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'emarktstraun,
3TAD.
",j~n Middd bekmJ.

door M. G. R.un.
n .tijl of de 'nM nil'
I G~.., ....,.··

E CONCERT,
Zullen' gehouden . in het·TentooDstellings'Ge-
" bouwen op de Gronden te Kaapstad,

Op Vrij·dag, den Isten November 1889.
, Muziet~r~sen van h~t East IY.orkshire. Regiment en van de Kaap-

8~eche .VrJlwilhger Ingenieurs: i .'
. Zie' ~pecialen. Treindienst •. 1Enkele Vrllchtprijze~ voor heen :n

Terug ~~s, .op beide de. Kalkbaai rn de Hoofdlijn.
, Adml.88le: Van 12 tot 2 uur, i' u halve kroon van 2 tot 5.30 een

shilling. . ., ,
. . Promenade Concert, van 7.30 In.m. Inteeke naars vrij. Kennisgeving aan Aandeelhouders.
.. Gezelschappen van. Jonge Dames (niet minder dan zes) elk een I

Ruike~dragende of een Krans v~n Bloemen, zullen toegelate~ worden KENNIS wordt hiermede geg&.
tegen Halven Prijs. nl ven, dat de Twaalfde Jaar- .

Doet aa nzoek voor Prijs cph dIen Entree Vormen, bij den lijkschc Algemeene Vergadering van'
Secretaris. ". . I e u en de Aandeelhouders van bovenge-

ROBT. TEMPLEMAN, noemde Vereeniging zal gehouden
. . 24 Straridstraat. worden bij hare Kantoren, Groente-

___ -'- ~---- plein, Kaapstad,

Kaapsche Gouvernements Spoorwegen. OP DONDERDAG,

ZOMER T~EIN DIENST
dp DE

en IKalkbaai 'Lijnen.
I

DE bovengenoemde ~n ~cht worden op en na VRIJ DAG, 1
NOVEMBER 1889:- I

'. ~EEN.
Additio.neele Treinen ~s8()hen Kaapsjad en Wijoberg lullen Kaapstad naar Wijnberg

dagelijks verlaten, de. morgens ten B.b uur~ en de~ namiddags ten 6.'6 uur, en op Zaturdagao
ten 12.36 nm. 2.20 n.m, en ;J,llbn.m., de la ere Trein alleen naar Nieuwlsnd.

De tegenwoordige b.2v n.m. Trein, uit d Kaapatad, lal te 6.16 n.m. vertrekken. .

•• • .1.. TfRUG. '
Additioneele Treinen lUllen WIJoberg 9&4rde Kaapltad dagelijks verlaten te 7.[,0 v.m. te

6.10 n.m.' en t. 1,1.:15n.m., en op Zaturdager te 1.16 n.w. lt J6 n.m.' en 65, de latere van Niell.w-
~L "

. De tegenwoordige 7.26 en S.20 Y.m. Treiren lullen Wijnberg verlaten te ;.23 en .23 v.I1I.;
en te Kaapstad aan~omen te t.60 en te 8.50 re peesierelijk. doorloopende te \v oodstock .

De tegenwoordige li.u en 11.4,bY.m. eDj de :U6, e.u eo /)46 o.m. Treinen lullen Wijnberg
.erlaten le 11.6, 11.66 Y.m. en te '.lb, 6.16 6.36 n.lD. respectierelijk.

; \

V'E R EE·N I GD MET
DEEL59.

Maatschappij.

) ,
J

__ 4 __

ST~LL~~HOSCH.~

"

Hoofd Onderwijzer Benoo-
digd te Kroo~stad, in
den Oranje Vtijstaat.

,Kaapsche Land
De Heeren B~JONES &00., zullen in het ~~d Dok
. aan de Zuid·Oost Kaai verkoopeli,- ...; ,

OP.DONDERDAG, 31 OCTOa_,
, \ D~ MOR~ENS T~N 10 URE PRECIES,

Voor rekeningvan wien het moge aangaan en.ZondezReserve.

S~A.~. 6,923 Puike Roode Delen 3 xr9,
In lengten van.6"voet tot 31' voet, gemiddelde -lengte 18 ...oe~. ;ln ~tij.a,

om K oopers te geneven, ' .
De Delen wordea n~ 8'!~and nit "Hed~ig" vlln Snn(hvall •. Speclfikatiea

unuen ~d lien worden bi] miJn Kantoor en bi] de heerea H. Jo.u ct- 00." '.

"

;

van Planten, ROIE-en, Bloemen, ~ilde
ten, Boter, ~.~, Ligte Wi~~en,

100 Groote Vette Kapater
Bokken. .

500 Extra Vette Kerino
. en Kaap_sche Schapen.

AJ'I'I.lf'.\TIE· voor de betrek-
ki:I': ·J:,..lluufd (Jnderwijzer ill

dl' (lO .I\r, ...:-alellt Di trict. School
rtl hr" I -r ,,1, a.v .. , zullen door
dril (II li,. rg-ctcekel,de inaewacht

lut Op 14 ~ECEMBER
I .

(i.'I;I, ruements Sala~is £140 'per
jaar, IIILl vrije woui!lg\ benevena de
êtlrt'tligll,lt'll der leer~ingen, met
in..druII1~iltg van A.rt.! 52, Orden-
nalIric 1;, 1:, '4 (waar~j de hoofd-
oLd~n\ i .zcr verpligt i bijredragen
ll,t gLlln ..lu-lijke btZol~iging van
~l'D l,r'It.t:f;!, hulpouderwijsers, name-
lilk tl'll d,·ree van het Salaris.
Lel. ,:t'li Uwd peIlloon,r die in staat

;_k,.,rlll·rliligen iuteueuien, zal de
rOllrk, II r l.ebben.
~ '1:.êir:.lllten moeten de bij de

wd \l'rl'l-;chte getuigsehriften van
b:tkw:,,Jlld.l'id eu goed Izedelijk. ge-
Jl'" il.!.:\'t:ren. .

OP VR.IJDAG,
1NOVEMBE.R 1889,

ZULLEN opgamelde Dokken en
Schapen publiek worden ver-

kocht aan- KLAPMUTS STATIE.
Zij zullen zeker pr~8ent' zijo •.

P. J. VERDOES.
Puarl, 28 Oct. 1889.

J. S. MAR.AIS ~ 00., .Af,lágerl.
WM'. ,JIERG.

RrEGI8TRATIE VAN KIEZERS.-- ......-------r-- . .' ~
Kiesafdeeling almesbury.

- - -""'"""; -~---.---
Provinciale BestuUrS Ver-
. gadering van den .A:fri-

kaander; Bond.

I

Jes. P. YAN ZIJ:Lt
Landdrost en VoorZitter

der Schoolcommissie •
I

Lantl,ltl -t k.u.toor, Kroonstad,
UTS" :21Oct. 1889.

ALLE '. Distrikts '. Beaturen dit
punten he~be~ ter behandeling

voor de Provinciale Vergadt'ring
word.t.'11 door deze kennis gegeven'
dat zij het aan mij ineenden 'moete~
voor, maar toch niet later dan 15
Januarij 1890.

Gelieve acht te geven op het vol.
gende.
a. Wij ks Besturen behandelen

Wijksbelangen. .
b, Distrikte Besturen, behandelen

Distrikts belangen.
c, Het Provinciale Bestuur be-

handelt de zaken van al.remeen
.belang. . "

Daarom om eenheid en gemak
van werken te· verkrijgen, moeten
de Takken hunne punten naar bunne
Distrikte Besturen zenden, en dan
daar gerej;( eld, zenden de Distrikte
Besturen de Punten van algemeen
belang naar de Provinciale .Verga.
derIDg;

Voor Z"artland :
P8ft,deb~rg .
Mossel Bunks RiviE'r \
Ach~el' Riebeeks Kaat81li

Aóbter Zwartland

B

Wijnber.g
EE~ l,rtutllIing van 'Wijnen ge-

1l1;I.,k t lIP het Europescha stel-
fel z.,1 ).:, boUJlIl . worden op DON-
[1ERlH(~, 14 :KOVEMBBR A.S.
roor dt' Gouvernemcnts Prijzeri,
slecl.ts I'ersoueu van bet distrikt

. kunnen l',)lllj,eteeren voer een prijs,
tnm~l.jk:- .
Gr"dldrll~f.) e~ Hermitage elk

hrr pr", .lL, 2Je £7, 3de £3.
E ttl,W;jll, l st e prijs £8, 2de £4.
Sde t:::. . ~'~'ntac e~ Hanepoot elk
ste f r;j~ .LiJ, ~de £2 1,Os., 3ue £1.
PI~,~fll~ niet later dan DINGS-

DAG, 1114 ure n.m. te' wo~den'in-
~tz"IJtIt:II, ;} bottel \'001' pike proeve.
lJl~v 'VAG, 12 N~VEMBER,

zal t~n Lljterlkumst worden gehou-
dtn \':.1) .It: leden vali bet Land-
L' UI\).:I'IJ"l't chap,' ter vtrrigten van
alle Z.,kell III betrekking met den
Landbouw en van 't ~db~>uwge-
nwt' L'lp.

Rrgistreer Beambte. Woóoplaata.Velt! kornetsoba I--------------~--I-----~------~---------- ---------~---
Malm!,lIhu.y
Midden Z"artland N

I

W. P. FlNllERTBY. i M"lmeebnry.
e. M" Bergh, V.C .. gl"88sillteerd . Klipfl)nteiD ..

door G. H. Rnesau, a8l. V.C. I
\STEPBANU8WALTI!R3,V.C. i Bakenllfontcin.
rr. J. Bu'ow, VC. : Kersfoutein.
G. P. C. DI KOCK, V.C. ' Leenwendanl.
C. A. GSOBllILAAB,V.C., gCII!!8illt. 1 Riebeek Welt.
. door N. WALTlms,' ails. V.C. I

ol. N. KJUINIDY,V.C., ge8llsistt!erd I Egberts Vlei.
door il. VIReUIL, !'

A. W. Louw, V.C. ; T"eekuil.
O. IJ. KOCH, V.C., g. aSlisteerd Hiet!jeafontein.

door W. PUB IRT BY.
M. A. B.18S0N, V.C, geollsisteerd Vogellttui8fon~in.

I . d.oor .IS. J. ETIGLINO,lUll.' V.C.
CHARLR8DUCK,ITT,V.C. .
A. C. DI VILLI'RB, V.C.
W. F. Vn.ULD, VC.
C. VU DER WB~'1HUIJZK", V 0.,

geNllil!teer'd door J. J. KOTzé,
aui.tent V.C.

J. A. t-'CHJCXlRLINO,v.e. Langel>un.
.J LAUBt;CHlUl,V.C., gt>&aliateerd Patrijsberg:

door '1'. BL.lTHBRW1CH. Treinea lullen Kalkbaai verlaten naar
alleen Za&lIJ'darn), 6.'0 ea 9.61 n.m. (en

De Treinen, die Ka.lltbaai verlaten le
bij .Betre" en Dieprivier.

A. W. HOWELL, Directeur noD Dienei.

U w allel' Dienaar,
THOS. P. THERON,

Sec. Prov. Bestuur,
, Afr. Bond.

Brits Town, 18 Oct. 188~:

GTREINEN •.
Treinen, die Zondag Kaapetad te 8.0, en 9.0 v.m. en te 1235., '.5, 6.'0, en 9.0

n.m., lulleo te 8.6, 9.6 V.m. en te 12.;5,:S. 6.46, en te 9_6n.m. respectievelijk vertJ'ekken.
Voor Ri-.beek Kasteel
Honii.gberg

Zontrivier ZnidBESTUURDER.
Bestuurder- Boekhouder.
Boekhouder-Klerk.

TWEE KLERKEN.

The To,,!,".
Modderri.ier:
Slangkop.
Kleiuberg.

G,oenkloof 008t
Gr~nkloOf Welt
Z"art Water
&Idanha Bui

. De yolgende Treinen, die Kaapstad lullen naar Kalkbaai loepen, te 8.6 v.m.,
10.86 Y.m.en 1;6,3.6,4.10.6.6,11.16, en • de latere alleen op Woenlldagcn.
. Een tlpemale .t!neltrein, aal alleen op :t1&turdl ....SD de KlUlpitad .fe~laten n_r Kalkbaai te

2.~D.m.. ..
De Trein, die de Kaapatad .ariaat te n.m. lal niet aul houden bij ","chenliggende

~tatie.l, tll88()heaWijnberg en .Mui.enbarg, d. 5.6 nm. Trein, uit de Kaapatad, ui doorbopen
bij .lJi.priyier en bij .Ret.reat.

G. L. l\1J!;~RING,
Secretaris.
I

Schrijvers Hot-It
St. Helena Baai.

Kaapstad te 8.12, 9,69 v.m., 1.1&, 3.46, (~.407
1 n.m. alleen W oenadagcn.)

12 v.m., 9.61 n.m. en 1U.51 n.m, lullen doorlocpen

i

ADVERTENTIE.
Datum voor' vohooijing der Lijlt :-Dell 20lten dag tan Novem.bet' 1889.

. J. CAMBlER FAURE,
Civiele Commiaaaris. Kaatoor nn den Directeur YánDieuat,

Ka.pNd, 24 Ootober 1889.

IN'eene Handelsbesig heid in de Z.
A: Republiek (Transvaal) worden

verlangd, een Bestuurder, ,voor een
Winkel, een Bestuurder tevens prak-
tiscb Boekhouder, een, praktisch
Boekhouder, tevens K1Hk ill Win-
kel en twee Klerken voor Winkels.

Voor al deze betrekkingen is ken.
nis vau de Hollandscbe taal ver-
eischte ; kennis van Engelscb strekt
to~_.aanbeveling

:Applicaties in dë Hollandsohe
taal onder letters X.X. te worden
~ezonden aan bet Bureau van dit

G r,TH('C\\ 1', met Sppciafe Licentie, 'Blad, zoo. mog~lijk met bij~?eging
I.: ~laluIl5bllly, door den Wel-, van getUigschriften met beWIJS van

~'\T. L J:ADIE, de beer JOHA~NJi;S; bekwaamheid en eoed gedrag en
f,JJ:-IH'l Tlj:-; f'AUH.L'1 HOLU ii . e, ". o· lU, va!!, opgave van ouderdom, lai.deard en
d e , tl,bn,ch, u.et mejufv. de Wednt' lf' f 1" t h d f
lJ. ~1. rol' TuIT, Villi ~Iiipfontein, Di 'ge 00 ,0 app lean ge uw 0 on-
tru t Hopefield. : gehuwd, enz. .
'I I' L h 300 1 ! !' Andt!re applicatien dan ill de.Hol-
L t '<'II DSC , ct. 889. -,;' landsche taal; komen niet in aanmer-

king.

,
---,':

K0:\[[X AAKLOOFEN' op de
l' :1;.,t" il Josephs Kraal '" Moor-

d~1 ;\.,r, .. Karroo, een: ligt bruine
llLlI. .EZEL, omtrentl S jaren oud
e u gtrllUl-.t linkeroor half-maan vai
I·UtIJ. Ire Eigenaar kan het Dier
ttlug ~(.klillle!J, mits hij alle billijke
kusten betaalt.

EXECUTEURSKAMER.. -----------
PUBLIEKE VERKOOPING

de

AdditioneeIe Passagier Trein Dienst tusschen Kaap-
stad, WoodstocK, aut Rivier, :Maitland en, tus-
schenliggende S , op VIUJDAG, 1NOVE1'4-
HJ!i.R 188tJ, en tot Kennisgeving.Stoep van de Koopmansbeurs, Kaapstad

v~~ ALLERK08TBAABBT~

VASTE EIGENDOMMEN,
GELEGEN IN DE APDEELING

BREDASDORP.

Op

1.40 2.4-0 4.'0 5.40 6.30
1:.2 2.'2 4.U 11.'2 6.32
1..6 2.'6 4.4.5 6.'5 6.3~
1..7 2.'7 Ui 6.41
1.49 2. t!l ' .•9 Ó 49
I 61 2.tH 4.~ I 6.61
1.~3 lU3 4.63 6.53

G. ESTERHUIJSEN.

yert.

J(I,'-q li'!.Kraal,
::~iOctober 1~89.

n.m.
U.
4.16
4.18

n.m n.m.
5.40
6.42

6."

6.10
5.12
5.1'

KAAPSTAD yert. 1.0
1.2
l.'

*2.8
2.10
2.12

I V ROEOEliARKT
TOL (7TH CROSSING),
WOODSTOCK
GRAIG (13ni OROSSING),
ZOUTRlVIFm
MONTAGUE BRUG
MAITLAND

" 4.20
'.22

5.16
6.18

.6.46
5.48

2.141.6
1.8· 2.16"In den Boedel V&llwijlen de weduwe Dllll: G. VAN R. UN BUDJ. (geboren M.v .. ).

------ .. I
Dl: Directeuren, ale de Executeuren Teatamentair in delen Boedel, lullen publiek doen ,er

koopen ala boven, ZONDIm RESERVE, I

Op ZATURDAG, 16 NOVEMBER 1889,
. ~H{12 UUR PRb.CIES, . j

De volgende PLAATSEN: . .. .
I..BUFF'ELJA.GT.-Een van de beate, indien niei bet belte Ituk W~land YOOI'Schape in

bet Diatrikt, grooe ruim 2,000 m~n, waarop het Vee seer snel nt wordt, Het Eigeadom haeft MAITLAND,

WINKELJUF.FDOUW. alle ge~inen yoor Herde,. en Kud en. mM oye"loed va!nWater. Er kuIlDen,;emakkelijk rwee' 'MONTAGUE BRtiG
A • Prachtige Plaat.en nil worden gemaakt. . . I

II. RATELRIV1ER.-~t Eigendom, vertegenwoordigende een uitgeatrektheid nn 2,M3 ZOPT~IVIER
morgen ea ':16 roeden, ,...~ de oorspronkelijke Boerderij .en WOONPLAATS'yan wijlen dll11heer ORAIG (13TH OROSSING)
D. U. Vl.." DaED"', alwaar Jaren .lanl de meelt Yovrepoedlge Bcbapen-, Paarden- en Veeteeh ge-
dreven werd. Het WOONHUIS il een groot eDheeM SteeneJl Gebouw, met Kajatenboatwerk. WOOD~TOOK
De,.nde~ ('Ieboit"en omntte~ W&ltnbuie, W":k'Winbl, BuiteDie'~?"wen, Pob~penl~n, Dip. TOL (1TJt OROSSING)
bu~, en ID be' kort al de vereleebten voor eea ultgc8t.relrteBoerderiJ. H-' Welyeld II te welbe- VROEGEMARKT
bnd om eenige aanbenling te behoeven. ElIa praeht.lge Itroom helder Water· loop' dOOlhet
Eigendom. 1)e TQin en de Boomgaarden leveren bet bewijs ,nn de TnIcbtbaarbeid V&llden ~.PSTAD
UronL . -In. KOKSBIVIER, groot 1,.289morgen en 1a.yier1tanta ~en; i. werkelijk eeD priaeb-
ti~ Eigeadom. me' een onnloedigen yoorraad Water, ~ten TlaiD en Boomparden, 'waarin
biJna al!e IIOOnenEu~peeebe en Kaapeche Vraebten mel goed geyolg selnreekt wordeD. Het i.
eeuE.nte KlU18 Za&1plaate,met WOONHUIS, Stallen, Schap-,Joodlen,·",a., compleet.' . . ' Z'WAV' EL
"06:':0~~~2~I;~r~.~:;~.!~':u~., '; a~=;~:-p,':!e~~~~ !r.!':itf:' B'LO'EM VN' .tenden voorraad Water ea oogeenaaarde Welde. De GEBOUWEN aija nn de bett.material_ . . '. . .
en heoht gebouwd. Er konnen twee of meer uitgebreide PlaaueD Y&IIword_ «_..ui. !. '. . . . I

V. RIETFONTEIN.-Dit Eig_etldom, g100t 8,868 morrn en '.91 'rierk&llte ~, werd .
jaren lanK door wijlen d.n heer D. &. T4.JIBarm" bewoond, en "erd wegen. deeaelf. _heiden- .
beid .&11 Weide ,ebraikt ,oor bM &aI1teélenY&IIScb.~, Runderea en Páarden. B.et WOO~ .
HUIS, Waaenhuil en d. Buiiellgeboa"en sijD allen beob.t geboawd. De Plaail heelt eeD onr- D:E'
y10edira stroom,..n bM b.ldente Water, en de WooaUed.. die door een Tain l1li wijnpard om". '
ringd II, en een aitsicht beeft op dill Znidelijken Ooeu.a, il _e der fraailte in het DiariL .
Van dit Eigendom kunnlll drie ol meer Plaauen worden c-Ui, en hei been twee Zoa~eD, . "
die jaarliib oDgener 6UO, 600 ukken Zout oplneren. • I

VI. EE~ t;TUK GROND, groot 1,M2 morrn en 87 'rierkanil roeden, een k_tbaar! nuk
Beqweide aitmakeDde. I

VIl. ~~taai ait.Drie Perceelen G!'OOd,~t 1,.~3 mOrgeA en s.oo 'f'Ï..-k8llteroed~, 'werd

E
·EN BEKWAAM ONDERWIJ _ ~nprODk~IIJk terugebouden YoorPublieke' l..oher",en, en beeft eenlr ,aeer g.oed. Hmdep'oa-

~ den, ,eacbikc al. w-.lde.yooral YOOI'HOOlDyee. I
ZER benoodigd voor de Klerks-' De bonnpmelde PI~ al."n rheel yormen wat alr-en bekeDd i. ab bet

dorr~he Publil'ke. Scboot • App~- . RATELRIVlEB ElGENl)OIl, I .
kaoen met de noodlge Getmgschnf-. Dat .en aitg .. vekdteid beeft T&IIODr"" 21,1)00morm, met ZeU8Ili YanonPT'" 20 mijlen
ten moeten ingezonden worden aan l&llg, en i. te goed bekend OlD enir .. rden &aI1bnelilll te YflnilOblft. Ale eeD wi.nn,en~e
d V oorzitter der Schoolcommis- Boerderijbealgbeidaplek, en aangename gesoode "oDÏDIt .et al de yooid.. len en nrmaken, .Ie
.en 'f ló D her 1889 lacht te Lud· eli te Water kan opl"ierfD, t. hei EipodOlll OlIm-aard in d. Kol~.. De

81e, VÓÓr 0 op . ecem • PlaaiIeD sulliD ..,.. afaoDderlljk, en daarna ' .. ameli worden opjeni.ld. I
Balaris £300 (Drie· Ho.nderd Pon- LIBERAI,E TEB.nN~
den) per jaar.' l. H. N. ROOS, Waarnemend SecrtWl"

W. Ho NEETHLING, G HO' . .
VQ9rzitter d~r SchooloommiJeie ....• .' Jd: . LLER,.· .Afslaser. i

" s.so 6501.10 2.18
" 1.14

1.16
., 2.22

'.30aaok.. ,
EEKDAGEN.

n.m. n.m. n.mv.m. v.m, n.m.
1.40 8.40
1.'2 8.'2

DOODBERlGT.

PLCJT::ir:Ll KG aan een hartkwaal
overleden, op Zeturdsg, 26 Octo-

h.r, ,I." ",on s te bal! tien nur, in dt(OilerJ •.m vlln ::5 jaren,' Il maanden )
~U (I"~ell, onze ditHbaTe, o!1vcrgetelij .
A~;,lb', \~'.') zwijgen den Heer en aan-
b,o,f!::,.. \\ IJ guuueu haar de rust. .
. roor cie vele blijken van t>elftngsttll-
nr); eo hll'lelrJke detllneming ana in hlt
dit (Vlg verll!'s I?etoond)· brengen wij
n:l!~d~zen Ban Fr.mieliebetrekkingen en
\ fl(OUenonzen innigen dank.

De diepbedroefde Oade,.,

P. L. ROSuOUW, Ó.G. ID.
M. G. HOSSOOW,

. gl b. M£I..lN.
Grr!-~b TiC, Wellington,.
~~ UClOber 1889.

"
"

j .4~ 8.46

"
7.4;

IN de bier hovellgenoemde Bezig-
beid, wordt voor d~ Dames-Afdee-

lin~ iu eell der Winkels, eene Win-
kellufJrouw gevraagd.

Applicaties met kIle bijzQnderhe-
den evenals voor Bestuurdel!, ellZ.,
aan het Bureau vim dit Blad, onder
X.Y. Applicante te ziju ongehuwd.

"
7A9

"
7 61 8.51
7.h3 8.53

" 6.40 i ó5 8.56 1.56! 2,66 4.5~ 6.{J{)

HOWELL, Directenr van Dienst.

Dien8t, Kas pstad.

&ank.

Kantoor vau den Directeur

OP'REGT.B' TranIlvaal en: Koloniale
Tabak nIl de BESTE KW ALI

TElT.
Verkrijgbaar bij

O. DB JONGH,
Tababhaadelur,
6 St. Georfir8'tr ... L

&DEKOQK,
( J 'EHLEDEN, un de Paarl, op Vrij-
E dsg, 25 dezer, mijn teedergeliefde
chlgeDoot P. A. J. Dl! ROUBAIX, in

deo ouderdom van ó~n. .

A. J. DI ROUBAIX,
geb. D. YJLl.lBIl8o .AMS· B.E.

GROOTEVATEN.DOODBERIGT.
(,.. .n0n~erd"g, 17 Ootober, atierf

plataehng, RIJK LOUIS W IL-
BELli, and 4 maanden, Jongllte 'soon~je"0 7"

D. J. J. vu VELDEN"
R. H. 'AN VELDI!:N,-

geb VAlf DU ·BUl••

LgOOI~
KLAS· KW ALJTEIT.·

VAN ZWAVEL,
·teaen de' laagste Karktprijzen.

EEN EERST
FRANSCHE

-
NO. 5,273.

. V&..N DB

I[aa~sch~ppij tot bevorde
ring der: Handelsbe·
trekkingen tusschen
lf ederland en Zuid.
Afrika.

9 St. George traat, Kaapstad,

INVOER. UITVOER

KAAP DE GOEDE HOOP

Permanente Bouw, Land
en Belegging Maat-
schappij. .

31 OCTOB;ER 1 9,
Tell half adli ure precill&,

M,et het doel om het Rapport van' de
Directeuren te ontvangen over het
Verleden .Jaar, en een Verslag van
de Rekeningen tot 31 Julij 1~89.

Alsook met het doeleinde om drie
Directeuren te kiezen in de plaats
van de heeren C. LEWIS, P. (J. Ho
WlLUlOT, W. Eo MOORE, die dit
jaar bij 'beurtwisseling aftreden en
herkies~~ar zijnde, wettig gen~mi~
neerd zijn geworden.

Op la t,
V. SIMKINS,

Secretaris,
Kaapstad, 21 Oct. 1889.

1{'ENNISG EVING.
I .

U WARNER & Co., GE'patenteerde
1.\. Buskruit Fabriksuten, hunne ge-
legenbeden tot bet vervaardigen Tan
On Iplofbare Sloffen vermeerderd heb-
bende, zijn nu iu staat, om orders TaD
"t;(ke hoegrootbeid ook, met welk.e aij
mogen begunstigd worden, nit te "oe-
reu; van

F, F.F., F.F.F., Rifle, fijn en grol;
Krnit voor Klip pringen fijnj middel-
IIlag en grof.

De heeren WAnNER &; Co., stellen alle
verllouweo, lIJet eene proefueming van
d, te Merken aan te bevelen, daar zij sioh
verz~kera acbte.n, dat eene algeheele vol.
doening zoodaUlge proefnemiug uI vol
gen, C~rtridg!l (JakS, ledig of gevald
altIjd t6 bekotneu. '"

Barrackstraet, Keapetad., .
"Werkt als een wc nder."

,JONES'
RH EUMATIC\JR0

IJe Oruvu>:lnid Afrikaaoeebe ReIll.1i.

n.m
6,~
6.7
6.9
6.11
613
6.111
6:19
6.22

n.m, FAALT Dooit om JICHT, RR EUMATIEX
RREUMATI OBE JIOAT. LEl\DB

JIOHT, H.EUPJIOHT ~D ZINKt OS te gen_
IJUlZENitE GETUIO aHRlFTEN.
" D~Eerw. ono PAD~L.nO Tinana,di ......

deD leng l:IedlellttÏj{ ... ,,! m t Atga RbtJa._tlek, le
oa I!'~beelg~ ''''D. Rijt<ehrijft:-'Ilbetlfftl_
"lk~,d_ RREUMATIOUIlO. Il_ICÁ_
Ik.. ,.emMU a4ft t. HIIeUtt bij aJkrt du· __ tI..
hI.llu ujtU:8.''' Uittrelrael y&n D I118and.li~Ac.II
~pport no. de .Morniac:b. Z.odeling.erMDigl.IItJ
1<1 ZlIid Afnka

WORDT OVE'RAL VERKOODT ." .u...
_.,id tkJ"" tUn Elgmanr, - .

James Jones, Langutraat, KuDltad .
t<:nileach"AgeDLeD in bet jfroot :- W. StMTOlf

eli O. s....elUbu rchY4,d. Londen.
------ -----_._----
ZEVEN Jp,ARTJES,

ROOD EN WIT.
De hoogste PI ijzeo gegeven door

J. EISENBAClL .
7 Wharf traat,

Tegenover het Station.

,KOM EN ZIEl
GOEDKo.oPt. KLI!:EREN zijn overal

,te IU'llgen, doch wur ill een Goed
Pak te bekomen r Ga naar FUDa
Trnl!LD, Bret'lltlaat, Hvek. van La.nge-
lDuktstlut, W!UirPftltk u' Kll"""O, H..IIJI.
den, :-teveI8,~o\1deu en Zilvt!rell Ko",.
ogt'8, ja no lilies te IHijgt'n ia. Grgot,
(llIla.t; toege,taan..

I.
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SOHEf.>ul.E'iïNo ELEVEBD.

~-29.-J&ne, Moor., wedawe, 'rUl Kin,
William. Town.

29.-1uao Frederiok Kriek, .,..11 ¥iddeldrif\,
Riyeradale.

29.-John H..,t.inl! Wood, jOQI'Dali.,. Kaap-
t*&d. '

Lijst van Verbanden.
Oel~r.

Oraalf·R
Onalf·R

23 Yiller, T ... Zienorl, E .. ,
26 Gericke, P lJ N rden, Bn H
'3 Toit, PJ du ""l E t.eunbmToii,WO du.,; nou
23 ToH, P.J du .. , IT' ed M da

Toi~, W 0 da UI', of

23 Tolt, P J da ..4 Execut~ur.ka II

2J Tuil, PPdu .. , T it, wed M du
23 Toit. F J UU.. I Executeureknm
23 Toit, D J <in... XeethliDII:, J .. ,
'3 JOD.:b, JJ fide ''1l1ie"" D de...

'W:'ORCOLDS; COUGH!!. BlW'lfClll'l'U,.c 80... n_*.'lall __ an"1_.....
ConaumptJoa. DO remed,.p~beo

Ayar's Charry Pectoral.
lt .... l0'" beeft lIIe _. _"lar a¥ -
tul anod", •• :r:pee1o ...... III 1'harmae'J ....... la
... rywh ..... ~d ODd r__ Dded b,lIIe
Y'a,cultr lt eoOtbee the Inflamed 1'Dem.bnDe.
~re&1u up Inflating mu ... _. aua,.. coqbl .... and
tndueet tep€MfJ A.. faml11 '1D.~-ma4I-
eree. Are.r', ChC!.rryPectoral

Takes the Lead.

M.lm .. b

Mal'neel"
Malnte~'J
Malmeeb
MollIle b
K&8p&tad

J:118rUI08,

Kol Weee.amer KtUlp8tad
Malan, J Ma'weeb

... { Dioee .. te Kup IBarg'lJ'ad
stad ...

23 BAte, R
23 Louw, JP

23 Jouberl, P For the rellef and cure ot e1"OGp... baoptDc ..
tough. sore th_.. and aU the palmoDary
trou bl•• to .hlch lb. J'Ouq .... I<' Jlab .... It la
tn'f3lnahle No houehold t. qulte Me1lf'6 wtu...
ou, A1er~. Cheny Peeto".1.

SPIOI.r.LlI.

'3 Berens, 0 T... Wildt, W de... Stelledb
p.nXPA •• D BT

Dr. 1. C.AYERI CO.,LMI, k, U. S. olVROEGEX·ARKT.
Sold "1 ()rugabu lUId lIIedlcLD. V.noon.

Vu SOOc'
I. •. d.,£.d.

Aardappelen, per !Dad ... 0 6 ,- 0 16 Il
Boter, per lb.... .., 0 I H - 0 \ 71
Iilijeren, per 100 ... 0 8 8 - 0 8 8
Erwten, gt'OOfle, per zak 0 3 8 - 0 I) 0
Groene Boenen, per mud 0 11 ,- 0 12 2
Gaa,eD, per .tuk ... 0 , 9 - 0 II 9
Huerge"en, per 100 lb. 0 I) 0 - 0 I) Il'
Pompoenen, per .~k ... 0 0 ,- 0 0 ,
8peea1'&rkens,per Mwlr... 0 3 II - 0 3 11
Uven, per mud ... ...016 0 - 0 U 0

8 W~ en 17 Kuren.

DO~I>ERDAG, 31 OOTOBER l88g.

KERK EN STAAT.

NIEUWE MA.RKT.
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PRESIDENT

beta teratood:het 1000 baDD.r IjQé .... lleUe op,
~ ceDt rbragt, doeb anifereo .ei,.,.. niki*~doen. Daarop i. eene ,erpcienlll pbou·
den van een I[roo, .auta! arbeiden 0111 &e be-
r&adelagen Wltt bun te doen atoDd en op de"
vergadering hebben 8ooiaJistisobe woord,oer·
den er op aangedrongen d",t het werk sou se·
It.aakt worden: ., de looiali.tillOhe partij 100
helpen." Een paar der aanweligen Bleobu
lob en n rnn de bulp der looialieton gediend
en 100 is er gelukkig nog nie" gekomen. van
eene co lI'erkglukmj!;." Het i. te bopen, dl.t
at de betrokken StoombootmaalMbappijeD de
gevr&ag\fe' .. stui ver" mecr per uur lulleo
t t an ; onredelijk is de ei ob der Ijouye,.
Diet.

Hot ,j '·jarig bestaan der Hollandaebe Spoor.
weg~t!ohl\ppij ia Ion der bepaalde f_ty!8-
ring berdacht. Alle beambten kregeo e4!n
feeetgave, wl\ILrYoor £.000' besobikbtlar ....
~esteld door de COU1IUIM""'.'!n der Maatschap.
,ii, ~n een hrouaeu medui lle met oorkonde.
.. uurin cl j!;u.chiedupis der M"ot/lchappij wordt
nedegedecld Van den vooruitguog deler
)[aaJschapril io de 5<1jaren van baar Leslaan
eun meo rich moeijelijk een denkbeeld mak eo.
Zij begon met een "krom lijntje" naar Haar·
'em en si ct thans hnar nel over het gebeele
, nd uitgebreid Het nieuwe Itation te Ams·
terdnm, dat de :-'tal\t op een paar millioen
~ulden te staan komt, i. thaos aun de Maat·
-e n"prij o\'er~ellrngpn

Te Utrecht " up ïOjarigen ouderdom o.er·
1~.len de ".Ibekende scheijver en Ohristeo.
pholonthr""p J \\'olhcr~ Jnren ,Ianlt be.ft hij
,nel vrucht !.'cnrhel ct op het gobi cd der Sooial.
kwestie, en vooral ook nun hem is de oprigting
van 1.J1JtrentOllutm, den Bond vau Christen
werklieden. te dali ken. Do beer Wolber~ wa.
do schrijver run een j(oschledeni8 van 8", ..'lIn"
wnnrvoor bl) door deo Kuning tot ridder ge·
.Iall-en werd .• no eone ge8cniedenil van Jav ..
en hij was Jaren Inn~ boofdredaoteur vao de
Werkman.srnCl;" Tul van iostellingeo verlie-
sen in hem een ....nrm 'vriend. rZiJne gedaob·
tenis zal io vrede sijn,

OOK IS overleden, io den booger onderdom
.8D 6 jIlren de .. odawe vao DI. Hendrik
~e Cook, een der ",derl der Scbeidiog. III
le dagen van Itrijd stond zij h..re" echtge.
uoot moedij!; tersijde, en zelve heeh zij om del
I!eloofl wlye ve~l te 'ferdaren gehad. De ...
merkw ... rdlge vrOllW, ns deo dood v..n Da.
de C. ek he r tr ouwd met DI. Poelmae, WIe..
~Ij ook OHrlr.! !P, ia tbaoe de ra.te inge
g..an.

ZWilK ONWEIlJiitS hebben gewoed o"er
.".cbllleod~ d~.I.n d.s 1.. lln., ......rbij door
bet inal"llu V80 den bliksem bier en daa,
groote scharle i. v. roorz~"Itt.
DOOR EE)! :M.ACHINI8T(""llin,.lriver) vao

.Ie atoomtrem tu .. cb~n Rotlern"m en Delfu·
h.s".u·Scbledam i•• en corJ ..~t .tuk v.rrlgt
Ter .. ijl de tr~w reed door de OIJeub ..rn •• elt·
",aat, te Rotterclam,. ug de mllcbini.t een
kiod apelende op de raile. Da ..r de wftcbioe
Olet zoo Ipoedig geetopt koo .. ordeo, dat bet
klod ni~t zou .. orden overreden sprong de
wacbtnist v..o de maobine eo Iuklo anel bet
It.iod .. eg. ""..... door bet ....II een anders wi ... n
lood werd oot rokt. Meo kan sicb vooritei·
leo welk een ova)ie deo .. akkeren man, voor·
.1 door de moeden. wier kiodereo bij dozijnen,
10 deze d, ukke bnort a!eedl op .tu ..t elJ
<lour bUll Icbteloo.beid ieder oogenblik io
l!eV8ar zijn v ..n overreden te wordeo, ge·
bral1t w.r I.
TE LEIDEN i. Ilepromoveerd tot nootor in

lie I.tteren p ..ter C. W. T. de Wilde, van de
o,de der J .. uiten. HIJ moet de eerate Room-
s~be gN·ottloJke zijn, die ....n eeo on.er
::;t... t!· U"lvenlt.Hen tot doetor bevorderd iJ ;
ZIJOgeleerdbeid wordt seer geroemd. d' Oude met .. Iv.ren loki:en,

Van Uwe D1ILCbtlicb bewuat.
Xaakt U met 'II'o.ok·leoue aobredeo,

Plei teod voor vrede eo voor ra.t.

[K.t..vIllL.'{latIW .- KIIlKlLJJJ.::, - BOLl..um,ZUID
A,lult .-Jl~RIG'tP.)

.26 eptember ) 9.
KAIIJlJL'II!l'W' .-,'olgens do taal begrooting

dool' deo Mini Ier Vl\0 FiDMciun terstond nl. de
h~peniog der Allmen io~iend. .ulleil de
U1~,cn .oor I 00 ruim 1;13 millicen gulden
~iJoa. 12 alillioeo terliog) en de yermoede·
lijke inkom t n ruim 122 'tIIÏllioen (raim lOl
mi 11. eterli ng) bedragen, soodat er eea tekort
a?~ lijD nn meer dtlil~millioell p,ldeD. Er
SlJD echter nog oude .. tekorteo, ' W1\uvoor
seen voorliening gelll ~t i, geaamenlijk tot
een bedr ..g van ruim 22 millioen gulden, w&ar·
~lIo,er .1 ~btl beacbi~ba t ia een paar mil-
l1;"eo v..n de geldltlellinl!"lUl 1884. Ter dek-
ling v n dese tekorten oht 0 Mini8tcr bot niet
noodig ~at d a,.oor io do eer te jaren. eene
gddleeo!og ~l behoeven te worden tl3I\l(tgaan.

Het elDd~)fer der uitgnven ii bijn .. f 6<I,OLO
Iwoger dan in bet rorige )..u, wegeo publieke
werkeo, d.ie in onder cheiden plaatsen de land
.. orden Uil noerd. Yerdar .ijo zekere uit-
gr.veo wel op de begrooeing gebragt, doch sul-
len dele wa~l'1!obijolijk iD JiG jaur niet of niet
gebeel vereisebt worden, loodllt het tekort oiet
meer da? 3. milliocn 1nl bedragen. En wordt
er rekeolng g.ebouden met de buitengewone uit-
-,afen Toor b~t ~lerwedo.K nDMI en Stlll\ts8ponr·
,..egen, en die van het tot ..nl der uitgo.ven af-
g~troi:ken, dlln ruilen, v'01ge08 de raming, do
QI~ven ruim een balf millooen ",,,,der zijn dnn
de inkom ten. r 11',,1 :ed lloruk!J

De Indische begrootiog 18 geraamd op: uit-
gann l40t millioeo; inkomsten rurm 11 mil-
Hoen, tekort 12t milhoen. De voorl aat te
b'g,ootlng (I bUl, .Ioot me t "en lelrort Inn
'l7iJoa 6 millioen, doch er bl.tC nun bet einde
~80 bet dienstjaar ongev"'r 2i> millioen ore r
Mi chi en Jl:ftfll het nu weer lOO Van de ID'

kom ten op dp, Ind .. che h~lI:roollog moet bijna
33· mi llioen in -Sederlnnll worden opgelm\gt

. tegeo 9J millioen in lodl" Dunrentegen wor-
den 114 nn de 140 millioeu der urtgavcn in
Iodic be teed. '

De Mini.l.r Tan Koloniën ze"t in eijn toe
lichting der begrooriug , dnt tliJ ~ewenscht bilt!
tbans reeds meer zekerhe id te kunnen ge,en
omtrent de orl",slnll; Tan de Opium-kwesrie,
doch dal dit noet knn , dnar de eorrespondenrie
dll.aro~treot met Indische autor uerron oog noet
geelDdlgd IS Intusscheu zullen nieuwe ver-
pacbtinjlen slechre voor lén junr ge.chieden,
de controle zal worden ven her pt. Annbevolen
wordt door den Gouverm Dr Generaal om de
"verbodeo krIngen," waar geco opium mal(
worden verkocht gl\8ndewe); ulttehrelden, 'IJ
ooi: om ID zeker. planu<eo or. Java en ~ll\duru
eeo proef t~ uemen me' r,:/.. in plnnts YBll
pacb"'tel8el voor den verk,)Op Tan opium. Er·
keod ....ordt daL de Oriu(l1 e.·o ~root em'el 18 TOor
den iolander. dl\t hem belet te komeo tot wel·
T8.I\rI. De opbreng t .der opoumpacht i~ op:)
millioen minder j(.rnamd dan 10 het vorllle
jaar. Dit I. In elk geval verbliJdend, ook Om
aan ben, die dit vmg.n, het beWIJS le levert'n
dat de cbatk,.t de ellend, 'e D1illloeoeo die de
opiumpacbt ople~ert. be.t ~"8en knn

De UnderwlJs ....et IS eIndelijk nfgebnndelJ en
heden vood de tweede leZIng plants. :-;o~ op
bel laar te ooJ:.ntJlok ....,ldtID enhle Llbemlen
eeo "paal In het WIel .teken. door een "Olen·
~emeot tot VR8t tellen ,un algemeene l'ajJl.~t
Intebrengen, doch de regte'"Jde "ei~erdo tbll""
debat over dIt g"",!(tig puot, eo bij stemmIng
.. erd bel amendement verworpen met 4G tegen
~ .temmen AI de Liber.Jen Jie tegenwoor·
dIg "'aren ~temdcn er roor. Ten slott.e I! heden
de ". et aal)l1t"O'tlt'l~ met : 1 'tt"gen 27 ritemmen
Zeventleo Llbemlen stemden. met de rej!;terzlJde
.oor de a.annemen der IVet. Enkele leJen
'Waren af ....e.ig. Onder heo dIe teICeo stemden
be"ood ZIch ook Domein ::\Ieulfenhuls :-;U
komt de };er.te Kamer nnn bet "ovrd.

Ka, "nIH.-tJoor eeolge Xed Gerd"r· 28 Ootober 1889.
meerde en Chr. Geref predikanten I Il;el"wen· MijnLeH.-IIet i. nu al aedert een gerui.
lijk een cbriJvcn gerogt aan bet ~Ioderamen meo tiJd d ..t uwe geaobte la.. ra lela 'lUl d,ze
der (Jatf. Pr.d Ik.",t", (">''1cro<l "te ,\ mster· .,1s.18 vPTI!omen bebben.
dam, eo Mn Iod Comjté der (·.. .tralt Pn.tomul' Dd .. lj"g ....rd80 beloven oiet nur weoleh Heil dezen Slaat! Ja, heil deo Staat I
Cmljrl,,,tl tt 1\'''''1',>1, naodrlDgende op eene de ""jooolCst ....1 I,iet 'foordeelig sijn De De mun, np Wleo hij ..ieh verl&a'
Preddr.alltcnconferentle 'Iln Gcrrformperde pre. v,acbteooogst II ook heel seLnal. T~n ge. In voor en te;z:en, vreu~d' eo Hlrelen,
diknlJten, bl)eeo te ruepen dour de )Ioderatuur volge ..au deu bniu.ngewoon Iterken Zuidoos- . Draagt z"o helolnj!;op t eerli)i: hart,
der K\!.0o~llIde ConfertD!lc~ ge,am~lJlo)k De,. teow~od, vao.. II. Maa01 ..g eo Dinged.g, 21 b:n zal zijn volk, hoe ?ok verward
laak is 10 deo laatsteo tIJd Juor!J" LIndeboom, en 2. d~zer, II MO boomen en .. ijngaudeD lo tegenspoed, teo Letdsman wezen.
pred. der Cbn t Ueret' Kerk te ZUlf.o en ",el aeb ..de veroorzaakt. Eeoe groote hoe-
aodereo herbnald.hJk ter @pro.ke gebragt, en ,eelh,l(! nucbteo werd v..n de boomen gewor·
ooi: de lJt ru ..t heeft er 1Icb j!;unstig over uit. pen. Hoewel bet met den wijolaod.1 nu beter
gelMeo. Lr i. trou.,. eos wk j(et'n enkele reden ge.teld la. dan ';roegei, moeten wpgenl de
waarool de predlkan~cn der Xed Uerel Kerken duarte in den prij~ van v~eeacb en graan, enz,
en VIlO de Chr Ucret. Kerk, Bebooo de ge. en door den drok op den wijobandel eedort
.. en cbte vcreeol);lng nog nict tot stBnd is ge. de vOrige juen vpleo bet oog lIlaar met ·zui·
komeo, nIet gezalOtullJk ."udeu .ergnderen ter O.lgh'ld eu epaaru.ambeid overleggpn, teo
bespreking Illn onderwerpen, '00 mn Tbeol ellJne om ook maar hat boofd boven "8ter
'Welenscb ..ppelo)ktn nis vlln praktl,ehen Bard, te hoaden.
wat dao ouk we.r de .ereenl~lng dcr Kerken De kerkbazaar io bet bpgin dezer maaod
eene sclirede nndtr kiln Lrt>..gen Er I. "Ile geboud eo beeft ruim £110 Itg. opgebr"lIt.
'fooruoull!'. dlLt het. ~utdc I'lan vnn cl.oe l'aste- Otte gemeente be+ft kort geledeo, 'feel "er·
rllal CUlJferentie I ~n J.re :kllnten mn de ~ ed. loreo mpt bet overhjden van bareD geacbten
Geref. en Cbr. Oerl f Kerken wrwezeohJkt Eal outler,lUg, den beer J. C. Lotter. De over-
.. orden. Iedeo. het-ft d.ze gem.eote een genuJDen

1'1<0" Ol S~I~" heeft II ZatllTihg het boog. reeka nn jaren ala dIRken ook Iletroa .. eo op
leeraaraarnbt aRn do !IU('l!:f-chool te Lelden ee.u .eht ebnltehjke .. ijle gediend. Sedert
aanvánrd met Oln" ndc "v ..,. co IJe wIJ.b,.)(.erlc "Joeo dood werd tijo fcbtgelloote eo f"milie
Tan dei> god,dit',,, UIt I" t bel-(lDscI na"r I".t ."'.ar h~l'rotf t.... ,ot kort voor bem overleed
geloof d.r em •• ,,"'·· Lr ""rrn sl,d,t. wel' zllDa Eda. scboon'8d~r, de oade be.r Jacob
oige boo~lecraren en ""del,ten tegeuwoorJ'jl, Ib Roux 10 den ondordom van bijlr"", 80 jaren
eo de prut ....... ZUil lIJII rede voor dtoeleo cn eu kort n.. bem. zijns Ed •• moeder mejnfv.
banken IodJLell Ultgr>prukc", lOOIen er j(cen de ... edu ..... M. Lotter, geh. Zetwao, in den
geestverwanten en ,nen.lfn lilt Amsterdam LUlleog''''00o boo~.n ouderdom "lUI 8U Jareo
t ti

Ook i. 'oor v.trti.o dageo geledeo overle~
egenwoor I); waren ge,,~. t. !:lel " oog DI d d b
eene eer '·o..r Guo"'n!! dat de ~lod"rnen te Lei .. en e ~c tj(e~rte .an deo emeritUl DI. Craig
deo op , ...., j(rove "'jle bun nJkeurooj( ell Iced. ~~~~~~ae~, dlllj een laogdarl!lId lijden te ver·
.. eaen beLbtn te hnlleo gegeven over ZIJn op' M . a!b'
tredeo ale Cbro8teu.LellJder ann de Leldscbc en II Ier zeer 'ferontwaardigd en ver·
hoogescbool. stcord Lver bet geen dat er in de Ringllittiug

Tb' te K~~D.t~d over bet 'ferll ..g van drolJken.
.Ol U1t~nj!;cwooe noo~l, .mren ann de YroJc .ch.p In deze gemeeote pl .... ta gevonden be· ft

uDiur Itelt liJn benorn,~ In ,e fncultelt d..r I <od I ~ S ul,ze gebcbte Kerkero ..d .ich er o... r ..oor
g ge eeWr?bcldUr. \\' u•• ink, \1ln H"tterdo.m .ell ol,p"'IJdlgë comwisaie sou moeten 'fer
en Dr. . Tan 'UOI lJerll". 'DO \'ourthulZeu. I 'd'
D

. au wovra.lU, ..n zal bet ban voonp"er oiet
e nieuwe CUTJi<UfiI, wuo.rn)4tr 12 studenten \'oor tot .or t kitd ve,s rp fO, waot on.e &rw. Ker·
e eefbte ma I ziJn inj(ctcbrevcn, .. duor l'rof 11.,...<1 tIIoet zicb tocb .. el h<1d.ulr..n. dat

Kuyper I_!eopend met rene redc over deo" We· deg.neo door beu bedoeld, .an d. londe "HD
ten cbdPpehJkrn .!Und. ,. uronkon!cbap scbnldlg, tot de g.1 i, g" alo..

Het ..nntal hd.n ~Iln ,!cn nltra·moel,rnen V",. kJ.orhl'j(en b.booreo, zoodat zij d"n 'ook
~OltólHntenLOl,u I' in bet afgeloopen Jsur met Ke.o ledoo ~.r gemeente zIjn, ro vervol~e~1

~ toegenomen. In bC't ~:heel telt de lluod IS er op de Rl> gnerguleriog gezpgd Irewtroleo
15,516 ledeo. Tweu col('or ...u .. ZIJDvour reke- ct t ~lblFr efn kaLllen best ..at, ED dat d~
nlOg vno den !:lund nrLrodllluU1 In loet I·er.prei· kl.urlll.g~n er ZJcb g ..au bedrinken, doob .. ij
deo vao moderne liP cbroft<1t. I<uouoo b~t owe lez.n verzekeren dat alhi,r

In bel mIdden der ~olj...f'nde mMnu zal tc gteo eokel. kanti'D, maar sleebte een bottd-
YO<.rthulZen eene I'rovincl le I 'Incunl\le Yer' .tor6 h:e8taat en ale de tIgenaar dtr bottd
,adering gebouden ...."rdeo, wn:\1toe ook nf~e· store zicb e~ werkelijk sau qeze ov.rtrerlitlj(
TurdigJen van d,aconh'o on 8tlchtingen uit L ti Icbuldlg malten om er een kaotien tl,~.eJbet IlI.Od "I. nd.i,,·uM! ZIjn ultgenoodlj(d boude .. , Wklorom wordt bIj d ..n oiet "olgetll
l.lIacon .. le Cunferenue. dragen geen officloel rte wet door de plaat..,hJi:A autonteilto ....0
kerkelijk kar&i.tI'r, %w,)nr. de kerkln (gemeen d? ou,b.ld geraJpolteerd 1 Die znlleu .",,,..
ten) ole.t door b..... Le,lult. n ~L(Jnden ZlJ·n. III dig 'f(Jlgt'lli Wilt pr een eiode lan D1 .. Leu. W,' J .
d d Ol

& j. 0 twee·en tWIntig mnnoden beef· bet bl'er
OO~ le VIlII a,." of :<, ..vd.. Doe tI leer wlll.n bOl'en d..t oose Eerw. lUrk ..... a,l i '

Duttig ".iJn. luik. C"nferehlll. ter he8preklov b.t nnolg ....n tijd, w..t "OOrsigtl' aer' .~I olet geregeod. Om deo toestaod te bracbrij.
'lUl d d .,. .. - ve~ va.n. vee en veld, zou eene onmO<reli)'i:.
. ge"'ll\lIge. nngen e I COOlt'n betreffende, wezeo, teIl twde er voor te zorgen :I..~ d. b d All i:" d 'P

'IflU arbeId blJzpoder ultg~breld ia. Op deze eH en belangeu dvr.er Ir-matnlo, door bftar 0 a~der:.IJo. Bel ~~ef;'J:r e. o'M:a".rbedeo .1.1 bet
de ..e aamentom8l 11\1 ~eb ..odeld "ordeo I zoo eene ouacbt ... me wijze DIet ben ..doel~ regend 0 i: b' ~ e~e ~ Ja heerhJk ge-
over een te nicbten JdlJttll uho<>l (verboudiolt .,orde. W' h 'dd 0 Ier dill e roop gew.ken.'Ot scb Ib &d t bo I) a en ons aao ee aao deo ~terkea wiod

00 ealu~en,. vaCCloe ,!uue!'tJP, provlDclale .r. 'fen~t&aDde g.aebreven zijo, lijn die elders loovee! verwcestin . '
of nationale sucbunj!. lam werkIng met Chr albler oeOlga hgte rege .. t.aij'D geval leo di Oclukkl b bb" g ... n~1ngt heef,.
Geref.), eo verll~r onr vral;ep al~ de.. Is bei dan ook op den ltorm ,,"u wind en Itof irool~ treureo g S:der~n 0 .. IJd g~ene o~"a en te be.
loeJ te hureo d., armen dl'elnem'en lO begra. lij.e tot n, ~""Illkilli ... rstrekten. Iwolken' 0 . Vri'da 00Dle:rae~ Ib, den er ~~wee~l'
leDlefond en, a18urant"'n. ferlorglog vao lIe. De guurliJk.! Ziekte 'f"0 iofLIllDm..tie, "".... r. zachte re:enbnil'en~ Helen (zat~e: W)I)~~e
ken en kranks!DDlgen. oonaken VIloJl Ilcbteruu, door op .nOtre pl .. hen ..I 100 vele slaAt da heLb r .. drag nl.ml
pug op "loffelijk geL.. ol en •. r ~Ien zirt hieruit vlI"s door deD dood get'iacbt zijn geword.,: 1 ve~ge.eld e: 0 WIJ een W~I~lg onder rbad,
hoe breet! dl(J~O'II(,lt 'I ril. Id ....ordt opgevat _ is ."Jert den I.. tlteo tijd ..IbIer ook het'r' ~II .. lat' leleneZ~p:ac tIltfen regen. En,-kb' d d" ' seil. d d bl L • , e. lUICI Inlllng" 0 geen ,ioltin ..
.e er ge 'le< an e.. un In £4uld Afrlk.. .n Il on er "u&en en geltleurd.n (\Il boe ." cht f .. h Il ..-,

Door de di conle der:\ l.d Ueref Kerk van wel ondtr d~ bl ..nken veraebPldene' gevane~ I~'m .. ~h ~~e~etc t~ .. ~n .. ar:n er op uit
Rotterdam IS een asnvnng gemaakt met de vao lIro.llgen ....rd ........ n, rijn lij dOOr de Met bet k wa er ve~ .. eo ..
Pro.loclal. SlIcbunj( voor oo!(enee~hJ)(e kran. bekw.me gelleukUlldige bulp 'fan onse Purl. d' t oope~ vaD tol .I.S het bIer leven·
k..n, ....aartoe a,P 'eene O,.coonle Confereolle acb.. ge[j~.bo;ereD, en Diet d. &eg," d.. i o~~e~!~~.k e r~oeFelf.nJlCn ~~eo door
.... be Ivten 'fe Hotterdam Le..tond tut nu Heutn ...~ .lien berateld, docb 'fan d. klear. beo veel edaan~m de u er eo "lee, beb·
toe, bebalve cle foormahge StlchtlDg vao deo h'Jgen IUJO er verIICheidene Inallen die met I b t ~. M n ho~~n nood ouer
heer htlllllDn, Juo, 8lecht'" een Ge !lch, voor d.n dood geelDdig lijn. toe.reat· e eDlge~: ogten ZI) er een aardig•. d . R I wver ~e op m... en.
oogeneCIU)AeO pr ooru8"beo waarlo ecbler O' te (Z d '.ooi:. Prut.e ,"nten ....erJ.n or~eooUlen Ile.. . ISi: ren . ~n ag)( n&Tmlddag k .. am de Ba,.
ube d d b ~_ I dl' .laBn ranS'lIner a oolchoawen ....UeD

I ~r arm~nlg ICI, augen tl)d door de E":-OeXTRA 1l0LLA!lDSCOS&:OE. ,vao ..lIerlei oatu~ d .r
GeN!formeerJe Kerkeu ven' "rloo.d IS nu wed.. . . '. en atao , en ouderdom
te I o'''''rdaOl, il;' be' ook .. Pg&I gebrei: Ban L,d!! Efl!.'.', oene HoI5teln·Fn~che koe io e~. roepllIg. SommIgen, 100 ongewoon lijn
middeleo nog 0Il' klmne .~hul, weOtr t.er baod lo;"a: hetfl ID de week v..n H - :lOJooij jI.l 11'1)ge ...ord~o ..... n loopeod water, ltoOdeO op
pomen ,54.2.12 Eng. poodeo melk gelever,d wuruH eeneo eerbiedigen toestaod. .. Dit kan dt.lk

HOLU D-Znn AVRI'" De' ":1"1 t 134 Eng poou 0 ongezoaten boter' gemaakt gebeur dat oOie voeten oat .. ordeD, eD daa
, . ~,'~ ,..<ran w.. den V d't f " dri kom dur fo t" Hed

'\'t.II 26 deal'!' beval de Natut.eo mn de l'r.to"". I : an I elt lIJn e beeedlgde u . eo morge~ werden wij
Jlypot~ .JlaatkAaJ'p'j, t.eo doel bebbeoJe 1veri:ll..n

d
ogen opgemRIUot, De koe ....erd drie· n!TUd 'B_~oolr .bet onge:"on. geSlct. dat d,

~

ai' te aet"'n op h p oUlrcal b d . IWaL agl gemolIr.eo. !ou e lUle 8n."er sta,bg afkw ..m. Al het kort-_.., l ' r ver an lob...., op bet do . b .
vaal en vertier io ZUIfI Afnka. ER~ LIEFHEBBERVoL" RRE'KXE..... L d al rp 11 elUg met b.t regtm ...

.B Doo
. I&eo ... n e oot, Jon.enl llIe daD u

• U.IOT '._ r een p ar letders der ia-I Hoeveel voedsel een menl!Cbeoligcbaam ver.' begiat reed. te Wt.fertaD"' 0' er ""nli.auD I' beproefd te RolterdlUO 6(:ne ",erkata. ,teert, heeft oDlan~, eeo liefhebber nn reke. buter die bij bi k .: b Dt.t.r d. venobe
liJII tot stt.od te rengfn van de sjou .. ~rlieden . nen beoijferd., ,!lIj. iw.m tot ~e alotaom, daS lijoe lippeD te ï::~ea 0 b" C;!t~ ••t*:' of
un de toombooten. Uuder de 1J0uweri een man .an tu Jueo 'fRO sljo Jebootte af vette kvbooM&,jee B ~.. ,&- un
heench, ~ ~ 88vo,leo da':l cent (4 peDce) I?': ruiql 20 waggool I..diogen 'foedHl beeft fIIr- Het .. eder ateekt' IUId:!ii.a?~ nekt .. ned.I.
,liar te w~IOIK loon la voor bon .....areD arbeJd, tetrd, oogeveeJ' 8H,"W kilogr.m. Voor groote Tijdinl ptereD OIIWU 'fa'& het elcll
~_dat ~ 2G oe4' per UDr behoo~ te beb-I ten !' d, bot'fOelheld nMaUrliJk IlOl ..... I'"lftd Heft iA II.. Kf: :.:=.~Da'r-: };w . t ~bOOI.m 1Kh&fPVtA pel:--. IIItrblya ~. . . "........ ~ ,oor ~ ~- •. . . . 1 -"',. . t_ _ .. ,,,, lj' ;Jf v ...I . i . .) -'.'. ~ ,..

,\lIes, Heer, ligt U ten ~oeteo:
Moe~, liefde, gaven eo i:racbt :

Bou,. op der burgen gehecbtheid
't Grondvest 91\0 al Uwe macbt.

I
I

De Grootste Voorraad lleubeleli in de Kolo~e.
HUN VLRTOONKAMERS DIE· I

30,000 '.VOETEN VLOERRUIMTE I

BESLAAN, zijn nu open voor het Publiek, en behooren door al~lD di
van plan ZIjP om te koopen te worden gezien. Daar D. 1. I& Co

alleen goed gedroogd Rout bezigen tot hef vervaardigen van M.e.,belen
kunnen zij met vertrouwen elk artikel aanbevelen. Koopers zullen rerder
bevinden dat goede artikelen aan 4it Magazijn goedkooper kunnen
worden gekocht dan artikelen van mindere kwaliteit ergers anders. i

De volgende zullen een denkbeeld geven van de lage prijzen l~·
voor D.!.&. (Jo. verkoope~ in overeenstemming met de tijden. I,

£,
(J
U
o

Heil U, g'ee~bicdigd Hoofd en Heer!
Door 't laodavolk wetiiglijk ,erkoren ;
Door God OOi!gunltiglijk beaeboren,
Begroeten w' U met ,reuj!;d' en eer.
Van Hem, wien beel OOIb&rte liefde, \
WieD' dood 008 .. lier sielen ~ritlfde,
En bij wiens sluim'reode allOh~ w... kt
De trou ... van vadere en van kidd'ren,
Vult gij de plut.a ; Wtlt lOU onl hiod'reo,
't Gnoelen, w..&I' onl bar' ,an blaakt.
Allll U " ulltJekke" tJlJ 't entmoeten 1
Eo in deo Ir.reet van 't blij begroeten
Een klem te leggen, di e U 8~reekt
V ..n warme tr·ouw. en daokb re wijding;
Van hope op U11' steun eo lei dias ;
Gebp.cbtbeid, die haar vreugde l'Indt
In 't selfde ooverdeeld bedoelen,
Trate alle oneeoheid van gevoelen;
Die 't Boofd als Hoofd vereert en miM 1

'.. i BU.p> DOO' DU 'UHUN &Iauu.
O. H. BOSEliBEBG, Ohemist en Droogist,

Apotheek, Hoek van Bree- en Xortemarkr ....r....... ,L
.,Xaaplltad.

Geen COIlD ectie
Ja beil U, aobtb're Preaideot!
VoormQll.!s berustte io C w banden
De 8cbaal VBO't reeht,--uo in dees' It.nden,
Werd 't oog nak .idd'rend afgewend,
Vao bem, wiens lippen leven 'praken,
MiMCbieo, mBar di. ook d'ijllore Ir.aken
Ues doods kon oop'oeo met eeo woord-
Nu spoedt sioh 't volk van ooat en weeten
Tot U, en geeft buo Heer ten besten,
Een Ilreet, die galmt van oord tot oord,
Uat blij ge oot verbeugt de sinnen,
Dat moed eo bope beerachen biooeo,
Deel' Staat, VIUl 't een tot '~ I.nder boord.

~et eenige andere
. Kolonie.

N.B.-Dit (8tlee.wddel illllenid in deu 'form vaa een Poeder, aoodat hilt voor
,.bonden .orden, l-wder d_lf. qell.chappeD te v.u.-; -
lUId_ft BI~Dllaela ~l btGtteo.

of NGria

Van grootriviers verheven wanden,
Tot w&ar bet Vale water rlceir ,
Vao Griqua's dinmnnten sanden,
Tot waar de berg der Draken gloeit,
Dani:t alles God, die uit bet lijden,
Door 't volk lOOpijolijk diep beseft,
Hen voeren WOl) tot oieuw verblijden,
Daar hij [.; tot huo boofJ verheïs.
UiJ lult met beo den beker drinken
Vno lief en leed, van amart eo heil ;
Zult mct beo sto.an, uf met beo sinken ;
Geeft buo ei< kracht, Uw leven veil.
Gij zult buo fouten duldig dragen;
In rules buo een vader sijn ;
DeO gaog met doorsicht ondersehragen,
Van arm en rijk, van groot en klein.

·Nieuwe Patente, .Water· Lift
(Bakkies Pomp.) ,

__ ~_ 1

OM groot .e boeveelheden walor op te trekkeo ni' groote diepten, "oor besproeljiog of voor bol
genn van W ..ter aan vO". Bet .....ordt gewerkt' door een of meer Esell, p...rdeo, 9f Oasen,

volgens de diepte iB, en de boeveelbeid nn water, die moet. Ylorden opgetro~ken. EeD E.el trekt
om trent 3,000 gallonl water op in een uur. Dne Macbioes vereifchea geene kOftbare opsetti0s en
stukken meer water op voor de aalljtewende Ir.racbt, dan eenige ..ndere Boort van Pomp., priJ"n
eD alle ..ndere inform ..tie ky.onen verkregen worden 'fill de Eenir A&enteD ,

GEORGE FIL DLA.Y & CO.~
Pakhuizen van Ijzerwaren, Gravestraatl

KAAPSTAD.

C liiedt de wed uw eerbi.edig
1:1 ulde, eo 8chenkt [.; haar bart,

Roek'oend op U, HoofJ eo Heore-
Reik haar de hand io !teur smart.,

d' Arme, io kommer verzonken,
4UO zioh ow oog tot hem wendt,

Voelt als eeo riem ooder 't harte ;
Schept nieuwen moed, Preeident I

't Scheppeode breio vao deo diobter,
InOlI( aao 't uwe verwnnt,

Stelt zicb met hart'lijke neIging
Cwer ten dieoat, eo 008 land D_ IBA-ACB & cci:>_

Dij, uie het I,~oard wee~ te drageo,
Treedt lJ OIllomoedig ter lij,

Zwereod: wat onhe,l moog' dreigen, t
Ueken op mij, Deer, op mij I

ME.U BELFABRIEKANTEN,
Bekleeders en komplete Huis·lteubileerders,i

BIEDEN 't.'U AAN

FRANSCHHOEK.
(Van OILZt1l Corre'lxmdenl).

Zijn beld're blik door.iei, boe 't beat
Zal bloeielJ 't heil vao dit geweat,
Het erfdeel oozer dlerli're vl\J\d'ren.
VI\n wo.t buo kostbaar bloed Otla kocbt
Eo wat bun niJv're band oos wrocbt '
Zal bij 008 leeren, vrucht te gaadJr:n.

s.
l~
l~
5

~.
~o,

IJ zeren Ledekan ten, 2 ft·6 in.
.alatras U:iest .Klapperhaar) ~ ft. 6 i",,·
Ledekan te~ (volle grootte)
Volle Grootte Dnbbele Matras CHest

Klapperhaar) 1 5 (])
Volle (jrootte Dubbele van IJ zer- I
"dr~ Gewoven ~T)rinO'Matras ... 1 17 $

Nette Waschtatel, met Lade en Twee I
Handdoeksp'ort~n ... ... ... :" 0 6 t>

Aan dit .MagazIjn zul ook worden gevonden een grooten en goE¥l geo
sorteerden voorruad Aardewerk, Glaswerk,. lJzerwerk voor het Huishou-
den; in het kort elk Artikel benoodigd in een goed uitgorust Ht+ÏS, en

1 tegen l'rijzen lager dan me van cemg ander llandelshuis III Zuid A£riki

'Geillustreerde Catalogus en Prijslijst worden op &.an
. vraag Postvrij toegezonden. '

Hij, mao van 't recht cn staatsman bé!
Zal ons verbeffen in de rIj ,
Der Jeugd'gc Afrlknan~ctle landen'
Zoouat des i:lelDeo Yrijstant8 nao.~
Verbreid op vleugeIen der faam
Bekeod zal zijn aan verJe atraodeo.

't BelicJingwekkendc gpveel
Nnnst stea\8blllcid nu op den stoel
Der eer io dIt oos laod verheveo
Zn' zijne ongeziene mnoht '
Verbreiden, en In 't jong l(eBlncht
!Joeo kiemeo booger, e.ed·ler streveo,

De ij.'ren baan, die volkeo 800ert
En 't noeoschdom tot verlicbtiog ;oert,
Omscbakelt w~ldra vlulr.te eo b.uv'len·
&raks opent d'unrd haar kostb'ren schat·
ve baodel bloeit in dorp en "tad '
En doet bet bliod veroordeel soe~v'len, .
naast bloeien ScJ.ool '" Olidenr;'j.1
Eo zeeg'neo lij, dIe zwILken grijs
Verlnngeud op bet .Blode waebten
Dllt Uod bun dageo rokken wou, ,
Opdat hun oog oog Bchouwen ZOIl

WIUlr voorgeslBcbt.en reeds nBar ~mILcbtten.

tot 92 Langemarktstraat.SODaarom zij onzen Vrijstaat bei I !
IJRa..N D had een lev~nslengto veil
Om Ioem tot eer eo bloei te Lrenge~ .
lIet oieuwe Hoofd, met moed beZIeld
l"eem' weg, wat hem nor "onder bi~ld :
De na.aat, ons bi) 't graf gekoield
Van REITZ, zal dan ·een traan no dankb're

erkent'oie pleogeo !
Ht'DRIlTUSELI'PII:B'. Snij1tI" ••• - -

LAINGSBURG.
(Fun onztli Corre.pondehl.)

28 Oct. 1889.

DE·USSEY.MAAlJER.
,DE MASSEY ZELFBINDER.

goedkoopste en besteDe ligtste,
Iedere Landbouwer, die een goede Machine Doodig heeft

naderenJen Oogst, behoorde da~elijk een besklling te doen
beroemden Albi(!n .M.aaijerNo. 3~ nu>in ptijs verminderd tot £2-5.

R.dl. BpM. ~
STRANDSTRA'AT, KAAPSTAD'

Agenten voor bovengenoemdeEenige

AA" oMe Klan'ttl tn Vrieflde.l, de .Bti,rgtr. en mtdere CnUlOMn van 1UI\ Vr1jJt_t,
Kaapko~i.e en .NlltlJl.

I ----.---.-

NIETS il meer aebadelijk eD gevaarlijk Toor het Hoofd dan SLEOHTE S't.ïilP. W
dal Il"'. geaoDdheid. op priJl stelt, IOrgt d.t.o da, ge de OTTO LA.'WSHEJW ..l; 00,

~~~ , .

VADERS EN VUOR YAD.E.H8
e bruut eD steede beTondeo bepben_ GEZOND EN VERKWIKKEND TE ZIJN.

! luUiDSBERG'8 .uOOz.E SNUIte' 'f00, Wate!leDde \JOp ..
LANlJSJll ..aW'S :t.l.NKlNt! SNUIF TOOlKwd.e iD hO' Hoofd.

Honderden van Dankbetuigingen.
Elb ~t,l draagt OM "'Ill ,. ,,,,,"tf,,rd, op,drift.

Bij alle W i.UJW~, Fabriek. Kaaptltad,

UNION LI.Nlh
lt~lfIfiKLI~KE MAILDWS'

UNION STOOMBOOTMAATSCH!PPIl
(BEPER1.1J

DE !lailbooten der :hlaatschsppij " .
trekken van Kaapstad naar En~ ••J

Tla Madeira, om den anderen W ""'_'
fie 4 uur n.m., te St. HelellJl, ~
Madeira, en Li.aeabon ala onder .....1-
gende. ___,.

VOOB ENGELAND
.\THESlAN, K,lIpt. Jj.I~~I" .....l· 13 N
• .:iI:'AII'tA.\, K~pl. WAtT. :!; N'JY '0'.
rsu r di, .Kapt. TUVERs, J I IJe~.
tUO 1<. Kapt. G RIFfIN, :.!~ Ilec
MI!.XLGA.N, Kapt. JOI\&8, JnllU rij.

• Ben no de K..atecbappij's moo;' .
ooott-n Al BOUTHAMP'l\)N ~--
aAKBURG, kort na de - aankolD t f ~
.ll.ilatoombooten. t.II _

bl'uUILK.AAHTJK DlUr L,,(j~LA.'iO
Jnr .OO~ ZeI. lla'_"~den. worden t11l6ertlk~"'c.
D urmludarloi nD 10 perce.t uD do. tl...~1'_" I'rI)&' -_
Rlo:l'uUKKAAHTJES voor HA\'E.'iS I.

I(~T wor", ~ uit,gereilr.t .oor de Ltr"gr." ~ le
.)ric )IIl&JI ..~.. per d. UDioD of de C•• tlt M.aa~
~iJ I)H)OID boeten, --tO

Voor V....chL of P ..... 'e doe me" ""lOek
Ilantoreo \'ID de MlUlt.oc.b~pplJ,AJderky.U: il

. TROS. E. FULLER,
Algemeen. Beatierder Voor Zwd Afrib. 50 Uitgezol

"en 5 \
allen g

.100 Vette 0,
den SI

ISOVette l'
150Vette 1\

Veru.k 'faD v.m. n.m. D..... D.Dl.
KUP8T4D 1.66 3.60 8.6 8.60
Woodltook •• .'. 7.69 S.64.
Zoatrl,l., Jane,ie.. 8.6 4.0 8.16 8.6
.Mai;laod 11.10 4.6'
DIUMnweg Joe. •• 8.36 4.33

JucUe 10.1 6.1_1
• 10.1 6.1Sf,
•• 10.Sh 6.Ml 10.6W, ure, On&l •• 10.46 7.6 10.1 ..

A... II. W.u.IlI0T0- tl.1 7.2, 10.3310.46
Vert. do... 11.2(' 10,6 10.bl
H.rDll" •• lll.16 1.44 ...
I'illtotberg Weg. D.•. 1.0 .. ~ 12.1811.66

D~K~59.

Phillipp

DE Heeren '
~Dg teld

Phillippo)is V(,

~.J

~

JiL

Tulbagi) Weg
o"rel Wel( ••
Ilr_.ri,lar
Qoud!'1 Wee
A~DII. "'O.CUTI •
V.rt. do.
H.,xruier
B,uifler OOI'
Trlaogl"
A ..olI. Toowuns
V.rt. do.
OonltAbl1
KatjMfontein
Vert. d ....
lAiulI·burg
UroottaDlelo

·.m.
12.4312.10

•• 1 1.2;)12 .• 1
•• ' 1.61 •

2.17 1.26
2.4 :.46.
2. ,'20
3.42' 2.40
4.10 s,o

.. ! 6.46 4.20
6.:10 6.0
6.46 6.10

.. 7.46
• 846 6.60:. I 9.2616.62
•• 10.22 7.47
.. ,11.60\9.6

o.m.
1.S}0 ss
2 661~\!~
6.36 1 4~
6.611•66

:~ 1 1.11 2.47
810 3.27

11.47 6.6

UlO
2,20
'l.47
8.10
3.4b
4.6
60
6.46
7.2(,
8.1-:: I
]

IP,io. Albert Weg ••
FI.....rburli Weg " Mt

Z U iD-A r'.IU~AAS seas
Koninklijke Maildienst.

Auk. JJUt7FT. W.
Vert. do. ~
Rit.enoIterlcop .... • •
IIi.1I .l:'uort •• , •
Vlcwrla WHt Will) :.1
Br ....i Poort
lHCblJfond Wer :: I' ":

Deelfontein. • . :: 'I

MIJ..tool.in.. • .1
A ..olI. Da A.t.. J.o.' ' ..
Vert. 40. ..i

Huutkr ... 1 1
.Podo~~.io ::
Pauwpan •.
Krankkuil

AD •• U.""'&&.I' "'1
V"rt. do. ../
Wiu"pate •• i
.b"lmont •• 1
Gra.pan ... '
li orllunutk ~j

".m. D," CaatleMail Packets" .Maatdappij

DE Stoombooten dezer Lime ve~
van Kaap8tad naar Londen om d,.

anderen Woenadag, te 4 uur n.m .
Liuabon, .Madeira en Plymouth, ~'~
Helena ,!n .A.ce~ion aanleggen<ie' op bt.
pulde tuAchen~den.
ti ~o\'emlltJr. - utiUM.MU~U l)ASTL8

VUl Madeira en LI~lIIlbl)u.
:.lO lSovllwbl!r.-lSU.KuAM Ca8ILE, ri

.M • .tt:lrl.. ,
4 Ueo.-tlARTH CASTLE, K.pt.. Ju.

FIiLES, vta ::lt. HcltlU", a.ceDlI~
M .. tl~lra en LI8S..boll.

18 lJ,o.-ioO LIL'< Ua::iTLE Kapt. ";0.
SUil, "IlO Mad~lra. '

Voor vn.cbt ol puaage vervoege IllfllIÏcl
bij de A&eutaur van de OAl:!TLE MAlLBOOr
lolAATSCJiAl'PlJ (&verkl).

OP WC
6NOVK

ZAL opgemc
len kan wc'

teKLAPMUT
Zij zullen 'I

IOnde~reserve

12 su 6.38
1.3b 7.~6
2.~b 8.23
8.16 8.48
4.16 933
4.bb 9.63
6,' 10.10
6.4311.24
7.2311.32
8.0 1:l.20
8.4012•68
9,11J U
9.~9 1.36
10.38 Vi
11.6 lI.oo

11.36 3.0

,.. , '·'1
.. I

"1.. ,.. ,
, 3.33

4.1:1
"-bO
b.O

::1 Vendu-Kan'
290ctobt

J. S. M..dR.

s'r~LL

I.m,
12.16
j.1
1.40
1.60

Modderri ,ier ;
SpiJtlooleiD ' •. I
1l.aC<>·'llield. i •. I
.Aank. KllIBJI.Llr

:El£.~ 't11J~tr:ras~~ial,
Akte van Overeenkomst. gedagteeken

1 April, 185~.i
Opgeateld op de balljs vao de Ongmele Ah

gedagreelr.end '/.'/. Augustus IOJ~. teg.
. woor(hge Akte 10gellJId Joor .Akte '11
Parlement. No. 17, 18bll.

Opbet&ald en Opgeloopen Kapitaal
£4&-, vOO.

DJREK1·JJ.C;RES:
1)'1 Ed. bet'r J.l:L }:HJ}Mh)H, 1 W.R.,r.'

.t'lcr.
De WelEd •. heer W. RLDDISGH. !..L.D.,

.. 1. P. B, v A.N !JEll POKL
W. MA1l.l:>l:i, ,

.. O. (J, OLE.
Zij die de Executeurslr.6Uler weflscheD

noemeu tot Kxecuwuren, Mede·l:.xc<:uteuntl
..llderaZlDI, gebeven b .... r aan te siel eo of ti'
benoemen alecbte onder den nll61ll va.n "DI
&180U\.eurakl.wer lO Kaapstad."

De Du-ektie ..dminlJltre"rt ln.olveote BotdQ
do~ bareu lSecret&na.

Op .Jut van de Dlr"kteureo.
J. Il. :\. HOUS,

, W aam ccr er.aru,
Kantoor vao de E.xecuteul'8lcamer,

AJderleystraat, boek van de Wa.alnrut,
K"plltad.

EEN \'erlul

mllakt lil
eel~ g~houu
DEIWAO, 1
voor de Go
IIIechts Ptr&(
kunlJen corn pt
namelijk :-
Grotndruif

Iste pnjs £1
Ltet:1lwljn,lF
3de £'1,. l'lJJ

lste pnjs £5,
1'lOetJt's lJ J •

DAG om 4 u
gewIJden, 3 l>,

lHNGl:;D.A
zal e~n~bijtet
den Van de
bouwgenf)otsl
alle zaken in
Landbouw t

llootschap.

\
. P",'A~i.,. .o~r Statio I Z0at }! .. ier .;ar
Wnrc.wt.r, er onder Mgr.peD, ... ogen niet p.r
SD~hr",jo reiu!o.l MANDJE:

, TERUG I ,I i f i ~I g ~
STATIES.; !;ia .h! J I i I

~~;--:-I:.;:-,--,--,-~ -.-.
KllIORRUY 6,0 , 1.30
Beacon.fi.ld : e.13' • i 1.46
8p,jtjont.ein •••\' 6.40

1
1 ... I :.!.19

A!odd.rri.ier ... 7.8 " I 2.6u
HO'fIig"eltklooj ,,1 7.• 11 3.28
Gnupan.. .. 8,6, 3.69
belmoDt •• \... 8.28, i "-27
Jfltteputt .. ,.. 8.62 • I 4.6bl
A"uk.OJlAlCllalV 9.19 .. I 6.2
Vertre" do ' ... 9.H~ •• 6.0 I
Krllnlruil "110.191 .. I 6.46
PIIUWpan • 10.491 '.'1 7.2111
l)OlfoDt.ia •• 11.211 •• 1 •• 8.0 i
Houlkresl 1 11.641 8.46
A«ok. Oe Aar, II ,;;- 1~ 391 9.36
V-rtr.1I do I ... 1.0 I "i' 10.2
Mij"janUin. 1 1.48 .. i " 11.:l6

I ! v.m. I
Deelfontein • 2.17 1'12.10'
Richmood Weg' 3.4 I :: LaOI
Br....k ~oort •. 8.41li ,.. 2.30.
Viotoro .. Weat W"!! •. 801 .. 1 3.SO'
N.II Poort •. 6.41 .. ! ••• , 6.301
Rbenoeterkop i" 7.1:l! .. : :.: I 1,20:
Aacl' .ts&~urr. r. 8.0 •• I 8.20
Vertrei: do .. 8.10, II 661
A..ok F1U8I.1IO W 10.20, 1l.2iJ·iVertrek do ,'. 10.lI:l'.. 1l.36

I I o.m·l_
PriDI .Albert W~g ... 11.871 ,,: 1.221'"

, 'f.m· I'"
Grootfonteio ... -I 1.8 > a.10lj
Lain~.burj{ 2 14 4.37

1

'"
MatjeafoDtein ••. , 3:23 6 bU ~
Vrrtrek do ••• \ 3.20' 6.3U 1
Co"et8bel.. 7.b~
hoi. Touw. RIT. I' '.'16.26~v.m. 8·~1'!1
V~rt.rek do ••. •• 6.37' 6.U 8.6ó,,,
Tnlnide •• ., '.'1 630 7 41 9,:171~
H~x Ri'fier Ooit ,,7.31" 9'0 '11.2il.s
H~x Ri'fier • '17.43 9:16111'4~-;

/ I,·m.
Auk WO.ClllTn .. 8.22' 10.1.12.30 ..
V~rtrek do 8.27\10.16,1266 "
Oowlioi W.g .... .. '10 •• 3 1.2(>,:
llreede Ri,i.r "'1 111 10 1.6~
Oerel Well 9.31111:46 2.23 Ê
Tulbagh'Weg "'1 12nO 26 ~
PlkeUï~rg Weg ::I! :: 112'611 '3':l~ if
HermOD 42• .." •• 1),30 '2-
V
.... nkWJlLLIllGTO. 1I.Ii.2.20 4.6 '. m
ertrell do ' 11.22 2.30 6.6 160'

~:; Grey Brllg :.: •• 1l.3l!1 2.48 6.:1616'21

KI..pmula"! .. "111•44. 2067 6.
al
I6:34'. ,,1 3.18 • ,17.0

.Muldflra:Vlei Juocti~... • , 3.2 .. li.14
IJnrb.n W Aa runctie I I 4 68 ~ 0MaItland .... ....., /' .• 46"io.m. 6.19 7.229,
Zout Ri'ie;' "" , 1.316.26 Pl19.16
Wood.toek I IAaok. K. 'PIlT']) •• \ .. 6.30 ". 9,21

~ A .' I. lO! b,30 7.4019.26

-------'--

·W. H.·W
HA1WELAAH

mand)ee, (red
Ja, l:iaodmand)c>
Bouingeo voor 1-1
suedkoopste in de J

leD Yaten en LU
Zeilkrlbben van al

Boereoplmn, oou
68 bree traat,

£f)(l,OCO
ao,ooo
t6,OOO

()V$RLEI. geli fde
liES i!O T}

De

• u1.tlij~t ~r1\lbl1ttit~ a
'PAAHL .

Nomln&&1 Kapitaal .. '
Opbetaald Kapu.aal ,,,
.li68ervelood8

DaKOTEt:RE" .
De Wel·Ed. br. J. J. PIWG'IUl1, L \I' Y., rOOt

"~t.er
D. J. A. VA" l'E" ~prY, lI.l'
H. P. ou' I'LE:-;..!,
F. J P. ftETll;;F
l)O.s"TA~T \1 All I.
J. P. RETIl!:F
J. R. 011 'ILUERS.
Tal, J. J. MARAIS, AgeerelllMalmesbury

Be.tuurder.
Mootagu Tak, P. A. ECIRAHD, Jr, Jlt.

8taurder,
Ag~t:8ch.ppen :-De KMI' dc G"ed. Roop

(bepe~h), te Kaap8ttld, Port 'LI .. "I,<tb, Alii'
berle)'.

De Standtlrd Bank (beperkt), in d. TraDErul
en Natal.

Worcester Com. Baok.-Worce>trr
Wellinb'ton .bl\Dk.- \1 elllngt"n
tellen bosch Dist. HlUlk.~lclh·IlL,,,,h

De !:lank koopt Wil!l!CJti, en reIkt lilt Irnfta
bctaAlb&ru' in d~ voorou.amFtc 1'1.."t",o v&lt!lt
Tno~v8lll, Natal en KaapkuioOIe. )!.· .. ft Henttl·
op VMte Depo~iUl, ,.erdl.c"nt.· .. t da.ellJU
goedgei:eurde Wi el., en oollcrllerillt Bilt ge-
wone .bll.Okbe'lgbeid, belde MIl 1,('( lluo}JdhD·
toor ena:.te '1'lI.lllu:n.

De Diroo""uen komeo bileen IJlngsjan eli
Vrijdaga, te 10 •. 01. , .

J, 8. Da vILLIER.<i, A ~J C",
Alg Oleont j;OOtltrdt

26 Octobel

DE Jt.t.rlijk I
ger.elBcbal'

ceboaden word el
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