Jea £131170 ko.ten. te zenden !ICboon nJ wel d I'k bel_ ~ uit Kimberley getet>kend W H. Bo_land t n >'rlJe wllK duor 'IJ ,~!
•...... ~.lAgI!iIIlQ 1R bl '- Z I I '- I d 6. If £. . ege IJ - g d' , r Ponoo'8 toIl<7Pst.a." OIe toye, 8 licepu lO", 'u ,u u and gemeens zaak te "nlLt , &0 ere rma ze. 1200 per JMr RACHn PATB.R80!{ beschuldigd van ttr" betaalt dat St J",nlhann en Natal de 0&- ennen gevel. e dat lIlaggre daarheen wae en ,,-, d

DOODBER T I b 'I' • 1b h diad' dat all I beh I k rd h I boadeo hebbeu om gefn ver pre oulG. ImalteD I Te mIdden van 'ulk eeD strild etaslt. Jl aar 8taat het uie andere slaK- gekleurdo dame. In bet opmaken eener valllObe- tuur IJ &vens tS n llIlJn, maar datmen J ".001'1) zou wo en opgt' e derd. '- iJ ieD
cMq ... g..holpen te h.bben IS door den:Map geue met. geopend heeft wegen. 'l'4inrikkelin u1fr Lindt I man &ond daarop eeR telegram aan <1e gren.en te ma ..en e

I --- f"en de bladen dlo de Afrlkao"r zaak voor· Iers Olet vrlJ om. door r.lch tot een mul· tr&.t, aan ,,"en baar 1I&alI:'wae terllgnrw8Z80. gen met de Pondo'B. den iny08r lilt NataÏ naar Beaufort West om :Mlljtgie aan te l&ten Ul.&Ic der lihode bcsprolceu worJ.,trOY r RL pEN I ~? den 8-ten dp~er. staaD. de h )OfJwoorJ 'I'oerders der Kerk SCbllPPIJ voor het vervoer fan vee te ver' tot een Jaar harden arbeid v.oordee1d. door lnvoerbeluting belet. en dUI de .'I'Olking houden. eu deze werd leta later door een ,af qllr.,la wae Diet aao "ellg, dAar.4!1
JOHANNA CALARINA J :\.NZEN'lwellcer belangen liJ met die lIl8ak één achten eeOlgeo. hnn posltle te verbeteren? Meo REDBIlI1JCBB.1KAllBB" A.UBO.u.."-Op mor. dWlngt om van UIt de Koloaie, lan8'l een fro:w Ro~fgebaald en naar RoDdebolCb onwel II De Poudo's acb IJneO

W~d vl~n_~'Jlen denleer bCt F ~ HoWi, voor een plan Ijveren dat, als bet gelukt, hoort er altijd 'an dat bet Spoorwe~beheer ~j~ 1nlldag ibJ'id ~Ilen de redenJkera 1O~~ ~nY8ilir.:r ~=t;OII=.l~~ ~n ~'f:itr Rowl&~t~~t ~o~~ ~n~ ~lappehJk gestemd. E~ LSdno~
In FaarJ/0s (' Jyoar I cl Irp ed ren d Ilbeu·te gronde moet helpeD WIJ gelooveD bIer naar haodel8beglDselen moet geregeld Mondf~rd~'" ge';"lgtd~r:-~: D~~~"X; lan~nkomen meer dande=~muen dat baar n";m ID de .aaakOlet genoemd '0 eOlg 'l'enLag 'l'&n hot ge ar 0

!lW le CD rleu en wor en vnen e· h H d ' maar het saldo nOOIt teil de t_.: '&ou worden Juffr Rowland IS tL-- d -liJk wtgenoodlgd ter hIJ-ODID h ec Ier dat de ollaorisch_sprekeDde bevol- 11Jn, maar 10 en handel pleegt wel dege. pltelq.'· ,,-"...A _---', A_. ..___ I &aUd. L---huldi t _n UlKl~ on er B HAN 0" g arer I k ba g"~Y wurut. en __ blllt8ruhen de een """" gttIg me .... een Yan ab<illctie
begraI'lDls te 'l'e I trekken van hur ZOOD'S klDg ..tin Znld Afllk&, boe d&nkbaar ook ..oor IJ een I'a t RU! het tbaU8 vermelde DE Enw. RUB LUCDlOiT YIIII 8tellen- Kaapeoha BelJllfUlg aeen behoorlijke N t I maar ook Y&Il medrpligtiaheH aan diet.tal ----
wooDplu~ dec bt:er A r Houl Somer. deu geeetehJken hlllt&nd haar door leeraroo gege,eo te wordeD, W &t de uIImerklog boacb. WSl naar hier gekomen o~ de aflChlllda- leupolitiek 'I'OlfIt en het repwezen inhet wegens de £10 d90r lrliu Moul Y&II haar moe: }(OSSELBA. Al, i OE<. -EeD bl"ll'4

eet Weg o~ Morgen VflJdeg' t~n 3 ure ale deo Moderator 8yoodi geboden en hoe 'I'ID deo heer Stpytler In de Kamer vao preek ..an IIljn .lOOD'. Ds. Luckho«, bi) w land wet. op 80edea 1'o8t ltel~. de bevollriog der senomen en m86nllldeela oPJebnUkt. ptereo .... on1 In d..
, , 'I 'd wonen. en Is hier ernltig dek ge",orden, 1100 'l'erlangt dat R. JIL .eD Konink!ijke Oom D "erlrpluta ..ao Uann 111t I o.r

namIddag, Daar de nIeuwe begraaiplaate, !Dgenomen ook met het Zend!DgBwerk waar. KoephaD el omtrent de politIeke beweeg- dat, vooral we~s 1I1)n hOOien leef~':lu Olllllle .al a&DfteIlen, ten eiDde ZiJ Y&II het OCJll'iA8 VAlf ZUtD ÁPn~A, wac.-.ht ~IJ hout IS ver~prelc'"p rt
Mowbl'8Y ,an de tweede onderteekenaar d8&' ouculaire r,J"uen der ~riog in dele saak be- betraldtingen zich Dmpdac &Mr htlKaapeche juk OIttht'l'ell I'D onder oDlltiddeilijk ~':':.lIIcilA,t0rd.a :eegea. gtre barea, .. oelden. :w .":8~ m ar een ordeDtell'.

Geen lpec,ale ult~odl~lDg IU Ollie KolcWQ d. bOOUfOOritluider is., Iioh treAr die IOhija* OU allen dae Ita aia te ~_ Gilt.Irea tolltee' ..... ZIJD toMMlS =:. dcr :Bljktrerrnnl ,.lIld mor .l..,.f;~:.'!:Jol r.~r.et.e';,ebj:~~ ~~ ftII wat'; ru· CIlO • eh~;cn,;te bra a
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ov£aTBIUItSEZ.S VOO. _BV.EJ.:eX - ZIJ cl•• , •• t
Il .1-1. DE IDteekeDÏDg op dit BlaaiJ in de Stad8&UI'e., '1'apIJtwel'k, CJ'.tOIl•• ~ epps. --, •••. £1 1&.eD iD de BuitendiJtrikt.e1l £~

cl. Jfleu ... t •• atI'Olle.. g~ C te. per jaar. VOORUIT BIIoTA. O. ISAACS.~ O. Alln eiken Ioteekenaar wordeD Drie
. . ._ Bladen ~ week t.oegeIoudeD.a.t Goeclkoop.t. BiIl.del.bul. YOOI'•• U'bU81.., 1'.r.. nr.J'k, fir zij diuoorhet Blad

.,oJ'cel.l .... Go.d A.arclew.l'k, C la ..... I'k, .qae.- .)edankeDmoe\eDdrie zr:.aud""-
wueD I'leetwa;.... aU. ..cleN BuuJut1l4.Uike l!eDlli.,enn TaaJau YOóI:ofJreli.r.t'~t Jo

B.Doo41Cclhedell. AGENTEN VOOR DE "zt;::u'~.
O. ISAACS & CO. Ádelai~AN EN V~L~~~b~O.1I

.tile .1.l'tikeleli ZIJl. hl chlifl ..Ujke Cijfers gf'Dlfr.kt ~::a1Noord • ~.j:~::l'.
le ...,.re.DNeato p.'lileD, voor COllt.UIt. Barrydale. - • D. Z. De Villi.m,

'ti BMalort Weet P. Teeb.

VERTOONKAMERS = ~:::i!,GriqaalaDdW~:~Koek.

86. 88, 90 en 92 Langemarktstr&&t, Kaapstad. ~orp _ : }~i.~r::::~
Brita tolt'D - - T. P. Tb.I'OII, M.L. A
Burgered~ • Philip Snijlll&ll.
Coleeberg J. L. 'Knobel.
Ceretl - Joe.. F. -nrie

& C ' B'DEADALBA VE Hl'ghland Galedon J. Eo.terhay.n.O. s.u.~, C.h·iuia _ A. 'f'lUI Reaen.
Cradoek - A. M..tcalf.
Ohmwilliam J. H. NOJlllU'b.
Dordr.cbt • J.S. Van Z,jL
DurbRr • LindelJhel')l. Drey.r.
Diam=t ....Iden - 8. W. nD Wijk.
Di~t. 1'.:rmelo, :0--1'1.' B. T. Babl'lll&n
Embokot... • • T. Emt!llt Ja-nic ...
FI'I\D8Chboek • .l. O. le Roex.
Fra.e8l'hlUlZ' • - G.o. Hod,rBon.
fllllreamith - - .. Eucutaul'I!k. a: Tna

.Maatllcbappi j.
UeolJlf! J. KJ'fJtS8ll.
Goudine • T. C. &tha, Jr.
GTaaft-Reinet - A. P. V... d~D Berr.
Heidelberg - - P. W. J. &AmaD..
lIufD&ll8dorp Gbahoud a: Yat ..
RánoTer C. Na&hau.
nvpe TOWD- M. C. Lou •.
Hopefield - - D. M. Slabber.
Jacobedal - • J. W. B. De Villien.
nyan.. - P. Mptelerlr&DIp.

Korannalaud G. Schonken.
KrooD8tad • • H. J. Morkel.
Krakeelri ..i$ • ~. L. Fem!Ïra.
I..dywmith (Ri ...eredale) A. G. H. nD VeJdeD.
lAd,. Gre,. (.&hwa! N.) O. C. Cloete.
lAdybrand n. P. 'JUl HeerdaD.
Madun - • • -----
Karaiaburg • - D. F. Maraia.
Malm.bury- J J. J. nn Aarde.1 C. de Gleeff, D.m.

- J. L. Pletori aL
• G. B. Ilauplll_i8eb.
- J. W. L. HOrllleYf.
- H. R. A. Pnth.
- E. Keyer, N.ln.

P. J. JOQben, f\' ....
• G. W. D. RWlt.
• R. G. Bell

Etllft6Ol' _ .tkrt Com",iuari, _ ÁrOOftlaJId ..
ri;- lit Pub/i.," W,rMft, 4 i-« 1886. Stijl, Duurzaamheid en

. Goedkoopte,
ALLBBN VUKBJJGBllI! mlDDJ

O. ISMCS & Co.
TA~I"TBN-AzmID.t8l', Jbu••• l.ch., TavtjtwuJl, IUclcl... -

_ID.te'" .D8 •• cl. laatat •• ocl•••• JU.uea.
D. ISMCS & Co

Kaapsch MaakselStevels
. en Schoenen, . . . A.PBIU.

8UPEIUE17:& KQLORTAAL GEJLUKTD
Dé be.te waarde voor het geld iD de

KolOBie.

TOOI!
BELAiNGRIJKE .

PUBLmXEi VERXOOPING
YAN: KOSTBARE

Vaste en LosseGoederen,
TeRobert'. '.ey, Pru"'_

AFD. DE PAARL.;

D. ISMCS &. Co.
V"OoaZA'.Ea SI:TS-JU.,a.tle •• St.J' ..~e Vel'HA1&d

, D. ISMCS &, es.
BI:TB.A1¥IE'R SETS- ..... l.f •• Subft .. tte.L

. O. ISMCS & Co.
SJ.AA.JtAm:EB SETS-Van .eJ'.ch111e ••• R01ltaool't ••••

BET volgende RaPp.:;.rt
door Professor Hl N·

wordt gepubliceerd tot al-:
gemeen narigt :-- . Schoenen Winkel

F. SCHERMBRUCKER,
Commissaris.

WESTELIJKB

LOOIIIAATSCBAPPIJ,
In den Insolventen Boedel van :MARIA BLIZABBTH HUGO en

overleden Echtgenoot PBTRUS JAOOBUS SUGO. D. ISAACS & Co.
S.I:DEB.AXTEII'-OIlTeI'Ielitk.IUk I. qua1lt.lt ••• rlJ ..

VU DI

Kaapstad, 4 Dec. 1886.
5, PLEIN STRAAT.

éN
UNION LINIE.

ONINKLIJKE MAILDIENST

Rapport over eenig3
Eigenschappen van
Druiven aau boord

Castle.

Scheikundige
de Speanache
da Pembroke Op Zatur~gt 11--~----- _nst.

VAS'rGOED:
Daar de druiven niet aan will konden UNION STOOMBOOTMAATSCHAPFIJ 1. Z~KERE DRIE STUKKEN,GRONDS, met de ~bouwt'ln en Plantagies

worden gebragt, ging ik met mijn Assis- <BEPERXT).· daarop, groot respectievelijk 2, iJ en 19 morgen.
tent en eenige noodife toestellen 2. ZEK~R :,TUK GRONDS" groot circa 230 morgen .:
om de Druiven te onderzoeken aan 1)' ~1f1ilbooten der .MatltsobAppij vertre," Deze gronden, gelegen annex elkander, en bekend ale ~OBERTS VALL~Y,

. kcn van Kaanstad Laar Engeland, d be 'l" d te F hh k 't bit t L-IJeoboord van de stoomboot. Kapitein Har. r- maken een er ate 1'.lgen ommen : ranse oe DI, ap ",n me een ~~
Via Madeira., om den ncde.ren Woensdag, H boe h B d t

rison was vriendelijk gecoeg l'en hut ter te 4 cur n.m., te Bt Helena. en AscensicD Wijngaard, prachtige Tuinen, groote oot SC en en oomgaar ea; ~l man~
kil d als onder aanlellllCn,!e. tende Veeweide, met volop loopend Water. De Gebol1wen bestaaa I1lt fraaJ

mijcer beschik ing te ste en om e proe. VOOR ENGELAND. Woonhnis, grooten Wijnkelder, en de noodige Bnitenvertrekken, ~lrIook eeDige
yen te nemen. De twee voornaamste II SPARTAN," Kapt. WAIT, 15 December Buitenhuisjes.
bestanddeeIen van het druivvnsap, 8Cl· i via St. Helena, A8c.usion -n Madeira LOSGOED:
ker en zoor, werden bepaald in drui- "TAlITAR," Kapt. TRAVERS,~!) llecember 6 K' Pijpen, Okahoofden, Trap- enOoderbalies, Kelder.

.. ven die meer of mic en andere die niet vi,~ ~Iadeira ,,1I.·en. 6 Stakvaten, o~pekn, I Bo . ed h . Bees 18 L
.. '.. 1" MOOR,' Kapt. GRifFIN, 12 Januarij, via gereedschap, 2 Brandewijn ete 8, arderijgere ac ap, eenige ten,. eg-

nJp waren. Du r esul tat n Zip als vo,gt . St. Helena en Ma,j,.ira. I gere Wijn, restAnt van den laatsten Oogst, Huisraad, ens., ens.

: "TI.i.OJAN," Kapt. !.Aiuln, 26 JanDarij, F. J. BROERS,
Zuri~b"id. Suik.r.' .. ia Madeira alleen. J. J. Dil VILLIERS, A.P. sn.,

;\i.t riip •• 6.i7 r~r mille 1,; 4 p"r cent. I RETOURKAARTJlo;S naar EXGELA~n, gong Gesamenlijke Curatoren.
Bijna up .. Ó 47 " 17.1 " " ! baar voor, Z~'. lfll&)'IJen. worden nitgerpjkt te~eD

. , een eerminder iug van 10 percent op den Dubbelen J. S. MARAIS· & Co.. Afslagers.Rijp .. [) ~O.. " .. 1';.4 " " I r....,.o:eprij •.
I RETOCKKAARTJES voor HAVENS laogl de

HetgemlJde!de g'fh .lt e zuright;IJ was 5.5.;: KC";T worden "itg.rcik.t voor de terug reis binoen '
·11 k . lG Qd b a I i per On. )1.,."Jen per de UD'''" of de Caatle Ma.toeh.p-per Uil 1', en SUl el " IJn. . pij Stocmbooteu,

cent. Ik bevond ook dat bet gemiddelde Voor Yr. cb t IJ P."'H~e doe men aauaoek aan d
. t d kiL 9 . W Kuut ore n '"11 de ')laat""b"ppiJ, Adderley.tr.lIt.

gewig vac e or re s greWI'D as. TROS. &. FULLER,

Met di-ze resultaten de zamens:elll[]g vau \ '.,_",.eM B.,st~.rj~r .oo.·z.. \tril".
onze nJ[,e Hanepoot en G, oend rniven , T '.., ~_._-_. ---

verg{·hjkenJ,', merken wij pen groot ver· Zv' AVEL ,
schi] op III h. t surkar g,balt!', ruied-r 11 •

de zUligbeld. ZvV A VEL ",
Hd f!{'!fJlJdelde gf halte zuur In •• i

OLZP rijpe Groer,drulf en Hanepoot is 35 l' E Ondell~e'tl'pkenden hebben ont
per Il,i le e:l suiker 22 per cent. Geheel j scheept 13RANDR.t1l'S B.B.
rijpe Grc-ellu ruif (n Bar:epoot lJ, nive n
beva tt en 25 per ce n t su.ker.

Hét grmldd~!d gtwigt van den korrel

van rijpe G ro: nd r uif is 42 greinen en van

BUOFoot E3 gl'llnen. Door talrijke. VAl.r Dl'R BYL & CO. "
wRarnfll1ingen die ik gedaan heb betrek- "JJ
kl'liJk de 'l'llallderi[1g van bet gehalte

sniker en zutlr in dluiv. n gedurend"
dec tijd VBC rijpwording, heb Ik bf:von·
den dat in het district \\'01 cester dl' Deutsche Zeitung fUr Sud-Afrika

De WelEd. Heer Il. P. KRl.llCAUW

JAMES ROBERTSON, Geillustreerde CatalogU8. en Pri;sli;lIt worden op aanvraag p08tvrii
toeoezonaen.

A. Fergusson
Whiskey

RobertBons's Scotache Whiskey en andere welbeken-
BIEDT TE KOOP AAN TEGEN LAGE PRIJZEN

LOODEN PIJPBN, t tot 2 duim
GESLAGEN IJZEREN PIJPEN, i tot 2duim
Gl;GOTEN PIJPEN, tot 6 duim, AARDBN PIJPEN tot 12 duim
llÁM SLUlZEM, "aent~gale" Pompen
KRUIWAGENS, WIJNGAARD SaHOJ'FtLS
SIKKELS, ZE18EN.

de merken
Calcutta Produkten van iedere soort, waaronder Olie,

Zakken, Tamarinden, Rijst, Salpeter, enz., enz.
Xeurig assortiment Cigaren
Xlappertj es

Bloem van Zwavel, i
Vie :Zij te, Koop aanbieden t~en I

Latgst.é .Marktprijzen. r-:

;LSOOK,

BRAr\DRAM'S BLOEM VAN ZWAVEL,

en' Hardewaren

Brandram's beste B.B. Bloem van Zwavel
IN 'T GROOT EN KLEIN.

DAS OAPLAND IJ zer- Pakhuizen ,
~

, PLEIN STRAAT, KAAPST~I)'Drnd IlDdVe~lag 'on Bralln & Co.

CAP STA D T.
Groendruif 5.,') per mille zuur bevat

ec 17 per cent· suiker, .;t'.8 u'"km l'oor
mec ze rijp en geschikt voor pl'r~( n II DAS CAPLAND" bat sich znr Anrgabe

gemacht, die Intere88en der dentacbe.n An
Bcht,1 en de HlUlepoot drio 11;~k8'l! rOOT Biedier in Siid.Afrika nach Kraften &n ver
dezen tijd. A an de I'aall en te Stellen-: treteu, eine engere Verbindung der Dentacben
boscb 18 de tijd b~na de helft korter. . Il nier einander berbeiznfuhren nIJd aie von

] k d d bid h d d d! allen wicbtigen Vorgangen im Mutterlande
. . oe er A ve aan e an at e! lIcd allen iibrigen Staaten durch sorgfáltige
drUIven veel vlot'ger worden gesneden" BericbterstattnDIl zo benllcbricbtigen. Auf.
in.Jien voor uitvoer bestemd, nameltjk I_tze a11S dem Gebiete der Volkswirthrscbafr.,
teu tiJ'de dat zij 17 per cent suilter be~ lunterh&ltende un_d belehrcode ~itthei~uogen,.. . ! Romans nod Erzahlungcn 8chhesseD 81ch den
vatten. Elke Wijnboer kan dit puct ge-! JOliti8chen Berichten an.

. makkelijk bejJlllen door bet geb! !liken;' Abonnemeriupreis: per 3 Monate 6 t.B.
vlln eeu bthoorltjken Sacc/,r,romder I -6 Monate Il sh:-jabrlich 1 Pfd. St. pril.

. . '! numerando.
zameugesteld om het gebalte znlker ID, Inaerat-PTeise: Einspaltig per Zoll 2sh
d, orvensap te bepalen. Bet IS een ahOIS i und doppelsJl61tig f> sb.-Bei stehendeD
en het zal altijd pen mislukking zijn om' Anzeigen Rabatt VOD 5, 10 reap. 1,'}"/0 bei

d· I·' hl·· .. . I resp. 12monatlichlln Anz()igen.
onze rnlVeu a s ZIJ ge eo riJP zIJn Dit! hobe-Nam mern gra.tjs und funco.
te voeren. I

Gedcrende de laatste weken ceemthetl RH E UMA T lCU HO.
Foikergehalte Eterk toe, maar de hoe-: --- ,

Ih . . : HIf. Groole Zuid Afnkaanoch.e MidtkJ legm Jicht
vee eld zuur vermindert IDRar lang. i Rh,umatl·ek "" Rh.umntiocM J.cht, dat nooitza.. De groote perCl'ntAge sClker be., {"lI, m auk ,en :.ek.r !lene.. m'dd.1 i, t"!left
vordert act bioding en verrott! ng en i Rheumfltioch.. Koor t I, }(Mu",alilC~ Hoofd.

. . .. ' l"jn, Heup. "" Lmdtmjicht en Zinkin!ll.bet 18 bIjna ann oge!l;k zplfs enkele tros.

sen gehe ..1 lijpe dluiven eenige weken !Iet volgende GetDi!{schrift is nit honder.
te b€warell. : den aodere nitgezocbt :-

St~yo8bur.r, 26 J aD. 1800.
Bet is te b0pfn dat dtn tegPDwoonli.' W ... d_ f1e~r,-:-;e!!,on mMnd.n ~.tod.n b.bik EQU II'.rABLE

' p"r brief un d. "a-d. ulI ... rkib .. van " Hh. uma.
gen zware u tijd vele wijn boC'ren znl dopn ~iC"r0" l(eIUI>lrt. III ben 60 J'.' en h,b 23 jsar Brandas oranti T t t h ..
tr~chten drnive; uit te voeren, eo ilc laoi!' ~.leá'lJ Bkn Cbr ..niscbo A8tbma en Rheum,,- S. e en : ros maa SC apPIJ,

ti.k. 0' b· b hulp jl.zocbt bi i .. lr GeD•• sheeren en !
twijfel niet of de ondt'rvicding do'or dfze alle •• ',nd,r botRtbeproefd,eD had all ••• rtrou .... n OPGERIOT 1844.
proefnl'mio~pn opgedaan uit~indeltjk tot .erlorer Ir, m~o8Ch6hJke hnlp ID miJn ~eval, tot

I I Ik "od.hjk Hheama!lcuro probeerd., on !JU .ijn
we s sgen zal leiden. mijn zln"io"., rheumati.k, .n pi;" iD boofd eD

G aanlZ~llilt ileb~el TerdW'tH'tor" en wvrdt het nieuw!
( et). P. DANIEL lL\.I(~~, .I,,-meen ' ... praid á.t "Ou m.dter VAN ROOT WelEd. beer W. G, ANDR!UlON, Voorsitter ..

Pb. lJr., M.A., mp•• h-.l t- m~al ~.'und ,ue nn di. wnnd.,_1 VE W'EL-1'.:IIELE HEEREN
Prnfessor in de Chpmie. Ij •• m.rliciJ','·, w.! ook b.t "e",1 ia. l.der die' H. BIO.RD. . . IJ· L. M. BROWN. IL. J. CAUVIN.

!lILA: prob •• rd h•• ft t>..v•• lt b.Rr 8011. L. H. G 'L()8CHMIDT, M.L.A.~ 'V MAMH. J. A. RKID.
'Yll: d. ~ef'r Il. II. ~!c"ACGHTOS, I'. hr.: J.COB VANZIJL, ,"Il VIRkfontein, ia H. IC TnnGOLD. G. i::lJCH~L. .
A . t C . KId' D•• en vaD 'hl •• n b'JD' oD~en", •• iiJk o_v.1 U d t·· . d ddT' ..

~S18 en~ omml8SBTl8 van roon Rn e· mo lib ullloti k l Jicbt -h ~:·t •. uran assuran le van le ere SOOft oor eKoloul", den Vri 'staat en de Tran8vaa
.. I" t'( """ "'~n. l"j)Ol, Zf'jlt lIJD Id.'1 . .. ..J •••

rijen eD l'nhliE'ke Wf'rk~n. eo ..d.r miJ,. i. er •• n .r~-r jl<, .. 1 "'''' •• 8t. : e' zon el verwIJ gesloten tegen bIllijke prem:en.
-----:: eer,," do-is 1•• d den lijdrndeA jnnien lIl..n ruetig I N.B.- WoonhUizen GPllssurl'etd tegen zeer Lage Prijzen.TULBAGH. _llIp.r, m, t d. medICIIn. werd .,.'orti!'-gR8D, en' Prompt.e Betaling van Vorderingen.

·ehvun IIJ"O bUI.n en 'rlend.n ml] '."ok.rd'D I A . . Id' ".
pot hli niot •• "".cht werd to hIiJ,.n 1.'.0, huft genturen opgengt In a tl Voorname b~den en Dorp~n In de Kolo01e en omlig-

• hIJ ".tf .."I. Itl' .. mtllm b.lucht ." i!'.!ui~d v"" de i . gpudll ~tat.en.
Ult goode uitwerkiDg nD de RH&UlUTYCUBO eD I Vaogdijbtlzigheid van elke soort ondernomen tegen Liberale Termeu.

PILLIIN.
I Il. oud. beer VAN DRR·WALT, YaD R ..ddera-
burlT, i. "6n ... n lIlet één bIltt.!.

lF aNI lERG I· 1'.1:EK ENDE h· d'" Ve. h•• r A. CO~TZH, Ilrand."II:i, .\Iidd.lburl1,
) , . " . . - le t 'L 1\., kr_.~ unmld1'IIJk ,"Yh"tlnjl. ~llJn oo..n,

.hlern.ede Uit de haDJ te I"oop JA'" en tiJD och,)on, ..d.r, d".b_"r J. A. :'M1T,:
&an, Zijne I'laRtg gr·n: "md" I'A RT V A;-..r .Iond.,h"om, Hurjl.r8dorp, liJD ook ~.De,.n.-'
L,\ RHU:-> E," in de Hroul'lt'fl!traat, Rf. Ve 11". J. C. us I{ouY. .'" i
d r T Ib h I Z· b \ .rknJ.·b8Ar bIJ b'f· 811_ Apothekers en 'Vin. I
ee mg u. Ag • g~ pg-en. ,.. IJ IS e-, kaliM" in d. I\o:"ni.; uf dirtk! p"r p' st, fru'o,

plant OJ~t Circa uO, .100 VVIJngaardstok. ~g.n Ja. Ild. por bo!~I, kOI,tan( met o.d.r ~n
ken in v)lle dragt, alsook met vele d.n •• nijl"n Eill.naar, J A MES JUKES, 46, LAn.
vTuchteboowen van allerlei soort; is g.. tr ....t, K'\8p8tad.-PRUZX:"; IN GROOT OP
voorzien van een frsaiJen stroom altijd u.JlZoru[.
loopend water; bevat extra zaailanden -----
en wpideveld voor vee en is bijzonder
geschikt ve or een melkstaderij. .

Is gelegen slechts 15 minoten rijdens !
Tan htt dorp Tu!bagh. i

TENDEHS te worden ingezondrn niet I
later dan den llden Decewber P. k. aan '
den WelEd. Heer H. A. FAGAN, Tul· Onder
bagh, of aan den Ondergeteekendc.

Kostelijke Kans 'iDOl' Jong~ginners,
S. F· p. DU TOIT

Een Kapittel van Ongelukken.A A MBE IJ E ·N· POE 0 E R
, ~E volgende Ongelnkken toonen het gev.aar waaraan alle klassen zijr blot>~ge

8t~ld" en op de behoefte die e~ be~!aat om zich tegen .ongelukken te"~sQreeren
DE HEER l!:. A. lUNEB.-IIe Kar WAArin hiJ UI .Ioejf 0111 te 1I,..laa"a Kloof; eo hlJ beaeerd

aijq b.-en. Hij wu jreAl8ur.e.d in de Oommercial, ~n ol,t.,injr .e2f> .1. n'I!'O<!dinrr.
DE HEER WHITE.-Snd,.t .ieb in deD a'lII door hot barelen >an ....o &.ldawattO. Boud. Hij w••

jlea_reerd in de ('>Glllmerei.1 8n oDt..iDI!'.£13 HI8•• 1• .,eri!'oedini!'.
DE HEER W. S. SMITJ-I .-Stootta .ijn acbeeD ter.ijl hij een trAp opklolll. Hij.as geruaareerd

in de Oommercialen ont,iDjl £87 lOa. ale ,eJjlOt'dinlr. .
DE BEER OAMPION.·-BooI8o'rde lijn been terwijl hij ait 'Jaren "u. Bij w.. g.... ureerd in de

CoIII.ereial en Ont ..ing .£10 ale 'fe!'lroeding.
DE BEER M. SMUTS.-Had lijn achoader ontwrieht terwijl hij .,oetbal 'Peelde. Hij ..... ge_

.. areerd iD d.. Commercial eo ontrinlr £3 ale .,erjloediDrl. .
DE BEER MUDIE.-BrAk .iJn enkel door he' omalaan 'An een Ksr. Wa. (lell8U.eerd ia de

Commercial en on hing .£27 .1, 'fergoediDg.
DE HEER C. REX, een &er.-Eea beet 'aa een paard. Hij wru geA.ureerd ill de Commercial eli

ont ,ing ~ al. 'Pli!'o~dinlr.
DE BEER LANCE.-Beuerde lijn- .,oet onder bet wiel Jan een kar. Hij Wft&g_ureerd iD de

Commercial en ollt .. ing £4 Ga. al 'fergoeding.
DE HEER O. MARAIS.-BelltOerde lIijn ..oet ooel.r eea kar. Hij ·"u g~.. are.rd in cle Commer.

cial en onl,lng £2 28. al• .,ergoeding.
liE B~ER FR~K WEBBER.-:-Be.eerde lijn . .,oet met pen epoor.egongelak n.bij de Oru

Rl.,ier.-BIJ .aa gea .. ureerd ID d8 Commercial en oDt..inll' £26 ala 'fergoeding.

Voor O.I.lukk.1l I. b.t clacellJklch lev ••• ""&I.ur •• rt cle
COMMERCIAL ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ (BEPERKTI.

TE KAAP~TAD.

HE-r: B.~CCeS dat tot hi~toe gepaard ging met het ~bruik vau bovengenoemde Me-
dIcIJn, heeft den Elgenaar, den Beer C. H. B08IlO1UG, et toe gebragt deselve

moor prominent voor de aandacht Vlln het Publiek te brengen; het werd il! vele
gevallen bewezeu een zeer krachtig middel te zijn tegeu deze zoo algemeen heer·
I!Oben,',e ziekte, die aangeduid wordt door hoofdpijn, kortzigtigheid, drukking op de
oogen, angst, duizeligheid, gebrek: aali geestkracht, onregelmatigheid in het bloed,
pijn in de lenden en vérstopping. .

De bijzondere eigenschappen van dit Poeder om het bloed te verdunDen en eeD
"tijen bloedsomloop te b6vorderen,'om de werkin~ der ingewanden te prikkelen dn
te regelen, en ze te zuiveren van slijlllerige en I!Oherpe stoften, nemen de oDaange-
nawe uitwerkselen weg en genezen de ~iek~. lIet zal ook seer heillSNm bevonden
worden wanneer het gebruikt wordt als bovengemelde voorteekenen, !le vool'loo-
pers van RHUMATISCHE JICHT ",ioh voordoen, en ook bij drukking op de
borst, droogheid, jeuken en chroniBohe aandoeningen Van de huid, en bij water-
zncht, meer bijzonder wanneer Jeze ui~ onderdrukte uitwaseming yoortkumt.

Als een huismiddel bij verstopping kan het "eilig wvrden aahbevolen, a"mede
voor de behandeling van nitslag bij kinderen;

Volle bijlonderheden vergezellen. eIken Bottel. Prijs 2•. ; per Post 2•. 6d
BElI.KIDDOORDD DlfIOD lIIOlllfilll

C. H. BO SEN BERG, Chemist en I>roog18t, hoek van Bree- en K oete
marktstraten, Kaapstad

N.B.-Dit geneelltlliddel i. bereid in den vorm van een Poeder, IIOOdat het voor altijd kan ge-
houden worden, zonder deazelf. eigenschappen te verliezen; een ...oordeel dat aJlde.re
menjI'8(W niet bezitten.

DIRECTEUREN

\

L. WnINBR, L.W. V. Vice-VooraiUel.
lJ. P. KauHAI7W
P. M,ULla

E. J. EARP.
Voor Pro@pect1lJ!8.n eD Aan_keD ..oor ... ura~tie .,.,noege men' .ieh bij de Aa-eDten iD al d.

.toorDIlam.tt Sted.n or bij

Wil. BMRIJ, Voonitter.
J. W. ATTwl!LL
H. C. VAN HRRDA

A. W BROOkE SMITH, Secret"rie.

nE WESTBLIJKB PROVINCIB
!DIIINISTIATJE eD TRUST.AA TSCIAPPU

(BEPERKT.)
DIRCT URJ:i:::N:

KANTOOR: HOEK VAN DE WALE- EN DE NIEUWESTRA.AT
(Tegenover het St. George's Kathedra.aJ., Kaapstad.)

DIREa'lBU ,EN
De Wel·Ed. Heer P. MARAIS (Voorsitter).

De Wel·E.I. Reer D. P. KruJN~trW De "'tIEd Heer A. K. TB.DOOLD
" J. O. SMITH " ,,(J. SICBItL
" CnARLas·L.1rIS, L.W.V. I " "l!!KLJ[ Run.

aURA 'l'OREN
I D. WelEd. Heer J. C. l'lKITB.

AUJ.JITEURD

"Extra Boerenplaats
de Hand te Koop.

LET OP HET ADRES.-

Equitable Brandassurantie en' T rustmaatschapp;
ST. GEORGESTRAAT, KAAPSTAD.

De WelEd. n.er W R ...wJloNE _I De WelEd. H~'r S. l'wTCB.Olltl.
DEZE MAATSCHAPPIJ ONDl!.RNEEMT:

1. Het spoedige te gelde má\en en Liquideren van Insolvente en Geas
si!!Ileerde Boedels. > .

2. De Administratie van Testato en Intestato Boedels.

3. De Agentuur voor Personen die de "olonie verlaten.

4. Het Beleggen van Geld op Verband op Vastgoed of andere Goede
Geapprobeerde Securitt:it.

5. En alg~mee~ h.et ondernemen van alle Agentschap en Voogdij
Be.zlgheld dle haar mag worden toevertrouwd.

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

MERRINGTON, Secretaru.

W. Y. ELDRIDGE, Secretaris.

ZUID AFRIKAANSCHE

BRANDASSURANTIE MAATSCHAPPIJ
KAAPSTA (Beoerkt '.van

KANTOOR: ST. GEORGE-STRAAT, KAAPSTAD.------------~--------~--
IngeschreVfn Kill_itaal. -
Jtesel'l'e .'onds ' C GEORGE FINDLAY & CO.,

BIEDEN NU AAN 'Tlll~b, 30 NO"filmber 1880.

Buchermhetn'8chap van LAjn Hoog.
Edele den Slaat&-PreWIeni. S. J.
P. KRUGER en Generaal N. J.
SMIT.

.. £42,500
4,500-

DIBECTJ:u:am.N I

A. D. KRYNAUW, Voorzitter.

'lW. BEARLE, Vioo-Voorzitter. TEGEN VERMINDERDE:1 ·P·RIJZEN ..B. C. MYBURGH. t H. J. DlI WE~'

'B. BUI88~~~~~,::.~ .. DLBOux. . BRANDRAl'S BB BLOEI.VAN ZWAVEL
G. H. MOLLER en J. W. 8. LAN:GElUrLU. WINGERD 8CROFF~l.8,l8pailft 8OHAAPSCHAREN, 8&rui"''''8eban •

. . ORADLE ZEISEN, Slak.1t McOOUGALL'S SCHAPENlJlP D

AGE N T URE N in al de voornaamste Sted;n in de Kolonie :~KO~f'~K:o~ g~~~~~=.0...••
VOOR8TBLL~N voor de Ver~ekering van Va.'3t- en Losgoed tegen KOPEREN KÉTEL8, Hoofden Ml Bode. REUzEL OLIE, Verf ou. Olijfolie

siko van Verlies en Schade door Brand dagelii1tB overwogen en be. ~~~BEBSEL, Blik ~~~roliGJE VERF,·...:cs t_ ~bnrib'
t woorrl ~.. ....~ .. PEN,Go ........... Pijpu.

, W. J ASHBURNHAM. Secretaria. IJzer,aIdl.., Já Gr~,estraat, I..,.'&at!. ,

TI!AARO;\! ingevoerde Zadels te koopen
" die geen voldoening ge ..en en-,geenziD'
voor de Kaapache Paarden geschikt lijn. ter.

W G CO~··"'BR.Il\.TK wijl men RUTTIR'II beroemde Kolooiaal ge-
'. 'j_ 1.~ , :maakte INN ES ZADELS kan bekomen.
HOROLOGIEMXER, lOMe Zadel ia door de gebeeie Kolonie be-

QVEH. H. STURK &. Co., i kl1cd, heen gemak.kelij~e zitting,volle groote, I
IItort •• uttatraat. Kaap.t.d,; deetempeld en gewaarborgd volkomen te
SteN. ..oo.handen Horologie., KloU~o en Ja".,' giiIIleD, j" Zo' Go _L_

Uenwaren. Zi: ... ren .n Plated Lepe III en vor./ Probeert O~ ~.e1'éD Itting!Det m~
bD. rlfelar_n, PeDnear_n, Brillen Oog- iek, leer GenefhJk.

,laUD. eDc~.eD&. I A . TRU T TERatol'lor*' Klokken ell Jn".lienwar~i"reparee!'d •
• ~Jej "erk ~ hilliJUu prij. Jtdaaa. 2' DAlLLING~1' E.AA.P8fAJ)

<,.

GEVESTIGD 1836.

OPG.BI~'r, I&PTEIIB!Jl18Gt.

NOfAifttJIJl Kapi~l...

I

OpbetatUd KIlpitalll ...
~r.,01ta. ..._::_:_
I DnuocnxUREN :
Wel-Edele HeerJ. A. BIUIU&Dl, Voorliu

" "Ol"'" JOU.lItT, W zooo.
" ,,8 ... V. V!lI Muuu.
" " J.1OfJ, J'. BUGIUUT.
" "A. J.llU.UB, J.Zoon.
" ft P. J. ltULHlur, GIO.Zooa,

" 0 IDIIC)!( J. lfAl.!lIRBI.
" "F. J. HUGe, SB..
" "K. D.llunl!BI, SIL

De Bank geeft Renten op Vute Deposita.
het tarief te worden nrnomen teil ~
kantore. De I>ireoteurell t'ergaderen Maan.
daga en DODd..... 'a -morgeu ten 10 Ill'er
OlD o"er applioatïe. YOO1' DiaooDto te bear ...
en.
Agent K-.r.t.d : Uná<m Ba"k.

. J. :J.. LI ROUX, Kuaier.

"De Zuid Afrikaa.n" ën
" Volksvriend"

MiddelbuTg -
Murra~burg
Moddergat -
M"lteno
M~lbaai -
Montagu
Moorre.hurg
Napier
Natal -
NamaqualUJd
Nuareth
Ollfutaririer
lJlldtahoorn -

Purl -

• 1. G. Fiaacher.
P. J. Naad'.

- 8. P. 'fau Ellew ...

(
T. Rooa, T.au.
D J. A. 'J'&II der 8pat~

• A. J. Kyburgh.
• P. J. de v.&L
• .H. C. Dryer, A.ln.

R. IlOpt'r.
J. H. P. Zoer~

- G. A. F. d. Oraall.
• Geo. Leurenoe a: Co.

C. M. Doath'll"1lÏtfl.
• Traoa.,.al Ex,eat.eam

P. J. 'J'&II der MerweJr

Peanrton
Petrlluille -
Philadelphia
Philipetolt'D •
Piql1etbertr • •
Pieterman tlbarg -
Port'lmlle - •
Potcbefstroom
Pretona
Pneeka
Prina Albert
Queenetolt'D-
RI.,entdale -
Riehm<l!id
RiebeOlk Wee'
Roberteon •
Riebeeblr:uteel
8omeI'MtWeet _
~telleaboaeh
Ste,...barg-
SwelleDdam _ G. Reinecke.
&ldauhabui _ J. C. Stephall.
Scbie\fonteia _ Sterranberg.
8utherlaad • - O. A. EOjr"l..
8o_t 00.\ - A. H. Hofmeyr
l'arkalRad - • • E. 1. StaDI@y.
nphoelr:,p.O. Wel,..:
yoDdea(dIat..Ulteahap) R. W. Mohr.

l'ulhagh • • _ H. F~.
Uiten~. • _ A. de Villlel'l!
Utrecht (Tnma ....a1) - B. L. NeethliDjl.
Uniond.le - - - G. L. 'AU Heerda.
Van Rhyneclorp. - P. B. Van Rbyn.
Van der B,.l" Kraal, P.O. D. J. Manu, Jr.
Ventenburg • • D. P .... d. He ... r.
VilIiel'lldorp_ • w. Roux.
Victoria Wen • 1. B. Aa.~t & Zoon.
Wijaberg G. de Koek.
WinbuJjl _ _ A. Reed~ro.
Winterbo.!'Ir, F. Beeufort R. St .... nh&jten.
WelliDgtot. • I R. G. Malber~

J. F. PentJl 4: 00.
\\ ilJo.mon _ A. W. Dill
W_ter _. _ J. O. de Wet.
WakkeMPoo.. • D. D. Bierman. Jr.

NEDERLAND. - llaatachall'l~tot
&evoriering der Ha.ndelJbetre . geD
lnOl'hen NfltffllrlSlnn p.ll Znid A frill'&..

MALMESbURY
Ex cuteurabmer cmVooPijmaatacha.ppU.

L. H. Meurant.
J. L. Conradie.

• F. RllI8Ouw.
- J. A. NeethliDg.

D.K~e.
• Johan Theuol_
• W. J. de Koclr:.

OPGERlGT IN OCTOBER 1864·
I.mwn JIJ Am fU PAlLlOU ~o. U, liU.

DmEoi'Et1JtElf :
L>e WelEd. BeerB.G. GREEFF,Voorzitter

" "T. A. J. LOUW, hW.V.
" "G. W D. RUST
" "F. C. LOCHNER
" "Ja. HOIJGES
" "A. O. WATERMEYER
" ., P. RYAN.

AUDITJ:UUlf :
De Wel-Edele Resren

R. COSJU:TT. I H. R. B. GUlP'
B. WETRMAR,

8e&~ •.
DirecSe1U'en vergaderen eiken· DIN08-

nAG "'001' het doen 'nUl Bezigheden.

Van Noorden&Oe Villiers
AP8LAGBBB, COLLEC'l'EUll.8,

fI.....~al ••• W.t ••A,.Dha
VBND'U-U1Olu:

STRAND-STRAA 'r. KAAPsTAO.
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