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'VEREENJGD MET DE ·V'o L K S VRI E:N D .

KENNISGE~TG. IN eene Handelsbezigheid in de Z.V""""" A. Republiek (TransvlUll) worden
verlangd, een Bestuurder, voor een
Will keI, een Bestuurder tevens Drak-
tisch Boek houder, een pro.ktisch
Boekhouder, tevt:ns Kl rk in Win-
kel en twee Klerken voor Winkels.

Voor al deze betrekkinge ....is keil-
ilis :vali de ,Hollandsche taal ver-
eischte; kennis Van Engdsch strekt
tot aanbeveling , , ,

F. S. Dl.:' TOIT. Applicaties in de Hollandsche
Gr:lr.aal F lmtein, Paarden berg. taal ondt'r letters X.X. te word~n
- - . ~ezonJen aan het Bureau van dit

E'EN BEKWAAM ONDERWIJ- Blad, zoo. mo!!~lijk met bij~?eging
ZE]{ b j' cl d Kl k van getUigsch nften met bewIJs van

enOOl 19 voor e er s- b k h 'd d d
~'.rl sl:bc l'ul>litke S h I A 1'-' c waam ~I en goe ge rag en
L ' • C 00.. pp. I opgave van ouderdom, lallda<lrd eD
.1;1 ,tIl met ne noodlge OetUiO'schnf- I f f' )' thd f
Itn nll't:tell ingez(Jnden worden aan ge ~O ~ 0 . app IClln ge uw 0 on-
dal, \~ '!'Zit.er der Schoolcommis- geAuwJ, enZ, I' . d . cl li I
sit' . , ' f 1~ n be 188(\ n ere ulP Icatlen an In e o-

I \ uur 0 op i) ecom r 11. I d h +,... I, •• _
S J ' £300 (D' II J d P an sc e Loi.kl , .. omen DIet In aanmer
•l.H!'i ne on er on- kj

den) per jam. ng.

PlY1 59. i

lDURBANVILLE.

DE h,'\'[ Il. '. MALAN il!:aange-
~lcld all! onzon Agent voor de Zu.id

.1t'rti,t'lll en lid Z. A. Tlj'cl;'chrijt,
i~tl.Jl· vau do heeren LI ~D&1itlERG &
I'RI.YSR, Durbanville, die bedankt
ht'bbl'D,

41 ,0,.Ka pm ..er Bokken
:. sche).

OP ~1..-\L\NDAG,
,21 OCTOBER,

Z.\L dt' Or.dt'rgttEtkende publiek
ti""'I \'l'l koepen tt.' KLAPMUTS

SUTlE, bovengemelde Bokken, in
a::niijlltt'lllre conditie. Zij' z'uJlen
ltkl'r pn,"t'llt zijn. .. , ,

P. r. \'AN nsa MERWE.
r,,:.rl, 1(J Oct. HlS!). ,

1'1 1"';""", FIlIIr", ~ Co., Aj;JII~'.

500 Vette ~a'1>ater, Bok-
':, ken en Schapen,

ZULLEN j

OP MAANDAG,
:!I OCTOBER,

Publl~k worden verkocht te KLAP-
11LTS TATlE

J. S. JIARAIS ~. CO" Af81ager&.

Zuid Afrikaansche Wim-
biedon.

DE PrijzelJ op de Jongstleden
r~ti!al: t:ring gewoll nen, zullen

CI1'Jr1.lIly ...I'Rll;G, uitgereikt wor-
'Jtn,' lt.' 11 uur "P ZATURJ)AG
.LUi TAA~D.E, den 19den dezer,
in de Zalc-Il van Pril 8 Alfred's Own
Cu?e Voluuteer Artillery, Nieuwe
Dril Dull, Caledonplein, ,

J. SEARLE,
Hon. Secretaris.

O.PH.EUTE~
AAMBEIJEN MIXTUUR

J. H. VOS, Sen.
Ti KOOP ~1lJl DU

REYNES,MATHEW & 00.
HOU DU

Adderley en Langemarkt:draten,
KAAPBTAp.

Il» "htt &,.It A,,,~.ij.;, Mid<ul bek.nd.

Onderwijzeree
noodigd

IN Jc p~l~mhof School, Stellen-
bo.ch, III l Hollandsch, Fransch

Duilsch en Handwerk. &Jaris £75
en Vrije Inwoning in het Instituut.
Mln correl'pondere met Miss CELBY
Principale. '

Be-

WEGGET.OOPEN, eeo ZWART
, PAARD, met een koL De
ntm sleept. Hij komt van Abbots-
d~I~,

lieercn Scllutmees~ gt!lieven
k~"III~ te geVeIl aa.n 4eo Ondel-
elt.'tkcIiJe. Alle biUijké kosten

tu:lcn uCl<.lald worden.

. W. H. NEETHLING, •
'\ oorzitter Jer Schoolcommissie.

( \' [RLEDEN , op den avond vlln 13
. dezer,·.MAKTJIA P~TRONELLA,
ID Jen oaderclom van ",_en jaar en tien
!Daalden, geliefd doohtertje 'an .

• , W. J v. D. MERWE. jr.
~!. J. F. v. D. MERWE.

geb. VI8SIB.
('~ru1t Dale, 14 Oct. 1889.

Il\'ERLIWF.N, op 17 October, ABRA·
UAM TIlWIJOItUS SPENGLER,

IDd('r, oaderdom ,an G2 jareD. 8 maan-
den tn 20 dageD, Da een lijden Tan 2
laren' fn 3 maaDdeD. Zijn ht'etlga&t;
""Idt door Echtgenoote en KiDderen
dl'p "t>etreard.

De wed. A. T./SPENGLER,
, gl'b Du IJ IR.
rb iladel}'hia, 17 Oct. J 889.

AD, ZATUROAG. 19 ecTOBER ]889. KO. 5,268.

ELANDSKLOOF EN
BOSCHPLAAtS. PROSPECTUS Kaap-Kololuale Tu

I vu DE

'Kaa~schappij tot bevorde-'
I rlng der Handelsbe-

trekkingen tusschen
Nederland en Zuid-
Afrika.

9 St. Georgestraat, Kaapatad.

I~VOER. UITVOER.

TULBAGH.

- VAN DEPUBLIEKE VERKOOPING

P,aarl Scandinavische Goudmijn M,a.atschappij

J. DUFFETT.

VAN'

Uitgebreide Stoeterij van
, goed geteelde Paarden:,
opregt geteelde Kelk-
ko~ijen en ander v'ee,
Boerderij gereedsohap,
enz.,

ZONDER RESERVE.

(Te worden ingelijfd onde,r de Beperkte Verantwoordelijkheid Akte van de Kaapkolonie.). \==------------------
. } KA ~. tt.0-P ~.\ - '- - - - £70 000

po I Ol..' -v: ~ ,
In .0,000 Aandeeien van £1 ~an W~lke 0 zIJn toegekend aan. " WERK: t

de Verkoopera en Besorde Van ing van het eigendom . ~~t EIgendom kan zear zalDlg bewerk~ word!'n. doordien hso -len voorraad
en de w t te hi i!raaf& n £16000 dlgt bij de haud 18. De Sc.cu.liuuvian IS all'ch's oru trvnt drie mijlen van d" v( or-

kba .erreg n, ierm na reven, e i voor name Lokaties van d-n Grooten KI.t'fer Hoofdman "Malippo." verwijderd van
wer pitaal en 5,000 rellene aandeelen, 24.000 Van dese andere welke eenig aantal jongeos kunnen "0 rden vtlrkregen voo M jo doeleinden '
aandeeIen worden nu het Publiek aangeboden, betaalbaar ês, bij , r I .
aanzoek, 6s. bij toekenning en het overblijvende in bedragen van 5s Rapport van het Eigendo~ door den heer F. WIL-
elk, op niet minder-dan 80 dagen' kennisgeving. SON, Mijn Ingenieur en Deskundige

I' Zcutpansberg, 16 Sept, 1889.
SC AN IJINjAVI AN.

I. Ligging van het Eigendom.
!?e ScandiDa,ian ia gelegen op den ,!oodbash Berg. Zoutpl\nsberg.omtreDt

18 mijlen vaD ~~t Stada~ebilld "HaeDertS?Urg" zijnde op dezelfJe bergketen, eu
meer bepaaldelijk omsohreven, als lijnde io een lijn met de Kr&l\l van don Kaffer
H.oofdman Malippo. en op deselfde form!l~e. ala verscheideoe andere welbekende
Eigendommen, BOOa)shet Prinoe of Wales, enz. '

Op het Eig~ndom worden vel'soheid~ne uitgropijingen van witachtig kwalts
gevoDd~n,· ao~mlge bevstten geeD goud. Ijn .ander e bevetten, zigtbaar good. Aan
het .~DI1en hiervan IS een kwarts·streek b"nk. die gelijk locpen met dese nit-
groelJIDgen. de, bank is vaD ble.aawachtigel kleuren ge~ft geeD goad op.

II. Het Eigendom bestaat nIt 4 BlokfeD ?an ClaIms of 48 Claims.
Ik heb de "erk-en op bet Eigendom i~ -,oortrdlelijke orde gevonden, en die

k nnnen ...115 volgt besohreven wordeu :- I

Eeue 8~liaoht is daar gezoDken op l'flp diepte VRD 60 voet, 3 daim. Deze
schaoht meet aaD dil openieg 6 voet laDg ~j vier voet breed, en is betimmerd voor
]0 v~et neder"urla VIiDdPD top, De aC~lIobt is seer goed gem8./lkt, en zal voor
'eie JareD stand houd~D. tot doeleinde dierlende van ophual schacht. Aan don voet
'~D de aohlloh~ 'ODd Ik eene uitholing D'fr het Zuiden gerigt, -dese uitholing ii
50 ,oet lang, 6 voet hoog en 4 voet breed1
, Twiotig voeten boven den bodem d~r schacht in genoemde uitholing, vond
Ik een r,f, metende vaD 1I tot 13 duidren. Dit rif bevat zigtbaar gond en

f· I 'gee t eene panDing VaD 2 tot 3 onsen ptr ton; op 35 voet VaDden mond van
genoemde Dlt~oli~g ia eene groote ver~ampling van kwarta blootgelf'gd, metende
6 YoeL 10 daim In het verwulf VRn de luitholing eo 7 voet op den vloer, Dit
rjf bevat geeD aigt~ar goud, eo levert ~aD i ODS tot ééu ons per ton.
, HOVT.·
Hoot is a-er o,er,lo:3dig en digt bij ~et eigendom; eo za~ voor vele jaren tot

brandstof dienen. I
- WATE~REGT .

. OmtreDt een mijl van het .eigendom ir eeu waterre~t in ,erbindteDis met het
eigendom gelegen, bestaande In een loopenden stroom, omtrent 3 voet, 6 duim
breed en 4 daim dik. :.

Om kw!,rts Daar den Molen te brengen~daarvo~r aal eeu ,erhe,eD Paarden-
Spoorweg moeten a"ngelegd worden, dm het kl'fli ta, voor omtrent 400 yarde
nn de mijn te vervoereD; vlln daar kaD Ih t door middel VBD een gelijken Paar-
deo Spoorweg of no WageD. vervoerd jO en, .

I I (Get.) FRED. WILSON). . , I I MijD Ingenieur eo Deskundige.
Het volgende IS Or. H.lHN 15 Rapport;over Monater8 VIlD de bovengenoemde

RiffeD, dour de Direkteuren opgeeouden l06r cedersoek :
. Zuid Aft,anlobe College Laboratorium,

I Kaapstad, 20 September 1889.
Den Voorllitter van het Hugenoot l'yadi aat, PMI'! '

Rapport taD de j{emaakte proe.en .aD twee Monsters van Goudboudend
K"artl vaD het SoandinaYi"n Eigendo ,I Z'latpaDsberg.

Ve twee Monste,a zijn sorg,uldig g~watat geworden door kwik!neogiog, mat
de yolgende re.altateD :- I ' .

PARTIJ A (l VOET RIF).
bit Konrier leurde Drie (3) onsee, Vilrtiln (16) dwt •. Twiotl, KorreII I01I00a Goud

per Toa .... 2,000 lb. ~ , '
. PARTIJ B 7i VOET RIF).

Dit Kon.ter leverJe Tw" (2) onseu, Acbt (8) d .. t.a •• en .ijftien korrel•• ehoon Goud per
Di~Eigendom heef_ eeD fraai W.terregt, bestaaode iD een grooten loopen-' Ton van 2.000 lb. ,

don stroom, omtrent 4 \'OeteD breed en die "daim dik loopt, die meer daD ,ol. (G.t,) P. DANmL HAHf. Pb. Dr. )(.A., ProfNeor la de Boheikoode.

doende ia, om een ] 0 Ilt.mp Batterij door "ater kracht te drijven, of om de platen .!au_keil 1.1I~0ootv.ogeo wOrdtDdoor~' bier oodergenoemde Mak.laara te Kimb«r!p1
van een ) 00 .tamp te "Ieeeheo. Vi. ",terregt ia onder aan den berg gelegeD. eo lo de Tr.u ...... I. tot deo 10Jeo Noyemb«r' !to io de Kupatad en Purl tot den 16deu
PO k".rt. kan gem&kkelijk door middel van een korten paardeo 'apoor"elt ,er· NOYl'mber 1889,
yoerd "orden, het -kwartl aiad_de op een alatend no om~reDt 500 yards Yin den ijOLU:-:; (G "~HHOEDERSJ
molen, ~.D "aar bet ".rder kan ",noerd wordeD door middel vaD "ageDlof een W. H. Bh-TZ : ....
gelijken paardenlpoon'~g. ' , . H. MITCHJ:t.:4L , j"

Da., i. ook een aDdere kleine atroom "ater, 800 yarde vaD bet eigeDdom ,er' C. D. BOPK1NS ". ", I" ... ."

wijderd, die aanhoadend loopt, eo die yerder met kleiDe oDkolteD kan geopalId .HEPUBLIKJ:t.:INSCHE KOL. TRU~T~+A.TSCHAPPIJ
"ordeu, en lÓ6 ala een additioneeien voorlaad kao,dieDén;indieD 8\llka ,erel.lohtj FAIKBRIDG.E & PETTIT .. ,' ... ..,
"ordt. . . SECR}!;TAIUS 1'110.nM... ... '.. ._.

I

PA.-\ f(L~CHE
Brlltldll88111'lIl1lit ell TrllstmnatschIlPPl'i,j.

i
DE Ondergeteekende, opgemelde

Plaatsen uit de band verkocht
hebbende, en voomemeos zich voor
eeu tijd naar de 'I'raneva ..1 te bege-
ven, zal publi-k doen verkoopen,

OP DINGSDAG,

BELANGRIJKE

l'UB LI E1\ EVE RK00 PIN G
V.L"i

De alom bekende Vruc-bt-
bare Wijn-, Zaai- en Vee.
plaats" Vrolijkheid,'; te
Tulbagh. .PROVISIONEELE DIREOTEUREN :

De Kostbare Plaats" Vrolijkheid alia«
Fclruinsplaats," gelegen als boven laD
de Winterhoek Yulleijan , umtrent een
ha!f uur van het lJorp Tulbagh. groot
rurm 465 morgen, beplant met circa
ÓO,OOO 'Wijngaardstokken in volle dragt
frauije V ruch teboorden en Uoutbo 8ohe~
rne.t....e~::: prachtige stroom loopend water
komende nit de Wintel hoek gebergte~
en loopende door de Vrucbtba: eValleien
ell Pluutegiea die annmerkelijk kunnen
vcrgroot worden, de Zuailunden en Vee.
weide is van de beste .Moort. de Gebou-
wen bostaan nit ruim en suffisaDt Woon-
Luis, ePII ander W ocnhuis, een wiostge-
vonds \\'atermoleD. een Huitenpost, goed
vt'rhuuld en de Doodig_e Bedienden Ver-
trekken, Stallen, Kralen, Wijnkelder
enz Gemelde Plaats is een der vrnoht~
baal ste ~.n a6ngenaamste in het Distriot.
C;"nu acheone gelegenheid voor iemand
d'le lIicu van een degelijke en "Inltge-
vende pillata wil voorsien,

LOSGOED:
Srukvaten, Kuipen, Leggers, Oks-

hoofden, Halfamen, Ankera, Trap.
eo Ouderbalie, Keldergereedechap.

2 Brandewijnketals, ] Rokwagen, 1
Kepka r, Ploegen, J',ggeD, Taigeu 1
~p"n Jukken en Stroppen. ZWlng~ls,
Ket t lUgS eo IlDdere lioerderijgereed-
8~b8,P. restaut 7 Leggers Wijn, 1 Vat
A ZIJn, eDZ. I

L~VtNDE HAVE:-7 UitmnnteDde
Ezels, 6 Paarden. J5 Varkens, 3 Koeijen
DIt~t Kal vers. 2 do" 2 J ooge HulleD, 1 Hal
Vurzeo,2 Ossen, euz,

De ëlBllnde Oogst van Koorn, Rog eo
HlIver zal, dp8verkiczeDde, met of zoo-
der de }'Jaata verkocht worden.

KOM

20 OCTOBER AANST., '.

TER PLAATSE
ELANDSKLOOF,

T. ROOSJ,. T.zn., Voorzitter.
J. S. MAltAIS, L.W.V. ~
A. C. DK VILLIE.RS.
J. R. DÉ VILLIERS.
D. F. MARAIS.

D. J. A. VAN DER SPUIJ.
n. W. SHAW. In den insolventan noedel van FRANC018

JOHANNESMABoliS, Senior.

De gebeele
goed geteelde
staande uit:

Stoeterij
PaardeR, OP ZATURDAG,

26 OCTOBER 18li9.
" VASTGOED,

van
be-

SEORETARIS pro.
W. M; MILLARD.

BANKIERS:

tem.

85 U1tgezochte Merries en Jonge
Paarden, wuaroi der verscheidene
getr(Jkken zijn uit de beroemde
bloed Paarden " Bel'zilius " en
" Gurdsman;" te rwijl de Merries nu
gedl'kt ziju uit een eigen veulen
van het IIIom bekend Paard .1 Piet."

10 Jonge één-jarige Ezels.
4 Tr~k. en ltijpaarden, waaron-

der één \:lero. md Schi-etpaard.
1 Fraaije Bruine Springhengst.
1 Extra Ezelhengst, gebruikt bij

Paarden Merries.
100 Aanteelbeesten, waaronder

30 Koeijen in Mt!lk, afkomstit van
de b€roeDlde " Kerry" en "Alder-
ney " rassen.

~ Opregte Bullen, (" Kerry" en
" AIJenlt'Y·")

550 Meril'o Ann teeIachrpen , met
lunge Wol.

25 Varkens.

BOERDERIJGEREEDSCH.AP:
1 Wagen, Ploegen, Eggen, Graven'
rikken, Vorken, 1 Water Tank
(200 Gallons), 1 Lot Bamboes 1
MieliemoIen, en wat verder zal ~or.
den nungeboden.

A. B. DE VILLIERS P.J. zn.
Paarl, i7 Oct. 1889.

J. S. M~RAIS ~ Co.• Af,/agm.

De Verkooping begint ten
10 ure precies.

,..
)

WESTELIJKE PROVINCIE BANK.

TIJDELIJK HOOFDXA.NTOOR:
PAARL.

DOEL VAN DE MAATSCH:\PPIJ ..
De ¥aalBohappij ia geformeerd met het, doeleinde om zekere ) 8 Olaima te

,er"l ijgeD. die gelegen zijn op de Woodba8b bergketen, Zoutpanaberg, Zuid
AfnkuD-Iohe Republiek, bekend ala de SoandiDavian.

LIGGING.

Dit Eigendom i8 gelE'gl'n op den top van Malippo'. Eel g, Woodbush Keien.
Z<.ntpaDsbelg, binr en de Grenen YIn de WoodbDllh jleproklameerde Goudeelden,
zijnde op dezelfde bprgketen .Ia de ~tad .1 Haenprlsburll." en in een lijn met d,.
eillelldommen. gewoonlijk Prine« of Walel, Alle,,', Fortunt. Bismarok. R~f,
Si/eer Wec!ding ~('noemd. en in de onmiddelijke nabijheid gelegen van het goed-
bekende 1igcDdom geDll&md de Nav Flou;~,..

O:l\TWIKKKLING.
El'u aohacbt il gnonken geworden op bet eigendom ter diepte vaa 60 voet,

van weiker bodem een tannel nrk"kingen sebier, suid wijzende naar een groot"
kwarta'atretk Hank. Op t"intig voet DitholiDg vaD den bodem der IOh.obt ia eeD
rif blootgelegd. een '0. t breed meteDd~, dat eene gerin~e helling he. ft naar het
Zuiden, eo dat sigtbaar Goud ,rij aenk>oDd (zie rapport ,aD Dr. H.l •• op mono
Iter A.)

Een aniere 'ijftien yoeten Yfln daar, namelijk op een afltand van 8S yoeten
nitholinl vao den bodem der 50hach' ia een rif blootgelegd, dat %6rtn voet breed ia
hellende gering naar bet Zuiden naar deDlelfdeD hoek ala het Ua voet rif. Dit rif
,bent geen sig,bur good, beide r~en lija vut logeslotea door ontbondeo graniet.
(Zie rapper' op mODlt.er B, no Dr. Bu.,) .

BOUT.

Op bet Eigendom zelf, en oyeral rood In de onmiddelijke D~baurlObap "ordt
een groote o,ervloed hou~ yoor brandstof gevoDden, dat ten nutte kan gemaakt
worden, om de Machioerie te clrijY8D. Iuderdeed ia de geheele Berg' IOOver ,la
maar het oog kan reikeD, eene Ilia .. hODt voor mijlen iD uitgestrektheid.

WATER. EN ZIE f
H. A. FAO~N.
J, J, IJ! V lLLIERS. A.P. en.,

(jez. Curutoren,

He/l,'Y Faun", Velldll.Administrateur.

BESTUURDER.
Best uurder- Boekhouder.
Boekhouder-llerke

TWEE KLERKEN.

KepnisgevingKAAPSTAD.
WOHCESTER.
KIMBEH.Lgy.
JOHANNESBURG.
PRI<.,'l'OHIA. '
PORT ELIZABETH,
PAARL.

AAKGEZIEN de heer W. G. LOTTU
vnn Be8ufort Wl'st, eo de beer S.

A. CHI.IYRS van Ceres, Diet langer mijDe
11genten r.ijn, verzor& Ik, dllt ulie com'
municaties direkt aaD mij !.UIleD geton.
d!'n worden VOOIhet topkornende, hetzij
gelid Ip~8perd JACOB LOU W, of 'J. P.
LOUW.

J. p, LOUW.
Piketberg W Pg, 14 Oct. 18 9,

44J . lilt IZWEEDSCHE KO~KKAGCHELS I
K.ON~iif:Ei~~I~l'sr X ZUID.AFlUKAANSOHB II ZWEED~CH~OOKKAGCHELS I

UNION STOOllBOOTLLU1'8CHAPPJJ ODfnkUjke Itaildienst. JUIST ontvangen eenê verschepill~ vali all~ grooten van de beroemde
<BIPERK'l') De" Caiel, Mail Paclcet. " Naatachapp" \ Zweedsche . Kookkagch~ls, .wp.frvour \VI,! laatst zoo veel aanvraag

-' /])E Stoom booten deler Linie vertrekken ha.,~den, zonder In staat te zIJn dIe it~ verschatftln. Wanneer een!! in ge-

DE Meilbooteu, der :Maetechappij 'Ter, nn Kaapeted nau Londen om eien bl'uik, dan worden zij altijd de voqr~eur gt:!geven,
. trekk~n van Xaapttad naar Engeland, ancJeren Woenadag. te 4 u\U' n.m., via Prijzen zijn vermind1(J', .

Vla Madeua, om de8nderen w~.! Liauoon, Madeira en Plymouth, 'te Sint IT MAN
te 4 ~Ul' o.m.,. te 8dJl'H.elena, AeceoaiOD, iHele .... en Aaoe~~ion aanleggen de op be- KARL L & CO. ,
Madetra, en LiMabon ala ODder aanleg. paalde tuaeohentijden. 4 Add 1 t t"'" b" h1t M'dd H ~d K t dgende. ~3 Ootober. _ GRANTULLY CASTLE, I er_eye raa r na lJ ~ 1 en 00.1.', aaps a

VOOR ENGELAND. Kipt. C. H. YO,UNO,via Madeir. I - ------

'.MEXICAN. Kapt. Jons, 30 October. Nlln mber_ - UH.UMMuNU lJASTLF.: I'
• Eeo .IUI de M... tlOb.pIrif' mooije Stoom- ,ia Madeira t·o Lieaaboo. '

boot.o· aal 8OUTHAJIPl'ON .erl.teo YOOr 20 NoveQJ~r,-NOKIJAM CAIHLE. ,jal S., ..
HAMBURG. Irort na de unkom.t van de... Ma'trirll 'I BIJ
Mailltoombooten. Voor .racht of p&ae1!'8 .........O'lI'e men zieh' ;

IU':TUUKKAAHTJK~ Daar &NOKLANIJ.'.", - bij de Al1;entuurYaO de CASTLE MAILBOOT'
bur .oorZ ... )f den, worden lIhgerriU te~·..· IlA.ATROHAPPIJ (BePftrlrt). .
..ell verminderiDg 10 perceat "0 d•• D.bbel.,
Pu'.l(eyrije.
&CTQURliAHTJ&8 .oor JL\YRiS hD,. de

J[UI:IT.orde. aitpnillt ..oor de ter.,reie binDU
Drie MaaDdeD per de UDi.o. or ole CaMI. Mut.lelul"

,pij ateo.booMo.
V_ V,.cbt oe P._,. doe ",eo "DIoelI a&lld'"".ton •• aD de M... tacb.p~. Add.rI!l.t ... ",

TRos. E• .lfULLE.tt,
lo Ilfem_. Beetierder 'OIOOrjoid Alrilra.

-- ---- De WelEd.

Kaap de Goede ,Hoop
Spaar Bank.

.KENNIS wordt Ilicrmede gege-
ven, dat d~ volgende Takken

van bovengenoemde Bank, te weten:
Paarl,
Sl)mer et We. t,
Stellen bosc!.,
Wellingtoni

op 31 December :la Il stnand~ zullen
}.!l·f'lott'll worden. ell (L,t Yoor eenige
Ht drag, n, aan Depositari;,sen ver-
schuld!gd, en die op dien <{ag niet
,zijn opgeëischt, bij het IIoofdkan.
t oor moet aallzoek h ed aa Il worden.-

(Jp bRt,
S. Y. liOFMEYR.

Secretari'J.
Kuap~t..;,J, [j O<:t. ]. 80.

Vlachinen

Iedere Landbouwer, r:lie een
naderenden Oogst, behoorde
beroemden Albion Maaijer No.

R•.JtI~
DAT een gocde. ecl.t~en')ot kan

geven aan ZIjne eciJtgel,oote
is e(,n goede KOOK.KAGCH.EL.

Prijzen 'a.n £2 10". tot £3(J.
Te verkrijgen bij

ialme8bllry t xecuteui'skamer en Voog
dij ~n Brand AS8U!'antie la.atschappij •

,
r"'iltlijfd bi/ Aete mn Parl'flU"t No, 10

"",11 J889.WINKELJUfFROUW, DIREOTEUREN : Het beste GeschenkHeer TB. A. J, Loo". L.T".
Vooraitter.

De Wel-Ed. beeren
p, Ru!(. j' D. J. Aorrn.)lJ.l<. Jr
O. P. BU80!(. C, W, D, Run',
N. J. H. CaoII". A, W. Louw.

AUDlTEUREN:
De WelEd. HeerenA.O.KoOllenJ. J, M.uu.II.
De Directeoren .ergaderen elken Din~.g, '.

.oormiddaga. in den Zomer ten 9 uur. in den
Winter ten 10 our.a WETRM.AB. 8eoretATi ••

beste Machine.De Ugtste, enINde hier bO'fengenoemde Bezig-
heid, wordt voor de Dames-Afdee-

lin~ in een der Wiukels, eene Win-
kelJufJrouw gevraagd.

A'pplicaties met aUe bijzonderhe-
den evenals Toor Bestuurder. ellJl.,
Ban het Bureau van dit Blad, onder
X.Y. Applicante te ziju ongehuwd.

ZEVEN JAART JES,
ROOD EN WIT.

DENTISTRY. Eenige

l! Machine noodig heeft voor den
ijk een bestellini{ te doen voor den
u in pt ijs verminderd tot £25.

MM~ CO.,
4,,~~T, KAAPSTAD,

Agenten voor bovengenoemde Machinen KaapRt.:-rd, :23 Durg traat..

IIom03opa~sche Huisvriend i J-.-~.-HO-U-GE'\lJ-OU-l{-N,
i ! DOOR AANSJ RE O;R. ENZ.
ob U kS IJ HAF EN I S SEN a ngeDomenGUERNfY en THOMAS, U Doodkisten. Lijkkoetsen eD Houw~

VEIl JGBAAR BIJ k,obt8eD gele'l'rd IDd",: kor Irl mo~e-Iljkea
lljden tegen den brlhlketen prijs.

en TEBB, Kaapsta ~ B: G LENNON& Co., Port Elizabeth ROZESTRAAT, KAA}?STA.D,

"

De hoogste p, ijaen gegeY8n door
J. EI8ENBAOB.

7 Whl,f Straat,
Tt'geno,er het. Station.

KOM EN' ZIEr
DeOPREGTE TraDs"aal en

Tlbak nn de BESTE
TElT.

Vt1rkrijibaaJ' bij

C.

Koloniale
KWAW·

DR. BERKe T. HUTCHINSON' (Doo. Den·
Burg,. Lic. Den. Sorg, Ire.) TlUldh~.

kunde, i Nieu"e Straat, K.aapaad J talrbe.,~
heid un de Paarl (M.n. Krucer'.) SP!"ÏaI. be-
lOOkelInaar Malm"baq (Commercial Hokl).
OJ' den eeretetl Woenadag. WelliDpon (Oommer.
cl.1 Botel), op deo derden Woeudai en 8tel.
Ier botoh (Kn. Wiuml), d.1I 16den"'l1 ieden
lDaard 0111 IrwtkDdlD iD M H'*',ltoppe,
.u.Nk.o,eu.

GOEDKOOP«; KL~lmEN zijll oyeral
te krijgen, doch waar ia eeD Goed

Pllk te bekom eD ,. Ga nalr rl'BIR
TynUD, Bref'atl .. t. HOt'k, ,.n Lange
marktetr .. ', waar PakkeD KleereD, Hem·
J,en, I"tevels, Gouden en ZiI'ereD H"ro-
ogu, ja van alles te krijgen~.. Groote
Q(,lfZf tot;,rtaa".

DRS.
DI JONGH,
'i'1b.kabandelMr,
6 8~ Georpe~,..~. t.ENNON

•
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Ouaus per 11I1i
Groene Erwtfn, per
Ganlen per .tuk
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Kalkóenen per etuI.
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Limoenen per lOO •
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1J'leIl, per mud
ZuurhmoeDen, per 100

The Favol'lte
w!th lad ei!!and ~ntlpn PO "like
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Verkoopi ge I In d. Koopma !btu" op
dag 17 Oc'ober 1889

Lu ys 41 9 I
U I ej L. glo.,te 30,M.,.. a6.
1'11000'11 30.
B"tblll 14.

KAAPSTADSORI'l EFFEKTEN EN AAN
lJEl<:II!lN BEUBS EN BELEGGiNG
MAAlSOHAPPIJ

Allerlei uit Holludache Bladen

IIN VOORN.UiI! IIU\I BL Jl[

I Pr 0" Eugen U8 vnn Zwe
voornemens n het Iuwel Jk te troden met

Kl\lubo.ug YD.U Ho. t eeu ,warte Jonge

NOO ~ KC TIR DAN EH' nKEST

I ot Ueregt te M lnan et UIL op
welke. eb • mntwoor

hnur ti an

NIKT. ANDI LJ DAN AKSL GIIDIN
L fb.bb r..... n bet I.. ....a.e gbe I Q

kuu en .leed. nel ....0 hun g. hng "lOden lil
de E gel~ebe blader ook bu ten de "arh.l D
....u J.ek tbe RI".,..... ~ u ... Ien De JO IC
.te verm"ldeo w.der drie Il u .. elen welke
100r het Gerechtebot gutraft werden et'D
6 Jarig mun te Maldltooe die r; loe ,.rouw
.e moordde tlf'n vrouw In Sowenel die h •• r

I k geloor d.t m'D een
de waken, lOO oo.tallr

ti wnre reden deu dal de dlt-
n I n komende al buo ...
I n ""U be' m.ken na Ji~

" eo boe .P.'?r.t, .heJT1 0{ .al.:
t 11 lXIogWJL a w'" AI..,
'D leid". • _

•



EEN BEZOEK AA..'i DEN MAXWELL
ESTATE DOOR EEY ~F.[)F.RLANDSOH·
AllEIUKA.A..'\ OH JOCu...'lALIBT.

Hoe Japie· kon lieg.

<jfcf.oB-~~~.~R:I;K~Jl~~~m~n~,oo~d~f\~OI~ge~h~Ui~I~~n~IY~n~n~at~u~~I~.~~'M~r~~w~.l:K~A~A~P~S~C~H~E~·~~~~~~~~ee~~~~:;::::::.==~;:~~==~::::::~~~~~~"~~~~~~~:~,~:.~~~~r~~~(J~II5ilJrr~t(rITl1icr1(}~.~~~~

vig en dik, h.lwelk DI aak I, df\' de builen in
len lomer koel en in den winlnr warm li;n,
gewoonlijk worden uc huizen gbbouwd, seodut
ij een vlurklLnt vormrn, meL eene open plu!\ts
in hel midden, • p'nei t,," geDMmd; 'Wf\f\r0p'

(I) eie deuren VIlDalle vertrekken uilkomen, ~rwi,l
• .. ,.' er .11" bui t-n mnar e n hoofdingang i.. N1\'

~ men WtJ ID een .orll nummer een artikel tunrlijk hoef) ,lit betrekking op de WODingen
OTer fIID de le llr ..nd llapidl ve .. ehijnende der meer ,ermogenden, die or gewooDlijk ui-

B
8kJl,oda~ over ee~ roorgenomen bOloek vnn; I terlijlt, door willen of beplci8t.orin", loor -net-
o llUl(hQbe . pro<lIianlNI aan deo Muwoll je. en do~lmatig uitsien." De woningen der

E c,a~, :,,;urln de schr ijser nn da' ardltcl niel meer behoeftige Mexionnen danreDtegen, gelij.
oDdwde!~Ji ~ kennen g.. r, dIll men DU binnen ken meer op vnrlt~n.hokken dan op de' verblijf
~olrlon .tlJd, "door dominé geinspirenrdo," nrli. plnntsen VRn menschëlijke ....exens. ~·ft1eest ..1
.. 0 OD In do Holland.oh. Amerikll"n~obe binden bestal'" d sselve.dnn ook manr uit 000 of twoo
~r'I ..achteD DlOgt, in l'.lIa'. Weekblad boginl r ertrekken, sonder de minste· JDcubolecring, en

IIDI,,~an d.e .band van &.ijD re~actellr.uit~e,er tien or vie. en W'all(eUjk ?it,. Bouten .Ioeron
.leoe. ""lCbrlJYlDg our eene rel. naAl' Nieuw treft men in dezulken niet !l1lII; l'rouwen en
)(~.I.lco, WII&J'Vllnwij m, enen ODleD I,~era niet kiDderelI Iiggtll '01' siuen gewoonlijk maar op
on un~11( to moeten lilt n. In de tot heden lion gtund en e~llij:e' vutl''''1l di encu tut .lllllp·
dlillrYan nr.ohenen bri eveu vinden wij nog niel. plunt» welke n ir-t .ddl'll oIo"r honden, klitten.
Wilt naar .. 0 " I ..• , .• 'I I ' ' J ' "E811> "pvlJle arlJ ,~o. uen ~ ~x ...e.l kippen. ol vur kens gud~tl. worut. vroeger.

. ~ gell{ltt, doch- mo t dil In de le volgen 16)1tmen, hadden dese wQ'u",~,'n J:eeno nuaen
~, .•te.l. we. he.t geul LliJken te jijn, dan sullen en .Iecht.!! oenen in;;lIllg. t~nns echter I<\,·tmen
~J :ek er Diet In gobr~ke blijven daarop de aan in delerve meestnl ece of t\Yee klei oe ra"mp·

~ t te ye tlg.en. iea, doch ~ewounlijk .bnder rui ton. Dd duken
• a de a~nleldlnll: to tie rei. te hebben uite-u- lijn plat : vnn l.OVCIl over de muren liJtll:en

,eaet, beglot de ehrijver uldus : cenize ruwe Pillen; die met planken bedekt
M Het .ertrek werd uit Chicugo l.'p,\ol,1 Ol' wor-lcn, "("HOp dun Iweder eone hoeveelheid
.n,,~d ag deo ~:l8ten J ulij j.L To Fort .'f "di.ul, ;)arde. wordt IlllngeLr~~t, diu lood.ani!!, wordt
I eien It .."t ...nehren WIJ bet g"lel,,'hlll' or lIewerkt dut het ",nrer door kleine .JOuten
d~,., rolgenden mU~II:.n; lJinll.dll)!, I.,., ,",den 1(0Lon, jie over het 'dak uitsteken, jllllort.
....,J on. reeds "lItn In den besten wel,wll,1 in l le wijl het ~dlter in Jele arreken ' zcer"iweiuig
de grocra s, ..d K"n .... ''jly. ann .den r....te' rellrllt worden .'If. dbor velen deze voohoIgen
oever van de ~li'8"uri rivier j(ele~en. Eor~"iJ niet gel>ruikt. Oewooblijk iMin ecneu hoe" van
eohter Yerder gJ>~n. om eeno beschrijving un zer het vertrek een ~()orl "ID hnardstcde nango-
NU' te leveren. willen ...ij opmerken dat het bmj(t. wnarin al tijd liout .gestookt wordt, be-
'OOrDumele doel nn hct ui rstnpje WM cell stannde uit regt op.tunnde .Iukkco.
besoek t~ brengtD Ran Xieuw ~r,"ico en wel Do alhier wunend~ uevolkil1g, Mcxiuanen
~:f:udehJk d..t gedeelte van h~t ter ritur io, lI:ennnmd met de ootsprookelijke SpllnjllardeD

elk bektod I. onder .den nunrn v~.o de ~I"x .ermeogJ, hebben in' kleur en gelf\"tatrekkeD
lI'ell la:ndgrnnr, eene UltK"8t~ekllleld vnn meer veel overeenkomst ;Jet de Indianen ; buoue
daD anderlinlf millioe,n akk ... lnnd, dill uiet kleur i; bruio, b""r! I(itlwllrt on zij sijn over
lang genoeg g~leden ID hd I ez i] gekom'D is het ..1,I:"meenweljl;ehquwd. lo kloédiDg ecbter
l'OD eene M'OClntle van :'<i~derl"n.18che hoeren, verschil len .ij van de i roodhuiden; deze i. eeue
wtlke aldaar Ihnn.bellg ZIJn een gedeelte deler naboot~.injt van de klEicderdrll~t der Amerikaan·
lan~erlJeD door ITrlgath' voor. den landbouw ge -che bevolking. dooh ,ewoonliJk vuil en slordig;
• ctllat te ma~~n. l~,,~ hierover later. De de Trouwen dragen b'litenehuis co meestal ook
eniele uren. die ""J In Kantu. City sleten, binnonebuia cell zwal!leo doek over bel hoofd
werdeo door bet .~elel'chap gebru; kt. om voor eo zien cr 8meril( en onoogelijk uit. I
10<1 Yer bel mogelijk was, het voornaamste der F.eoe undure hijzonilerheid, die altijd de un
p~aala te b~llgtll(,'n. pe kabel 'poorw.gen, ducht vnn don Hcem~elinJ: tot sich trekt, is de
die de Itad ID a lie rtgtlngen doorkruisen r er- meni"te VIII'kleine "z.t>I~.die men allerwege I)P·
,,~baf\en ?ns dn.utoe. de beste gele~enheid. merkr. Jl,'ze werde n burros (boerro'a) ge·
XtUllllU ClIy behoeft la vooruitgang bij geene noernd , en werd, n lIonr de mi n-Iêre kla •• en
• ~dt,e stad In bet. we.t.en aobter te ~t.nAn. tot nlle d,wlcinJon g~bruikt. Zij "uDneD be·"e k eeoe veraod.rlng aonden voor81 wij iD wonllerin~",mllrdi" zltl\re I,,·teu dm"en .00 ld.
dese plu.ta opmerlien tU!fehin nu en ze.tien of <ao br ..ndhout. ;rll:ln. m<!cl. vruchte,:. hOlli,
acbmeo Jareo geitden, toeo wij de atod voot eo.. Z,·II~Zll !!'" ,;ij cr enhlc die m~n
het eer~1 ~.locblen? WIlo! b~t oog slechta eene .wnre t.,nnen op bunge '."cl"I. h" I ,,'1I.tl;cmllukL,
?na&lllleDhJke ru ...e plant., die enkele dui.ende met welke tij meI voorbcclJclous p:.'duld en vol-
)[011'00011tdde, DU knn de .• tad DIet rueer ~lIn b... rlinJl: buooen we;.: 'e"·lIlgdcn: Gc-n .tmat·
h.uDd.~rdduucDd be"'unera ."cb beroemen op de toon.rl i.. iD·.sieuw )Iexico dan ook vulUllLnkt,

. ll~rhJute publieke en pr"'ate gebouwen, fl\ ",uv,eer wel eokele ileler kle,De dieren "orCCD
b.~eae 10Dde; .getal eo al. bnndel.tod bekleedt waargenomen, cn men zoo bet sich ook moeije·
alJ naut Chicugo de eer.le plaat.-! In bet lijk kunnen voor~tellen, hoe de gel'.one loop
'~e weaten. .. "I\n lIIkeD zonder de.e dienD beboorlijken voort·

Tege,? elf uur ID dca voormiddag zetlen wij gall!; iou kannen bebbeo.
oOie rel. west"aal til vwrt. Jl et eerste, ....at
..~ral onoe aandacht flI'ok, Dnd"t ....ij K an.a.
City Ye~la.W!nhndden. was de ....eelderige plan.
l.engroel, ID deD vruchtbareD bottom der Kan ...,.---
&all Ri"er,door welk~ ome' weg leidde. Wij (Land fn Volk.)
&elooYen .nlet, dat er ID dIlLgroute la Id ergen; Die ZOD .lIijo Det 10 warm, dat die·lrraaie
een plekje ge.ondeD "orde, nlwnar !le corn gup iD 00& leg bnder die Illadewe ..an die
plane tet hoogere f(,lmaalr.tbeid gebrl\gt wordt I{l'ool wil,etoom w't hij die oDdennt ..an OOI
d.an op de landen ll'ngl Ut> Knn8s. rivier die groentstuiD laDgel d¥! watentroom .laat. 00.
~ b I"c d ' il almal 1io IDI al. dIe HOtlSDtOt., te lui om te
,~ ,oorull.me 'J~ en 8L"l\t KSD8n8 City totbiJna na~:1(1pekn, de houfJ.rtad van den 8tanL werII, te.lui amper om te praat. EindelijlllólK:an .... ult.trekken. Onze }[ichij(an vrienden KI.iu. HeDllie vao ·Oom Hendri. Pi.tOriul:

~. bel ,00rnl\Amate deel \'ao het gezel cll"' Ker~I •• bet eli jul aj nrtel hoe overlede Japie
._ C k d PP Gou, kon lpek .kiet 1:

ut"",Uden, UP en dim ook niet onillten 'groot.te verwoudering uil t. drukken f\Hluo,,: 0.• leg, nee. en; Heonie leg bij 1.1 onl oie
deu . d' , • liJ diDg vertel. .. Julle weet", .eg hij," dat Japie

corooog.t.Ult lt gedeelte vs'! Kan_ns ver- een ,an 001 kawp "aa "al Mrate naar die Jo
gelekeDm et dl'O, welk. lij iD bun eigen stallt b b dmi' h
h ..ddeD gade g~eIRgel', al ....aar ten ve"ul"e vno aDOII urg gOD IJDeD geg"aD et. WIl.i d é ..... on.. Will daar IDUl 1I0rt tOtln ana nitvind.
Mn 011 n nat "uorjaar, de 1,1.r.ten!:roei' met dat Japie die gr~hte leugenMr Will iD die

• ~I_e. ItrekeD verg-leken, Dog zeer nchterl'IJ'L C h 'L L 'ft_ ~ .amp. ac , I... an ~aar leg in die hele Trana·
Ht' d v... l. SijD roem al. _Ieunnur werd verept.id

e oveflge <an en dllg door zuidelijk Knnsu Yer ho"derde mij le: iD die rondte. 'n haanoor
,oortl!toomcnde, "'a8 uJlerwege eene b'litenge- pert 1I01iDi. bij ho~ kar'''111 hOD Die. Hij Wal
WODe Truchtbaarheid ligtbn.,·. ilad Kansu Die 'p gr>ddelooze lI"rel nie, biJ' het nooit die
gedu reDde de laat.te d~e of vier J'nren bOO H'I Id lOOd IJlon· o m au Mren I.de ik gebruik, maar bij
er te IJ en gebild do r bu;.tenjtewoDe droogte w 'D g~.bore leug~aa.~. Hij lieg nn siju

en wu d ... ronJer oll~.ln eenen .eer gedrukteD ..ader, IlJJl moede~. IlID 0018, zijn broer.,
toeetaDd ge'rl\J\kt, dit jlk vertooDeD de velden lullerl, t"btt>. 110... ndere lIIen~D, eD elke
eene onge ...one vrucbtt.~nrheid en gevea z;j den uDr in"di. dag hiet hij 'n nienwe lengen.
landman boop op een, milden oo),'!t. Jammer HIj h·t lijD eige plaim. gehad ..nder. het
echler dat .voor"l dit edeelte van den ataat, o~. hom Olt die lIaplp Ifeja mat een blill an
hetwelk ""J p!'a8eerde • in dm. laat ten., lijd Zlln .tertl WaDt dellr SljD oDwaarhede Wal
peden bad door de vele eo zware rege DS daar gedurig onMlnigheid tUIlen die del .. re
welie oorsaak ....nren, I\t .icb DOg een II:roo; lMI..alkiDg. Wel, Ola 'n lang .torie kort te
rd,elle vnn de tarwe 0 haver op de akker@ maak, MU dag nl"u lot grond in IIn muk
lMI.ond, he.welk nog n t binnen gehaald blld hom zoo zeer d..t hij' op die punt ... .0 die dood
ku~nen ...orden eD da' dientengevolge annmer. ",al, ,CD 'n heel klOlnp ... n OD' gaat toe naar
ke~k In waarde Yerlor n had. die pl ••• 0 dat on~ bij hom in .zijD laatat~

e~e om.tuDdigbeid vooral die Ooa in het oclel.bhkke lIarl "'ieee. OOI lin~ "0 wat
ool.,el, moeteD ...ij bi r opr:,erkcD. I'oeD wij .. I dit hMrlijk lijn." en hij IDik 100".0
;geveer tleD.J"r~n grled.en dit gedeelle van kleiD lIind, en ..eeg toen lijn ooge ..f eli Z'g
,:'"' doorre,.d~n, w&ren er DOg ...einig @po. bij ..oei bom bereid om te .terTe. Nou
W YBn bebuu"lDlI .~ voorui tgung tigtbaar. kerel •. jul lel DOOdiDII dat hij op die rand 'fIID

ut 'an d? stad :<Pe... n WIL'! toen bijna nog die gnf eD met geD uur meer 'a" te le ..e Diet
lteDe pnune omj(epl()o'~d en werd bet er toeD ~eer eel gelieg het,: maar nr Diet. Ter"ijl
a1,emeen .oorgehoudcp, dat dele .treek die b~l d.... 10 I~g meq een ,oet in die (l'af ..ertel
\OeD I\lgemeen met d.~nn"m ran eeD gedeelte biJ on •• d..t hiJ et!D ~OfIroonr wa •• eD w"r hij
der Amenialln.che ... cetijn be8tempeld werd MD gtoote loh ..t lMI(I'aYen het fD Natal. OD';:n we~e de periodie e droogten, Dooit .00: wil almal. dat hij ,Vlln Somenet Ooit gekom

bO~"'lDg ,ge.cbi.at uden wordeD. Hoe ge. Will ~D DOO~tdie :zee gezi.n had. maar hij
luiklg ec~ter zijn dOle <ienkbeelden gelogen .. ', hiJ zal n. eed. 08l'm, dat wat hij lel
&traft. "&IIr toen all' dor en knnl WIL! eD de .. aar ",:a.. ElI~deh~ dag eli dat ek mijn plig
w'Ie.tr,tiie prlliri~D .Iecht. een karig. roeds.1 al. chnlteD Die ZOI1 doef! u' ek hlllD nie
op.leverdeD roar rood.!rekkende kudden .ee; vermaan Die. III zeg toen ...n hom:
pnJkeD lhnn! de akloera met golvend graan en .. Japi~, jij het DO' m..r 'n 1I0rte tijd om te
.. euoouen uIIgeetrekte kuorn.eldcn tich Illln de Ine •. VII b~!er' ~If jij die tijd lMI.tee om JOD
blikken der 'erLll!\4Hie rei.il(ers terwijl de nr die eenwlgheuf, te bereide."
;::cten Balatead, llutehi80n, Elli'nwood Oreat •• III '11'''' altOOl goed." zeg hij I&ggilL

n~, Klnaley.o Vodge City. ieder th~na ver- .. I., lII~r ,iii ,!,~a die groollte leugeDaar
lICheldene dOllenden inwoner. tellende, in he- be.k~Dd hier ID die kamp; Ananiaa 1100 Die
..:ba.,ng en vOOrultj(liIlg <oor menig • ..rela biJ Joa lien .111hou ;nie,"
rendo ltad ID ~.et oo.ten niet behoeven onder .. Wel, ik d.nk IOJ Ik het zeker een mil1i~n
te doeD. VewIJI onder de hnnd de avood be. leuD' nrtel, Deh ,•. , ..
100 ~. nllen, werd ons dien dag bet ge.igt .. Daar kan geD twijfel butaan."
onr het meer ... e!telijli: j(edeelte VIlO Kan!na "En elk e+-n iIi opg8llkrijf iD die groot
ben~men en IS bet on•. niet mogelijk d.\nrover oo.-Ir I .
op dil oo,enbllk meer «lleggeD. " Dit i. Eeker," i

Toe.~ .ij W oemdng morg~n oDtwankten "'Il' " ED ill ... 1 maar DIU"ltrop tr~k 1"
re.n WIJreeda .t:ot io ('olorndo ~O<'rtge.poo~d en ,. Elk il j"mmer Yer JOD, maar ek denIIlo."
p&II!~rden WIJ dour tn zuidOOl!telijkjD boea .. :Wel, oumutl." zeI( hij ... dil mijn DatuDr
....0 dieD .ta ..t. Ohlle ......ijl Itregen wij sroedig en dil DOUte laat óm te verander. N et toeD
het Rot~gebergte 10 het geligt en ~ooden onse die w..1 iDnl h~.t ik op 'n klomp goad gekom'
~en sloh .. rloolil(cn in het ongewone gel.iJl:t 10 groot &I milU kop. Dit ... 1 teD mio.te
dier m"Jestueuse eeu.tn oude verhevenheden. 3000 p. St.; w~rd wee., ;Al' jol nou 10 goed
Werden de n..tuurtooo;eeJen d..nrdoor pracbti. ",I weu om die Ido'mp uit te haal eD aD mijn
&er, hoe .erd~ tchttr ..... iJ· westwaarllI 8'''om. nouw te .tu~, a&I e& gelukkig en getu.t
de I IIPV ate"e."en ~oo TC(' te.. onvruchtbaarder" en
OIl00gellJker werd de hoedaoigheid van .Kort d~op nrwl_! hij de tijdelijke met
den groDd en weigetde dele self. op de d~e eenwlge liD ona ~elr oDder mell ..", dat dit
1D8C'~1.e p~tlen boegenaamd iet. voorl te die Jl'oout. lenn ...... ,. wat hij ona ooit Yertel
brengen:. ....an dnar Jat de .teden en dorpen het. Die claima ,.fat on. dog dat mllar arm
weJk~ WIJ.Du en d 0 paeeecren. meerCIldeel. on w"I~leg d-.r 'er drfe maaDde onbewerk. toen
..anllenl'Jk w!\ren tn Ter uit elknnuer lageo .. 8f'n dag een YaD one: naar J'''pie lijD pik grawe
D. "rate plaalll "1\0 nig hel"ng, die in Colo .•. al ~nder .,~ie pnil;l ..begr~we ...... Voor hij
rado on&~op.trkunmheid trok wna La Junta die pili: ml 1I0m ~II op nIllomp gond, ·" ..t
(.preek uH La, Hllnt., iD het Spun!ch word: toen, ..erkog werd ',oor 2,800 p. St" en ellie
d. J a.I. B. ultge'prokeD). Hier kw..men ...ij oor~e .. erd naar die wedu .. e ... nondtl, 100·
OID.treeia acht uur in dtn morlen aan I\lwl\J\r alt ..pie ~eraog het; Die w~u". lion eohter
onlOner 8C'II half uuri Yfrtocfd ....trd' om h t n idge"On e w.orde .Die en ZIjn atl_ater Irrij die
ontbijt te gebruiktn Later A8 :erde ~. ge, Cl l'UId toen nit, dat 'Japie in lijD
TriDid ..d eene stad dicbl b'- d P n ....,J d8rT111~UUl' aD' die w&&lhlid ... rtel h.t'om
ch . 'I . IJ e greolen tu.· trenl die fODd m&1ll'hij h.t dur epoedi ..
• en Co orado en ~ieu.~ Mtxioo, ,,1"'1\8r eeni~e YlIII,tllri) en 'h8t 't~n gelieg omtTeu~ 1Jl.91
r~~I .. em:lto,ena bl'1'IJ .. at 'Ievendigh~id en non, waot hij Wal nooit ,et'rond g."eu. SlJD

er ter I\&n "'gten. Zoo Ter WIJ one _=;;'==~=_
kon~en herIDneren lai(en wij bier de cer.te - -.. .
MUlcaan.~be huizen. t1)rze zijn leer, prim-ilief COR l) lj'~ DON 1\L'N'!'I L"
eD eenvoudIg van mHahel on geheel nn in de \.&Jli U.c" U
,on gedr~gle Heen gebouwd Dese hDi.en .
kunlIeD .~Iet nal ..~o., de uDdaebt nn den Wil InLLU 0.. InKT TIlUKT'WOOIlDKLIlIt
..~eemdelJng te l.J'eiirOi soowel w..t bet mille. YOO"DKOK.. ou.u1 O.ZK" OOIlADPOJrDUTD
11.....1 .J. den boowtrant bttref\. GewooDliji "OUO.DD ITl1UU llVJr." KUIT rD1700':
aleebt. Yan een. verdieping hoog, met eeD pial UIOlIT !oaJlU'.-BlU>.]
du, h<' ta .., hel bouwmateriaal uit iD de Ion
&Woogde .tlenen. "Jube (.preekt uit a.do~bay)
pU.Dld, Dese lteen.Ó beate3n ui t eene bt).
lODder. ~rl Yan ild 'of' "arde, yooruamelilk Pbilli,delphia, 160ctobe-r'I88",
in IUldeliJi Colorlldo en doo bOO hl"li hl' r IJU ge ce .fall tUt\ Rtdaktwr.
ew· U1CO IOToDden, die met hooi of etroo

urmengd, leYormd worJtn in de- gedaante Mijnheer, • Lo.at ~ij toe u te wijlen op eeD
~~?~" geW:?De mel4lellteenen, maar ve~1 fOllt door uw rllrpo;rteur of door den ouderliDg
.. ""_. ZIJ IlJQ ,e...ounhJk ,,\n "ohttieD duim De W",,,I.• an Somerset ~e51, begun. Naar' de
~ 11,ee.yoct !ang, een l'oet breed eo nn drie tot aAnmerkingen door dIen ouderling-volgeD!
Yleryulm. dik, . B~, lijn delolfde .oort van oweD r"PPorleur-g~mllAkl op bet 'ienlag nn
lWeD.n"dle de kinderen (araela in Enpttland deo etaat VI\l1 godt,hen~t door den Kerkeraad
aoe.~ m~eII ~n d~e bot alg~meeDe boow. deser gemecnte 1$ de jQD~te nrgad.rinl van
_&eriaal ultmaien iD drool(e l..ndeD over do den Kaap.tad.cbeli MiDg ID&elnerd, IIOUonu
.. eel. w:.~ld. Bijna alle builOD lODder Kerkeraad gerapporteerd bebben dat bier men-
ODdenlCheld in XiCllw.~.&.ico wordeD nn echen op b:et dorp WODeDdie de ierk niet 1>.&08·
d.... ~~ gemaalrt. Voor dell landbouwer aen, of lel~eD lMIloekeD (&.ieZuid Af,-ikaall ~an
Y~~I. IIJJI le II r dieD!tbaar eD 1t08~0 Zaturda, Jl.) De, Kerieraad deser gemeellte
~~ll; I.e meer omd.' het boul bier onnloe. heef\ 100 ietl ni t fl!rapporteerd.
di, I., &ea pl'oi«e de Dabijheid no bet Bo.,.nde dat gi, bonDlaaand. in uW blad
~btrp, h.welk· eene 1fOO1.e. hoe ..Hlh.id luh opntmeJl,>oem Ik mij, m" .OhUD,
&wa. Ilplnm ~ Jill weUli, kola. l>t JIIVtD pt uw..

EEX :CORRECTIF..

s;·~~.y~.:liJ:!i!1 i I iJ [{EGIRTRA'fIE
-----j--I-I--·-'-

~;~I~:~Z:;! ·6~·1 '1 I~:~o: Kiesafdeeling van Malmesburyj.
H_Il~On8field 1 6.13 l.4b --"'-___ i
Sp'Jtfuntt.." 16•40 , :.1.19\ K EN' ISG~VlNG Gb-:CUIFDT . d dId .J h'lI dl\Iuod.nlYier ' 7.8 :: I 2.6UI . .' J" '. rDlts, <,ze anD e nw~ners .. r verio I en e
Honig"t6lkLonf .. ! 7.41 3.281 V~ldkornetlloh8PJNn dt!.zer Afdeehn)l, dat de Regtstreer ~ea~bten nu
Gra,]IQII.. ..! 8.6 , " 3.b9', zulleD ~glnuen, overeenkomstig de bepnlw;.!cn der Wet op het Reglstreel'eD van
tlTl~lttIllO";.... •.. 1 8.28, •• I 4.2~1 Pl\rlemeutaire Kiellel'8, 1887, om ID en voor elk Veldkornet,ohop een P,o~'isioneele
• epu.. ·r8.~2 4.6"1 LOO II II P d' . d .. bOO IA"oll.. UBA~'1aIlI~' 9.19, •• I ::. 6.n8 '.jst op te. ste en van a e enouen le geregtig zIJn te stemmen tJ ar ernen·

V.rue" do ... 1 9,44: .. I .. 6.0! talre Verkiezingen.' . I ~'

Krankuil "110.19: .. i 6.46 Ten einde de me!'llt volledige Lijst mogiJlijk te ve,krijgeTl, en het gevnar t<l
Pautwpan • 10.4911 •• I ... 7'

0
2U vtlrmijden om gtlkwalificeerde Pereonen uit te' sluiten Jnn de Lijst, o,dt eeD

I:'ot uut.iD 11.21. 18• 'd d' k k'" P '. V .. .Houtknal :.~ 11,64' •• , .• 8.46 I~. er le aeupraa t maak.t om te lt zen. bIJ arl~mE'Dt~lre el kl~zltlge~ ver.zocht
Aaoll, D. AAr, Dm 112391 .. 9.36 zIJn 8.8DRpraak. op te Zt:Qd.m ..aan d<3re.pt ct le", }{egls~r."er Bnnl?teD, of UI~ te Vinden
Venre •. do "'1' 1.0 :. I " i10,20

1
of hnn Dnrnen gaplnatst "IJ.o gp~ordeD oP. de Prov,l.slOnede LIJSt, op ofl!voor den

Jfij"fonteln • •• 1.48: ,11.26. dlitum vastgesteld waarop dte Lijst voltoOId moet ZIJD.
Deelfontein 2.171: l~~ol .P? Regis.[ree.~ Beambten VOOr de versohilleDde velCC~tnetsohapppnll voor de&e
RicbmoDd ,Weg .. 34: .. 1 1301 Afdeehng. zIJn ZIJ, die opgenoelDd wordeD !\an den voe~hlCrV&D.
Hraak ('oort :':13:49' .:'.',: 2:301 Gedateerd dtlo 808teD Dag nn Septemb,¥ 1889.
Vic., ria We.t WfI¥l 4.30i 3.30 ; i
Nela Poort "16,41 .. ,! 11.301 J. 9AMB1r<:R. FADR~,. .
RbeDo.terlrop •. 7.12! .• 7.~01 CIvIele ComD1I8sarJl!.
Aank HuuPT. W./8.0 I 8.201 ------'-l--.--
VertreIl do 8.101 M.M Ki ~d l' ' iV lb'
A .. nk FUSEaBO vir' 10.20: .. ,I 11.~~1 esa~1ee Ing vanl.a mes· uMr.
Vertrek do •• /10.221 Jl.a , . " , ~ - ~

I I I u.m.,. ,-+' ----
Pt~:nl Albert weg'''I11.371 " ~ 1.2:.LI' l I,".m.1 11 VelllwrDotsohap, RC'gistreer B~mbte. WoonplaatI.

Grootfontein ...1-: 1.8 ; ~.loil..8 ~ 1
Laio~ebllrg . I •• I 2.14

1
4.37 " .---- - f ----

MatjeefonteiD "'1 3.23 6 6°1~ ,',Vertrek do ... 3.261' 6•.3UI~ Malmesbury W. P. rENBF.RTBY Malmesijury.
Oori.tabel .. I ". 7.66

1
" Mid,Jen Zwartland ~oord C. M. Bergh, V' " geassisteerd Klipfunt1eio.

Aank' T017WI RTV. I 6.26, .. m' 8.46·S .door G. H. R SRAU, 8SS. V.C. I
V~rtrell do ••, •• 6.37: 6.3618•6.> S Voor Z"lIltluDd STEPHA.NUS 'vVn 'Ri, V.G. Uakensf~' n!.ein.
Tnanilie •• ..... i 6.301 7.411 9.27 te Paa' deb,'rg 'J' J u ON V Ke:'sfou iD.
Hu Hider Oo.t •• ..' 7.31 9.0 111.2i:.!l • . J.)AS~ ,
Hex R'.ier .. 7.43; 9.16,Il.U.. M088el Hankll Rivier G. P. C. DE K' , V.C. Let:uweqdan'a.

I I,·m,:r: Ach!er Riebeeks Kasteel C. A. GROBBE ,V.C., geaBsist. Hiebeek.I·Welt.
Aank WOBCUT" : 8,22 10.112•30,,;; door r-;. W !fERS, a8S. V.C.
Vertrek do H" 8.2710:6'12.66 li Achter Zwartland J; N. KENNIDY ,C., geusisteerd I EgbertalVlei.
OODdiDi Weg 10431 '.26.
BreedeRi.i., _, "11:IO,i.62.;. doorH;V UIL. I

Cerea Weil: "'1 9.3111:46\ 2.23~ Voor Ri. beelt KlIsteel A. W. Louw, ~C. I T"..eknll.
Tulbagh Weg .. i1:l. '0 2.66 • Honillgberg C. I). KOCK, i tlieSjesflntein.
Piketberg Weg ::1 .. IU 1326 door W. P I
Hermon .. I •• \ 1.30 4.2 Zo" Z'·I 'lf A B V·C d .AaDIlWILLIlfOTo~ï 11.1~ 2.20' 4.62, ID•. utrlvler UIU .Jl •• ASIION , ,ge888illteer Vogel st uisfontein.
Vertre\: do I 11.22: 2.30' 6.6 6.0 door ,!<.. J. V.C. I
Lady Grey BrDg :':1 11.3l!i 2.48 6.2b 6.21 G"ooDkloof Ooat CHARLIS Duc , V.C. 'j' The To.era.
PAarl... ..' 11.44 2.. 67 6,:3716.34 G kl f W t A C V V C M dd IL'I I' ,.oen 00 tll ~ • DI IL IRS, .• I 0 err, ivier •
",apIDDu' •. ,., •• 3.18" 7.0 Z tU! W F V VC ') k'Muld"n Vlei JUDCti. ' 328' • 1 ,-"var "flter . .. IRS' D, . . ::- ang ~p.

L... I • .: .. i" .. SaldaDha Baai C VC ':1' bPur_n Wel( JDDctie .• 4.68, 7.0 ,8."5 • YAN DER K.'lHUIJZEK, ., n elo 8, g.
Maitland' .. • 'lo.lD. 6.111

1
'7.22 9.8 ge88si~tee d door J. J. KOTZé, I'

Zout Ri.ier •. 1.3 6.26 7.3119.16 'SSi~teDt .C.
:~~~~~DIT'D :'. "1\1'1'0! !'~~i7·.J99·22~ Bohrijyers Hoek J. A. !::CHIC LINO, V.G. Laqgeblan.~~ ~ - •. '; "...''! . I'"St. HeleDa Bui. J LAUBSCHI!\i V C., geassi.teerd Patrijs~rg.
_____ __ ..__ . _ ' ' i . door 'r. BfuHIIlWICH. !

M.A.LMEBBURY8CHE TAKLIJN, '-t'\ I -- -____ Ilatnm voor voltooijing der Lijst :"";,peD 2081eD dag vaD Novembe~ 1&&9.
UD. '.IIl. o.m. • L

V.rtrek Kaapetad ... 7.66 3.6C . J. ~At.IB~ER FAUR~,

DllrbeD"eg {~::l ::!~!:: CIVIele Comml88&ris. ,

K"o.oy()fl~" ... . 9.10 6.::0

~!i~~:;;~1:: ,~::i,~:: RIO KOF FI~IAankn ....., Mal ... baty 10.60 11.46 . - ,

n ..vo. Y.IIl. D.m •
Vertrek nn Malm.bary 11.30 2.16

Kal~b •• llnal ...... 7.2 2.66 i
Xl'pb.Dul 7.37 3.36
Krllaif()fl~" ... 8.10 4.11

IlDrbanweg {Aank 8.31 4.32
Vert (.'.5 4.68

bDkóm.t KaRpet-' 11.26 6.36

___ S_:rELLENBOS8CHB TAK.

-TIJf,T.AFEL VAN I JULIJ 1889.
HOOFDLIJNr

KAAPSTAD NAAR KIMBERLEY.

• IIEE~ j. \. I I '-1\ ff'
8T A rus, I I I ]',

--~--I-I--
V.rtrek 'fAD .. .m. n.m. n.m. n.m.
ILuP8TlD 7.66: 3.60 _8.6 8.60
Woodltock .' 7.69, 3.M
Zolltri,i.r J lIoeti •• , 8.6 4.0 1 8.16 8.68
Maitland .. , .. 11.10 4.6 I
. lJurbaD"eg JUDC. •. 8.36 •• 331
Muld.r .. I.1 JUllctie 10.1 6.11
KlapmuL. • 10.16 6.211
P .. rl.. .. 10.36 6.6:1 10.6
L.d,. (.,rey Urug •. tU.46 7.6 10.16 ..
.0\ .. ,.11. WltLl.llIÓTO.I> 11., 7.2ó io.ss 10.4&
Vert: do. ·11.2<_ 10.6G 10.61
H.rlD' '1 t2.16 1.~4 ...
PIlIOtbert! WIM' .n.1Il 'r.o 12,1811.66-.m.

12.4312.10
1.2a 12.41
1.61
~.17 1.24
2.40 :,46
2.60 2 °
3.42 2.40
4.IU 3.0
6.46 '.20
6.ab .6.0
6.46 '6.10
U6
8.4 6.60
9.26 fU2
10.~ 7.41

., lcl·~·19.6

1
1.3~ 10' 23

.. 2.66,11:36
u.m,

6·3ó

1

1.46
11.6 1.66'
7.11 ~47
8.10 a.27

::: 111.47. 6.6'I~'~~I'6.38.. I 1.1:16 7.:.L6
., I 2.66 8.23
." ' 3.161 8.48
. 4.161 9 a3

4~66. 9.63
6.' 1

10•liJ
6.431' .2'
7.2311•62
8.0 12.:.10
M."O 12.63
9.lU 1,6
9.h9 1.:16
10.3~ :.I.1i
11.6' l:',OO

11.3 j, a.o
D.m.1

12.I!lj 3.33
1.1 : 4.1:.!
1.40: UO
1 60' 6.0. !

1.30
2.20
'4.47
3.10
3.46
4.6
6.0
6.46
Uó
8.10

Tlllb&~" Weg
o..ru Well·,
Hr....ci.ri.i.r
Goudi ',i Weg ,
A~IlIi, ~o ..o.tlTli.
Vert. do.
H~.&ri,ier ..
8~xri u.r' OOIt·
TriaDglo ..
AIluIl. Tovw.ann.-
Vert. do.
uo uat... bie
~tjll,'outeiu
\,'"u. d .....
Lail\lI·barg,
u,,,ut!unteip

Price A.l~rt Weg ..
FI ... ,bllrll Weg ••

Al\nk. HU17.JT.·W.
Vert. do •
I1i_krkop
Noli t'uurt ••
VlctIJri.a W .. t Wij!

Bruk foon ••
Hicb.o.oud Weg •• 1

Deelfuntein .. \
AlIIUlu&I.'D.. • •
~.uli. IJl An J.O'I.rt. do. ••

Huutkrul I
potfontein ::
Pauwpan •.
Krankkuil

An". UU.N1aIlI' :.:\
Vert. do. • •
WItU>pDtI .•
.ti.llDdu!
Gra'pan ...
. liolllglltltklooj

.. ,.. ,

Modd ..ni .ier
t:ll'ij.roD .• in
be..cv ..s 'le Id
Á&ok • .KIMBDLIT··

Ol:

'I
-P~'8r!L.:i~;;- .0 lf Slafao. Z lat RÏ'9;er nMf
Worc •• ter, er onder be .. reJlllD, mOl!en Il iet pel
~o.llr-in .. i.en. .

B'Ia1(.
V.rtr8k Kupe&ad

VrUl\den, de Rum r. en ,,,,.d, re J'<tN'...:r ..... d '. I"nJ"" II T!
Aa,n <l"ze Klalllen en K~;pkI)LOt.;, ,,, .\at"l. • "m"

N
'IETS' ba~·I·,ik eo-ge,narliik-:;:;ï,e-;-Soof,1 dun st.scnrr: ~,Iï I'.

11 meer 6C ur < ' d d UTTO 1A\ lJ' •due uwe geIoDdbeid op prija stelt, lorgt dan 1\t ge e .'. ::;UU (j

\

krijgt. die ewe. ~ . , ~ ,. ( ~ ( ) I·'? \ •. \ I . I 'V A·Dl-<, H~ f<.1', v v > ~ ) -. HS
1 b

'kt t' d)bevonde~ behben GEZ.O~D E~ \'F.HK\\'lKKE~D TE ZIJ'>.
ge rur en R ee a ...' d) •LAl\DSllEIW'SROOZI'; \LI~ voor\\swren et ogen.

LAl\D BEHO'S ZI\KINI:) ::;;>;lïF voor Kuude In het !lo.,fJ.

t:.-:l·ondel'denv u rr I nri k bet ni:!ill;.!('·ll
Elke bollel draagt 0118 r-fgel eli 'gerfgi .treerde op.ch!!f .

Bij allA 'Vinkeliers. .B""l:\bdek.Kaap ·ta'].

PUBLIEKE VERKOOPING
Op de van de Koopmansbeurs, KaapStoep

VAN ALLEBKOSTBAABSTE

V'ASTE .EIGENDOMMEN,
GELEGEN 1,S DE AFDEEUNG - I'

BREDASDO RP.
ID den Boedel van wijlen. de weduwe ·DI~G..:.. UN R~ ,EHBO" (geboren MlltJBR)'1

DE Directeuren, ,,18 de Executeuren Trstl\nleotui. in desen Boedel rulten pu11irk doen ver
koopeu ala boven, 7.0?\lJl!R Rt:SERVE, ,

Op ZATURDAG, 16 NOVEMBER 1889,
DE heer J

steld als
II rflikQ.(1)1& (
io:Ulde 'tan

1

De
0:0.1 12 DU)( I'R!':CIER,

volgende PL.AATSEN:
I: Bt'FFELJAO.T.-Een VaD de beste, indien .niet het beste stuk Weil ..nd voor Schapen in

het DI~tnkt, Kroot ru..m 2,UOO morgen, wMrop bet Vee leer snel vet wordt. Il et Eij(en10rn b_eft
alle gerteven vour nerdere on Kudden. met overvloed van Wnter. Er kuonen gem ..kkelii.ilt Twee
Praohtige PII\.. tBon vun word~o gODlaakt. i

11. RA:TELRI\'I ER.-Dit EigeDdo~, vcrtegenwoordigende eODuitil;e8trektbeid 'Jan '.l,143
morgen eD '~6 roeden, ",a. de oorsprcnkelijke Boerderij en WOON PLAA 1'8 "an wijlen 'den heer
D. U. v,u~ llu:o., alwaar jaren I~n, de meest voorspoedige Schspen-, Paarden- en \'~Leelt ge.
dreven werd. BeI·WQO~BlJlS II een .lIroot.en hecht Steeneo Gebouw, met KajllteD~uutweri.
De. undere Gebouwen omntte~ WagenHUIS, Werk",'inkel, Buitengcbouwen, ~·ebapenlooo,.eo, Vip.
bute. en In bet kort ..I de verel.cbteD voor een uitgestrekte Boerderij. Het Wé,veld is ~e welbe·
ke.nd om eenige a~beveling te behoeven. EeD prachtige stroom bolder Wa~r loopt] door het
ElgeDdom. De TUIn en de Boomgaaraen loveren het bewijs van do vruehtbaarbei~ va n den
Grond. I
. ~.Il, KOKSRIVIER, groot ~,2~9 morgen en, 174 vierkante roedên ; ia werkelijk elm prach-
tl.~ EIgendom. me~ .een or ervlcedigen voorraad "nter, grooten Tuin en Boomgeardej>, wnMin
bijna alle soorten Europesebe en Kaapscbe Vrnchten iDet goed ge vuig gekweekt ....orden'. Het i.
eeDEerate Kla.ee Zaai plaat., met WUUNHl'lS, Stullen, êchapenloodeen, eDI., eomplee].

IV. VIRK UIJ~ KRAAL,-Een groot en ~lIerkostb ..nr.t STRANlJYELD Eigendom, groot
',Cti7 morgeD, 212 vlerkr.Dte roeden,. maakt op sleb.elr een pr~cbtige P'aatll uit met ee, uitmun-
tenden voorraad W ,,~~ en oDgeevenaard~ Welde. De GEBOOW NN sijn van de beste matorinleD
en hecht ge~~uwd; Er kunDeo tw:ee of meer uitgebreide Plaatsen vnn WOrdeDgcmaa"".
. Y. RIN'l FON.TELN.-;Dlt EIgendom, groot 8,868 morgen en (lil vierkanl.e r0e4eD, werd
J..~enlang d~or wIJleD. den heer D. G. ""lI-BRED. bewoond, en werd ""egena deaselfs ve~ eheiden-
held'''an Welde gebrolkt .oor bet aanteel en .an Sohapen, Runderen en Paarden. Be WOO~
HU IS, WageDhuis en de BDitengebuuwen lijn allen hecht gebou wd. De Plaatl heettieeD over'
v!oedlf:en stroom ~a~ hO.t helderete W",ter.' e~de Wconstede •.die door een tuin en 'll'ijn1aardom·
rlDgd I'. en een ulLlll:ht beeft op den ZUldehJkeD OeeallD, 18 eeDe der fraa;.ne iD be Diltrikt.
Van dit Eigendom kUDuea chie of meer Plaf\t.aen 'II'o.'den gemaakt en het heeft. twee Z tpanDeu,
dio jaatlijka oDgeveer 6V(}, 600 lakkeD Zout oplenr~n.' ,

\' I. EEN STljK GBOND, groot 1,322 morgeD en 87 vieIkan~ roeden een kOltbaar .tuk
Bergweide ui tmakeDde. ' T

V Il. Heltaat uit Drie Perceclen G~oDd, ,~oot 1,373 morgen en 300 vierkante roJJeD, werd
oorapronkehJk teruggebooden ,voor P.llLheke ...16fcherijeD, en beeft eeDige leer goede Be!degroD.
den, geecbikt I\le Weide ,ooral voor Boor.Dvce,

.1J~ boveD"emelde PlaatIen ala een geheel vormen wat algemeen bekeDd is ale het

RATELRIVIER EIGENf>OM,
Dat een ~itgestrektheid heft. ,an .,ongeveer 21,'.00 mor~eD, meI ZeekaDt van ongevee~ 20 mijlen
lang, en IS te goed bekead om eenige verdere aaDbevehDg te verei8e ..en. AI. een wi~atceveDde
,BoerderijbezigheidspIek, en lU\Dgellame getonde woning meI al de voordeeien en vermaken die
Jllcht te Lnnd eD te Water ka~ 0l'levereD, i.' het E.igendom IlngeeveDaard iD da Kolonie.' De
Plaatllen lullen ceret a{lon~erliJk, eD dlll\rn~ tetamen wordeD opgeveild.

LIBER&LE TERMEN.
, J: il. N. ROOS, WaarnemeDd Secr~laris.

G. H. 'MOLLER, Afslager.

of NOriaPatente Water Lift
(Bakkies Pomp.)Nieuwe J. B

OM groote bo.eveelhedeo wIlter op te trek-ken uit groote diepten, voor besproeijing ofl1lO!1l
j(e~en vnn Water aan ve«. Het words g~werkt door oen of meer Ezels, Paarden, or 0.",

vnlgens de diepte is, en de hoeveel! eid vun wn'er. die ~oet wor~en orgetrokke~. Een Es.ol.lI!b
omtrent :1,000 gollon. .... ter op in een uur. One MacbinelI TerClf'ehen geeDe koetbare opR~.
stukken meer water or voor de aanj(ewende kraoht, dan eenige a~dere soort ran Pomp. Pri)lS
en alle andere iaformatie kunnen verkregen wordeD van de Eenige Agenteo

GEORGE FI0;DLA Y & Co.,
Gravestraat.Pakhuizen van Ijzerwaren,

KAAPSTAD.
---f'.-P-~M-a E lj-Ef"N-POE 0 E -R--

ALLE' (
hiert

digd ter, I
Eebe "Rl
l\Gvembtr.
8tellenuIJE:' pncce8 dat. tot hiprtoe II'Pp88rd ging met hpt gebruik yao boyengeooemdt

I :'1,·c1icijn, hp, ft dpn 1-.ij!en~llr, d?n hl'er C. B. BO"INBlIRO, or toe bebr<lg1deseh!
meer p; owiuelll voor dt' IIhodacht Vlin ht-I Publiek te breogen j bet werd in ""
geullt'D be\HZrr'l ef-D teN klachtiJ! middel te zijn tegeD deze zoo algemeen bat.
8..:hende zit'K le, dit- ~RngeJtlid wordt uoor boofdpijn, kortzigtigb.eid, dr~ .
oogen, 8Djrst, duizpligtH,.id, g' brtk oan geeslkracht, onregelmatigbeid ID hel

pijn in de leDden en v,·rstoppiol('.
Ile bijzondere pigeL'scbllppen vJln dit Por-der om het. bloed te verdun oen en

vrijen bloedsomloop te b._·vorutlren, (,tD de werkiog dtlr IDgewand1!o tp prikkelen I
te regelen, t n ze tti zoivert'D VRn slijmelille en scberpe su,IJen, nemen de Oll&allp

name uitwerkseien wt'~ en gI'Ot'ZC!l de "itokte. Het zal ook zeer betl~m befonds
wordt;n wanneer bet gebruIkt wordt ala hoveDgpmekle vo~~teekenen, de
..lIn HliUM.ATI::'CLlb: JICHT z:ich voord0ell, en ook biJ drukl.:lDg op de
droog beid, jtUkeD en ohronische 8sndooIJiIJgeo VelO de haid, en bij lI'lIlAluaclil.
meer bljwuder WliUn..er d, ~e uit OI~dcrdrnkte uitwlIseruing vOOlkomt.

AI8 eeD hoismiddtll vlj v"rstoppiog ksn het veilig wordeD a&obevulec, a_
voor 'de hl"hllndehog VtW uitslag bIj kindl'ten

, Volle 'bij~onderheden vergezell~n eIken Bottel. Priis 2s.; per PJst Za, 6d.
Bf:t!EllJ DOOR DK.N .l6NIGIf<> EIGItNAA.R

C. H. .B·OSENBERG, Chemist en Droogist, SwjW
Apotheek, Hoek van Bree- en Kortemarktstraa~
Kaapstad.

Geen connectie met eenige andere Bezigheid in de
Kolonie.

N.B.-Dit geDee8Jlllddel il beftid in den ..orm non een Poeder, z:~at het 'f'OOI'altijd
gehoud!'o worden, ronder de,f-elf. etgeDlChappen te yorbeseo; een l'omdMI
..nrlAr.. mPlltzlflle ui ..t be%ittAfl.

aangeIJaai
eischten 1.
ltuzitk.
wijs. word
per laaI t:'

bij d~n .E.

KroonIS'

VAN KIEZ~JH8.
Publi

Perc(
III de Kan

IChap
tn lJl

D~ISAAC~ &00.
MEU BELFABRI EKANTEN,

Bekleeders en komplete Huis-Meubileerden,'
BIEDEN NU A.AN

De Grootste Voorraad Meubelen in de OP
21:

Zullen
Twee

~ijode No
grt'DreDd<
beer tli:EA
ge trf'ktl.
&nDftii I>
een Boia
op de Pla

'l'en.elf,
~e Grua~.
l<og, alsl>

V",ko.
.lO uur d,

HUN VERTOON KAMERS DIE
30,000 VOETEN VLOERRUIMTE

BESLAAN, zijn nu open voor het Publiek, en behooren door allen di
van plan zIjP om te koopen te worden gezien. Daar D. 1. &

alleen go~~ gedroogd Bout be_zig,entot bet vervaardigen vim Meubels
!mnnen ZIJ met vertrouwen elk artikel aanbevelen. Roopers zullen verd!
bevinden dat goede artikelen aan dit Magazijn goedkooper
worden gekocht dan artikelen van mindere kwaliteit ergers anders.

De volgende zullen een denkbeeld geven van de lage prijzen
voor D. 1. & {Jo. veJ;koopen in overeen8temming met de tijden.

~ s. d.
IJ zoren Ledekanten, 2 ft· 6 in...· ... 8 l~ 6
Matr-d.s (Hest Klapperhaar) 2 ft. 6 i"1' l:J ti
Ledekanten (volle~rootte)... ... ... 0 5 0
Volle Grootte Dn bbele Matras (Best

.K lappex:-haar)
Volle -Grootte Dubbele van IJzer-
, draad. Gewoven ~T)rinO'Matras ... 1.17 6

Nette Wasch tatel, met Lade en Twee
H anddoeksp.orten ... .., ... ... 0 6 6

Aan dit Magazijn zal ook worden gevonden een grooten en
80rteerden voorraad Aard€werk Glaswerk IJzerwerk voor het
den i in ~~t kort elk Art~1(l b~noodigd ~ een goed uitgerust Hui&,
tegen Pnjzen lager dan die \an eenig ander Handelshuis in Zuid

1 5 0
Kamer (

Kaar"
J. J.

ProviJ
ga
ka

.AL~:
",oor cl,
worden
dat zij
'Voor,'DJ
Januari

Gelil'
gende.
a. W

...fAkslJ
b. D

Distrik
co H.

handel
belang.

Daal
Tan w,
de Ta1.
Diatril
da&.r I-
Beatul
bel~,
'-dering

Geillustreerde Catalogus en Prijslijst worden op
vraag P03tvrij toegezonden.

D. ISAACS & COl"
80 tot 92 Langemarktstraat, , t

BLOEM VAN ZWAVEL
VAN DER BYL &

DE WAAL & DE KOC~liebbeD onlvaDgeD nit" Vega:' eD andere aangekom eD Schepen

4,000 ZAKKEN RIO KOF•. ID. iD.lIl.
7.60 S.60
8.UI '.30

::~~:::;11.11 6.8
11.1 6.17

::::~:R:tJT-rTJ:G-tn
10..1 I 11.11 '-'...I;LI----------------~--~~

llurlleDweg
Kuile Ri,l.,
t:,puLe Rhier
LYlledocb .••
Vred.obllrll'.&-4",,~; ..
SteU.nboech '

Aaoi.o .. t Mllldm'Vu,i

T~"UO. ..... D.ID. ( , ••

V.rtrek Maiden VIii .. ' 7." 8.28 J 6.18
IhU'DboIcb •• .... Ui 8. i IUt
'B_lIft. (......--~ ,-..., '·'1" •• 1 ...
Vred.Dba'l ••• "'1 7.61 U:!S 6.63
LYDedocb ... ... ;,68 '.13' 7.2
Eent. Rhl.r •• "I e.!3 '.2'l j 17.11
KIlliIrhl., ... _' 8.30 '.46 7.81
DDr_Wtg , Aaa) 8,,0 (.6/ ~ US

lVen. 8.U 4:t 7."
A.a~omet K.. H.J6 I. !6.ao•

BURGSTRAAT, KA APSTAD,Welk. zij tc Koop aanbieden, In
Marktprijl8n.

BODd of Daly P_iJ, teg3n

Landen nu hu~'ne Eente Bezending .

BRANDRAMS
Bri

B.E.
---------- IN KLEINE EN G~OOTE VATEN.

ALSOOK
EEN EERSTE KLAS KWALITEIT

FRANSCHE BLOEM VAN,ZWAVEL,
Welke £ij te Koop aanbieden tegen de laagste Marktprijzen .

Gl:
·l>ertIL
ua.

...a.n lW

MoLT)
kAh
Dou I

It.

DE Ondergeteekenden hebben juiat
ontvangen. .

Amerikaansche ~iders,'"
Han~ .Wagentjes.
DER BYL &

ST,Q
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