
ce doe men·...DMek &ali
ICbappij,Add rleYltraq_

. E. FULLER,
trder TOO~Zwd .l1riQ.

Packet.'"
dezer Linie
naar Londen om

5' te 4 uur IUD
en Plymouth, te"'

on aanleggende op
.en,
rt U .\1MON 0 UA SIL
L1lI8Ilbou. .
l~uAM OASfLE,.

CASTLE,
tit:lllu ,

,,,,,bon.
L'.-\:::;TLE,
-ira,

Opgeloopen
Ih,vOO.
'i.1't.:UREN:
LulllEYR, LW.B.,
ZI'kr.
HIDDINGH, L.L.D.,
t', H. VA.N DKJl POHL
liAB.':lH, ,
C. aLE.
•urskamer wenlCben
lt en , MOlde- Execu tenren
h....r &All te tell@n of
uder d...n naam va.n ..
l{aaIJJJtad."
isrreert !nllOITente
S.

1 de Dirtlkteuren, .
-Ó. H. N. ROO ,

W &arno Secr·etariJ.
eu teurskamer,
",Ir. ....n de Waal.traat,.
.. .L

_AHL.
aal .
Lil.! .

£5O,OCO
30,000
26,000

r.rTr.:CRK.Y :

l'IWCTUH,L.W.V., v
lo u er.

A. >....'< DER PCY,
'" PLE ·SIS.

£' HETIJ::F.
<1'.\ ...''1 WA.HL.
HI::TlEF.

. Dg V lUIERS ."
J. J. MARAI!:),

IlIk -"Pljrces:.er.
II pllington.

1:'''lk.- tellenbosch.
,· ... ·l:oJ, en reikt uis
~1'.',IIll. e plna_n VIUl d.
h.a:'1,kuloOJe,geeIIRenten
. 'ndl.<conr.eer' dBgelijka
., "lJ "nderneemt .Jl. p-
• IJl'IJ" ruw be' HoofdJc&D'

lII~n bijeen Dingtd~1 eli

ILl.I P.R."!, A. ~r.ln,
A Ilt90,oClne B...cierde

J

I:J "on 7ij" .Ef~OJ Ed.
l'r~nd,,,, S. J. l'. KJlU
""'Itl N. J. SMIT.

.. ZIl'~I II iii _I d. jl~'

.0 UI' U" OrhrblOn·n
k ,.I,,, )Io.Jewak r • .,,.erd,li,
~"ch t bo-tot .... d a..D en lladl,
"it -tth pflIIrd .D Ruit. r.
\' •• r •• t.1 III l .eJull.ok
.. p' t· I. ti IIIb~al1.I.c.a.t,
; •• ,_1.1. Z.d,l. un led ,.
Al eo b.kl .. d. Hepatati ..

LSOOK

lJZ~lJ.

1 l>l'i i 'lij t·

~u'l" rER,

'.~

E.REEN'}
, D JJ 59.

Phillippo!is, O.V.S Onderwijzeres 'Be-
·.noodigdV0.oR het" Infant Departement"

. m de Tweede Klu Publieke
8choo) te Middelburg-, Kaapkolonie.
Kennll van Muziek en Handwerken
'Wordt verei80ht. Werkzaamhed:en
~e beginnen na de Januarij Vacantie
10 1890. Balaris £90 per annum.
Kost .en •inwoning niet ingesloten.
Applicatien vergezeld met Getuig-
schriften bij den Ondergeteekende
te worden ingezonden niet later dan
12 DECEMBER 1889.

GERRIT vANNIEKERK, V.D.M

Middelburg, 29 Oot. 1889.
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DE llrerru YA~ Otsr on SEK, Zl
illInW'. told ahi onzen Ag nten

Phillil'l'"li~ voor de Z'l.4id Afeit«
~. Tijd chritt,

i!{_.6r
JiL

Aan Boeken Ver~~elaars en anderen._,..."....-------DE hieronder vermelde ~agazijt'en worden ge'l"cla~d.
om dadeliik prijle~ op te geve.n en No. van VolB, bij

Co" Boek- en Papierhandelaars, te. Kaaps{.ad ;-.
.~ Nedet-duitacM Z. A. Ti;d8Ch"'ift, vole, 1b24.36, ingesloten,

Zuid Afrikaansche Tijdachrift. alle vols. voor 1880. . .
C"fM Monthly Ma.ga;ine, met uitsoodericg van 1871, 1872, 1873,

1875, 1876, 1877, 1878, 1879. .

Zijt. 100 '~led,
J. C. JOTA ik,

REGISTRATIE VAN I{IEZEI{S..50 Citgezochte Paarden va
4 en 5 jaren oud, mees
alleu geleerd.

100Yettt,; 0 sen, geschikt voo
den Slagter.

J~O,. cttl' Kaap che Schapen
150 Yette Kapater Bokken.

Bloemententoonstelling te
Stellenbosch._,__

EEN aantrekkelijke Bloementen-
tooastelling zal gehouden wor-

den te Stellenbosch, .
OP WOENSDAG,

6 i\OVEM.BER AANST.,

ZAL opgeroeId Vee, dat aanbevo
'en kan worden, verkocht worde

te KLAPMUTS STATIE.
Zij zu llen zeker present ZIJn en

IOD er reserve gaan.
J. li VoL'! ZIJL.

lendll ..Kantoor, Paarl,
~:IOctober 1889.

. J. S . .'I/ARA] ~ Co.; Ala/agm.

Op 9 1889.
"Excursion Tickets" van alle

~ties tegen verminderden prijs, gel-
Ig tot den Ilden.'
&hikkingen zijn gemaakt voor

bezoekers uit de Stad om des ver-
kiezende te 5 uur eerst terug te
eeren.

VERLOREN,
VAN "Klapmuts," op den mor-

gen van 28 October, EEN
CHl.MMEL RUIN PAARD, 6 jaar
ud, een of twee brandmerken heb-

bende op de heup, geschaafd aan
eide zijden van .de borst door het

Tuig en ook gesebaafd onder het
adel.
Belooning zal .gegeven ''Wordon

met hetzelve terug te brengen bij
ude .Molen of bij ons Kantoor, 1
dderleystraat, Kaapstad. . Voor Ri- beek Kalteel

ijonilJgberg
A. R. McKENZIE &. Co.

ZoutriTier Zuid

I Woonplaat..!

------------------------
Regiltreer Beambte.'

Malme8bury
Midden Z"artland N

W. P. PIIIBRRTBT. . Malmesbury.
O. M. Bergh, V.O., ge&llsisteerd Klipfontein.

door G. H. Rll'88AU, au. V.O.
STEPHAá'uaW ALTI!JU,V.O. Hakensfodein.
T. J. BUSOIf, V,O. Ke~efooteiu.
G. P. O. DI Koes, V.C. ,Leeuwendanl.
O. A. GBOBBILA.A&,V.O., ge&llsiat. I Riebeek Welt •

door N. WALTlU, all. ,V.C, I
J. ·N. KllllnDT, V,O., geauiBteerd Egbertl Vlei,
- ,door B. VnCUIL. I ...
. A. W. Louw, V.O. ' T"eekall.
0,. D. Koca, V.O., Keulilteerd II Hieejeafontein.

door W. PBJlBIIlTBT. . . .
M. A. BASso., V.C., gelllaiiteerd VogelltruisfonteiD.

door .IS. J. STIGLllfG,UI ..V.O.
CB.AJI.LJIa DuoJ:lTT, V.O.
A. O. DI VILLlUI; V.O.
W. F. VUIIULD, V.O.
O. VAlI DEB W.~'1B.UIJZU, V.C.,

geauieteerd door J. J. KO'fzá,
... ident V.C.

J. A. ëCBrcJ:uLDfG, V.C. Langebaan.
J LAll'B8CBIR, V.O., geauilteerd Patrijsberg .:

door 'P, BLATURWJOB.

lANDJES! MANDJES I

W. BARENOS
H1.\j'EL\AH in \ i eb, Vaatwerk, Bottel

.. ac ol. v e , I,«dek • Mandje., lJruivenm&Dd
)ti. baD,;u:oI, 'j' r , Bu- helmaÓdjea, Geineden
lltlDgeD '0' t ....toel e n en Heele Rotcingen, de

1 'Iete IIIJc liMp. AllOOkK.j~tenbou
!lil h«D eu ("mwcr. met Koperen Beala&
Z!l.1!1jb<D van al e soor te n, erts., en•.
Dautnple!o, onder de 't StepheUl Kerk,
... bree.trau(. naapltad.

Voor Zwartland
Paardeb ..rg·
Moeael Bankl Rivier
Ach!er Riebeeka Kutee

The Tower ••
Modderriyier.
Slangkop.
Klei'nberg.

Achter Zwattland

Bch rijyeri ~oek
St. Belena Baai.

s'r1LL~l\hOStH• BESTUURDER.
Bestuurder- Boekhouder.
BoIkboader-lJerk.

TWEE KLERKEN.

GroeDkloof OOIt
Groenkloof West
Z-.art Water
Saldanha B.. iE1,X Ilrt')IIlllIIg vun Wjj~en ge-

lUilakt "P het Europescha stel-
rel ZiJ glbuUl1t:U wordeu Op DON-
DllilJAG, H l\UV..KMB.ER A.S.,
rcor de Gouveruem.uts Prijzen,
!Itchts l\r~ont'll van htt distrikt
kunuen'culUl-'tttert:o voor een prijs,
UIDtJljk ;-

Grod~dntif en Hermitage eik
~!lcpr Jó .{ I:.!, 2Je £7, Bde £3.
ltttl,WIJII, lHt: prijs £~, :.kie £4.
Sot c: 1\,0 lac t:11 lfan€}Xlyt elk
J,te I nJ~ £0, ~ut'£'2 lOs., Jue £l.
l'IVtI Jt' i.iet I...ter dan lJl~ GS-

D.!u till i ure Il.In. te worden in-
~ez(!Lll~IJ, J bottels \ OOT elke proeve,
'[)1~(jblJAC7 12 :NOVE.Mli.E.R,

za,t~1J ~l Jtel. kouist worden gehou-
QtU \',,11 Jl' leuen van het Land-
t~UIIgtLJ',u! schap, ter verrigten van
e zilktn iu betrekking met den

W\lLvUV,' . en vau 't Landbouwge-
lioot hap.

N eene HandelsbeZigbeid in de Z.
A. RepubFek (Transvaal) worden
rlangd, een Bestuurder, voor een

Winkel, een Bestuurder tevens prak-
.isch Boekhouder, een praktisch
oekhouder, teve'ns Klerk h Win~
1 en twee Klerken voor Winkels.
Voor al deze bet~kkingen is. ken-

lS van de Hollandscbe taal vér-
ischte : kennis van Engelsch strekt
t aanbeveling
Applicaties in de Hollandsche

taal onder letters X.X. te worden
ezonden aan het Bureau van dit
adj'zoo mogelijk met bijvoeging

an getuigsohriften met bewijs van
bekwaamheid en' goed gedr.ag en

gave van ouderdom, landaard en
loof; of applicant gehuwd of on-
huwd, enz.
Andere applicatien dan in de Hol-
ndsche taal, komen niet in aanmer-

'king.

In den Boedel van wijlen de weduwe DIU: G. 'Ulf R. vu BuDA. (geboren Mnr .. ).

Datum voor voltooijiDg der Lijst ::"'DeD 20etell dag VaDNovember 1880•
. ; J. CAMBll~R FAURE,

Civiele Commiuaril.

EXEOUTEURSKAMER.
PUBLIEKE VERXOOPING
Stoep van' de Koopmansbeurs,

VAN ALLBRKOSTBA.A.B8TE
Kaapstadop de

VAStl EIGENDOMMEN,
GELEGEN IN DE ..APDEELING

BREDASDORP.
G. L. MEIRl~G,

Secretaris.
DE Directeuren, all de Ex,cuteunn Teltamentair in delen Boedel, lullen publiek doeD,ver·

lu)openala bonII, ZO~DBB RESERVE,

Op ZATURDAG, 16 NOVEMBER 1889",
OM 12 UUR PRECIES,

De volgende PL4ATSEN:
I. BUP1I'ELJAGT.-Een van de bcste"indien niet bet beate ltuk Weiland 'foor Sobapen in

het Diltrikt, FOOt ruim 2,000 merm, waarop bei Vee leer Inel vet wordt. Het Eigendom been
alle gerioveDvoor Herden en Kadden, me'.o'fervloed van Water, Er ku'nnengemakkelijk Twe.
Prachtir P1aatMII'van worclp rsuaakt. . ,

11. RATELBIVIER.-Di&. Ei,.ndom, veriegenwoordigeode ,en'uilleetrektbeid van 2,:J43
morsen en ~6 roeden, wu de oonproohlijke .Boerderij en WooNPLAATl:han wijlen den beer
D. G. TU BUD4, alwur jaren lUI, de meel' 'fOOr~18 Schapen., Paarden· eD Veeteeh ge-
dreun werd. BI' WOONBUIS' ii eeD ~ en becbt SteeneIIGebouw, me' Kajatenboutwerk.
De &DdereGebouwenomvatte Wacenhw" Werkwinkel, Buiteogebouwen, I"cbapenloodlen,Dip•.
huil, eDill he' kort al d. ""lichten voor een uitAeetrekteBoerderij. B~ Wei.. Id il te welbe·
kend om eenige &&II~~elilllte b.•h08TeD. EeDpracb&ige l&room helder Water loopt door be'
Eipndom. DI Taill en de Boomgurden leveren het bewijl 'fan de vruchtbaarbeid van den
Grond.

In. KOKSBIVIEB, groo\ 1,289morsen eD 17&vierkante roeden; i' werkelijk oen pracb.ti_. Eil.eDdom.me' l1li o'erYloecligenvoorrUd W&&er, grooten Tuin .n Boomparden, waArin
blJDaall'.lOOrteD E~1Il X.... lIIOhe Vl'IIebteDme' go.d geV~1 gekweekt worden. B~ i.
eenElnte 1[1uee zaai , mft WOONHUIS, 8&allen,Schapenl ten, enl., oompleet.

IV. DIRK UlJ8 . -EeD IJ'OOten allerkOttbaanl ST lJVELD EigeDdom,IJ'OO'
',067 .orsen, 212 ,ierkante toedlll, maakt op sicbHlf eeD pracbtige PI.... uit m.' _·ui&mun·
&enilDvoOrraadWa&erIII OIIP"euarde Wad.. De GEBOUWEN lijDV&Dde beRe materialeD
en hec)a.tpbouwd. Er kaDD.enhr.. of meer uItgebreide Plaa&lenV&Dworden gemaak" .

V. BlETFONTEIN.-~it EipDdom, poot 8,868 morgen ID 691 vierkante roeden, werd
jaren 1&0&door wijlen dea heer D..~. "OUI BaJlla bewooDd,eli werd weeeDldeeaelf. "",b.i4.n •
beicl 'ID Walde ~ voor 11ft..... len na ~apen, Banderen ID PaardeD. H~. WOO.Y
BUlS, WapDhw. III de Bai~well sijD allen blOb. ,eboawd. D. PI.... heett ... o....r·
,loedipD.v- T~ h.. haldr.'IWWater, en de WOOIII&IdI,die door _en TWDeD WijDgaardom·
riDJd la, eDlID uiteioll' heeft op dea ZuldeliJk_ OOM&r,i. H1!e der frul ... In he' DiI~
VlD clb EipDcl_ ku_ dri. ot .Ier Plaa&eIDwordeDpmaU.., ell lIá hNf\ hJ .. ZOIUpaDDIIl,
die jaarllib OD,"" 100 t. 800 .... 111Zoo, op'ev_.

VI. 'lI.E.~STUK GBOND,&fOOi 1,822 .0~pDIII 87 ,Ierkante roeden, ... kofibaar.tU
Buplida 1lÏ~ ..

VII. B...... Iii,Dri. PerceeleDGrond, FOOt 1,373 morgen en 300 'fierk&Dter~en, werd

EEN BEKWAAM ONDERWU- ooraproDkelijkWraath01ldlll 'foor P.blieb Villoberijen, ID beeR .. ni,. ~r &l*il Heidegroa.
dell, ..,bik. ala W'ëldl TooraJvoor HHrII,ee. '

ZER benoodigd voor de Kler~- De boYenpaalde Pa...... alIlIII,.1aeal Tormenwat ale-- bekend I. ala he'
or~sche PUbliElJie Scbool. Appli- B.ATBLlUVu:a EIGENDOlt,

katlijn met de noodige Getuigecbrif-
11 moeten in',ezonden worden aa.0 Da, een lIi.... tr.ktheld baef\ 'ID on.. ,.., 21,000 morrD, me' Zeekant vu on,neer lIOmijleD

PJ lID" en II te~oed ~keDd 0lIl nIlI" vI!dere aaDbfteHD' \e vereillebeD. Alt _ "iDlWtvelldl
~n Voorzi t ter der. Schoolcomml8o Boerderlj~al lidapl.k, eli IAllrua' raoodl _iD« met al de voord"leo eli y_abD, 41
e \ 66r of op 16 December 1&89. Jach' te LaD eli te W.., kUl oplner .. , i. ~ .&i,,"om OIII'''enaard ID dl Kololl1.. .ol

&liuia .£800 (Drie Honderd Pon- .P1aa&Malolllll een& aItoecIarUJk. Ill' dMnIa t_ WOrCIaD OPPmtiL
en) per jaar. LIB.BALE .TERKEN.

. J. B. N. BOOS, W&arIIlSIIlIld s...n•.
W. R. NEETHLING, G tt ""OLLE'D - A 4'.. 1arI#Voom..t<w der 8ohooloommiJaie, . . ..~..&IL' A, A-A.._er,

~6 October 1 ~9.

ijAZAAR.

DE J4MliJk~cheB .. aar nn bet Zotter Werk·
gel' ,,:bap " l w KoningriJ&Kome," &al

I!L<QO.n ~',r~en In de ~ieuwe B...u 'fan bet
l' ·r Z''''illI!;IIU'', Lnnge. en Keero~tra&en
:>pV' \IJF:HII.\(;. j XO\ ~MBI!:R. '
"",Il& lJ,cr"1I ,uilen opt'n Iljo 1'&0 10.30 a.m.

BÓ I Dl. "n 'an j p.w. tot 9 p.Ll.
IJragen lullén met dank on'van,en wordent.:r _

.Ilo) [vr .J J. KOTz.é, Zeepunt.
" A. M&¥TL~a, Kloof.lr&a$.

--..:_," \I, ~L.R, lteepuul_._ .. __

ZEVE~ES,
ROOD EN WIT.

WINIELJUrnouw.
-.

N de hier bovengenoemde Bezig-
heid, wotdt voor de Dames-Afdee-

D~ in een der Winkels, eene Win·
lJufJrouw gevraagd.
Applicaties met alle bijzonderhe-

en evellals voor Bestuurder, eJ;lI.,
n het Bureau van dit. Blad, onder
.Y. Applicante te ziju ongehuwd.

~ boogsté PrijWD gt'g~vJa door AAN ROOKERS.
J. EISENBAOH. Koloniale

KWAL1-OPREGTB Trannaal en
Tabak' 'raD de BESTS

E'rr, .
Verkrijgbaar bij

O. D. JONGS,
T.babhandeJai.r,
68t.Geo~

i Wb8rf Straat
Trgeoover he~ MatiOD.

(J \'~.HLElH,N te Kimb"rler, mijn
. ~L' Relt, fJIl ZOOD J.A001.10S J01:IAN-
l'e &JO TEHT.

Do "ed. A. MO TERT,
geb. A1ALJJf.

DOODBERIGT.
( ) P I 'ollu,'rdag, 17 Oot ober, stie,f
BE pJOI8t'lrog, lUJK LOOIS WIL·

Ll1, oud 4 mUDden, jonglte BOOn"je"". .

D J. J. u. VELDEN,
H, H. TAN VKLD~,

i.b. V.ur»n BUI..

," ,"

NO. 5,271.

Additioneele en Staties laap-Kolonlale Tak
.. schen lIaiiland, Zoutrivier~en. Ulf DB

stad, van' af V~dag, 1 November .aatscha~pij tot bevorde
18.89 en ~Ot.nadere kenni~gef~ing ~i;tl- ~bin~~nH~~:~~~
len de hieronder Ivermelde Additio- Nederland en Zuid·
neele Treinen Iocpen slechts op Afrika. ,. -
Weekdagen :- . 9 St. Georgeetraat, Kaapstad,

HEÉN.-WlPOCDAGEN. INVOER. ' UITVOER
V.m.
8.15
8,17
8.19
8.21
8.i3
8.25

n.m,
.a.1.0
l.2...
1.6
1.8
1.10

n.m
112,8
2.10
2.1:1
2.1'
2.16
2.18

n.m.

'.U
U6
,4.18

n.m n.m.

KiesafdeeUng. val). Malmesbury."
K ENI"ISGEVING Gl!.SCIlIEDT mits dese a,ul de lnW"Ob~1'Ider versohillende

V f'ldkornetlObappta d..... Afdeeling, dat ne Regiatrl!8r BeambteD DU
sullea begi nnee, OtereeulrO,Plltig de be.palingeu 'der Wet op het Registreeren no
P.r1ementaire Kiesera,.1887,.om in eo yoor elk Veldltornetsohap eeu P'oyi,ioneele
Li.jet op te, s~lIen van alte Personea die geregtigd .ijn te ItemmeD bij Parlemen.
wre VerkielIOgen. -, ~ITLA.N'b,

~eD einde de m~' Tolledige Lijlt mogelijk ~ yerkrijgeo, en het geYa&r tt' ~AGUE BRUG
~ermIJ~en om gekwaldloeerde PerIODen Dit.lé .IUlteD Yan. d. Lijlt, wordt een ZOUTBIVIER
I~.r die .. nspraakt maalrt ~,te kit.en . b;f'P.rl~mentaire V81 kieaingea Yel'109ht GRAIG (13TH .OROSSING)
I'Jn aanap~ak op te zeDden .aan de respect e Reglltreer Baambteo, of ni' "riDden WOODSTOOK
of hun namen gepl.at.t- sijn pwor.den.. . de Proyieioneele Lij.t, op of 'fOOr den TOL (7'I'H OROSSING)
datDm'vutges"!d .aarop di. Lijet" id.moet lijD. . VBOEGEKABKT

De Registreer Beambten voor yerlOhilleDde Velc!ool'DetlOhappeD yoor due UAP8 TAD
Afd8t'ling, lijD' .ij, die 0PleDoem orden 1&0 den "oet menu.

Gedateerd den sOa ten Dag September 1889.

J. CAMBIER FAURE,
Ci"ielQ Oo'mmiuaril,

KAAPSTAD
VBOEGEMA.RKT
TOL (7THOllOSSlNG),
WOODSTOCK
GRAIG (13THOROSSING),
ZOU'lJUVIER .
MONTAOUEBBUG

vert. , 6.10
6.llI

6."

MO
6.ti
U4"

" 4020' ,6.16 6.46 6.11
6.48 613

~ I "lO
e.19

6,22

"
'.22 ; 6.18

: 6.20
62.

, 6.26

"
"

llAITLAND
" 2.28 1.14 2..22.

aaDk. 8,3·) 1.16 2.2'
.a.Acht minuten late; Zaturdage,

TERUG -WEEKDAGEN.
.. 8 Slechte Zaturdap.
. i

Iv.m Vlo.. v.m. v.m. n.m. Bn.m. n.m. n.m
vert. 7.40 8,40 1.40 !hO '.'0 6.'0 6.30

7.'2 8.'2 U2 U2 UZ 6.U 6.3:1
5.30 ~.30 7.'6 8.46 U5 2.'.5 '.(5 6.'5 6.36
5.32 ~.32 7.47 8.'7 1.(7 2.&7 '.'7 U7
6.8' ~.8' 7.'9 8.(9 US 2.t9 '-'9 U9
6.36 ~.36 7..51 S.61 . 1.61 IUt '.61 UI
5.38 ~.38 7.63 8.53 1.63 lU3 ',63 6.53
6.40 ~.~ 7.66 8..56 1.66 2.66 U6 6.M

I

"
"
"
"
"
"aaok.

B Slecbte Zaturdaga.

. Kaapet&den WoodltookOrdinaire en Sehoen Kaartjee lullen gangbaar lijn naar dl Ochsend
Marb en. Tol, 'Kaapttad eli Zou, Rivier, en Wood.toolten Zout Ri'fier ~ea sullen gaqrbaar
lijn naar Oraig,' en KurtJ .. tulllCb.n Kaapltad ID Maitland, Woodttooken !il&itl~nd, oe Zout
RiYier ell Mailland Dur Monta&u·Brug.

'Teu einde de oo8'!lIblikhliJke moeijelijkhei~ te voorkom.n om OrdiDaire Kurtjea uit te
geven naar de Mark~ Tol, Orall( en Montague Brog, lijn Boelren ID.et Speciale Kaar$jes ('foor
alle KIaIIIen) &alIcelobaRgeworden, eo Lloeten worden gebn';kt door; Penorien, ande.1'Ildan
Seiloen Kaart jee houden, die met de Trein ~been ga&D. !

.Dese Kurtj~1 kunoen yerkregen' wordeo ~ij· de Plaat! Bure,u JKaap.tad, Woodltock'
Zoutrivier of Maitland, of van den Conducteur ~er Trein. Zij IVn gaogbaar tUiechen de plaat~
. len er op gemerk~ en voor één reiR alechts in elke rigtinr, en lrj moeteti afgegeven worden bij
.aankomet Ier plaat. un beRtemming aan denl Oondueteur indien bij eeu opboudplek, en aan
den Kaar(et eoUekleur, op deselfde wijle ale Qrdinaire Kaart jee, indien te Kaapstad, Wood·
.tock, Zoutri'fIer of Maitland.

Zij worden .Iecbte 'ferkocht in Boeken van ~O en te~n de 'VolgendePrijsen :-

a. Ganlbur tullcben Kaapstad en de Ochtend Mllrkt, de Tol of Woodstook, of tueschen
Woodltook en Oraig'l BaUerij of.nu eerla hte Klu, 51. ; 2de,Klu, $le: 9d ; 3de Klu, 2•.

b. Orangbaar tussebee KUJlItad en de Ochtend ·Markt, de Tol. W~took, Oraig, of Zout
Bider, of ~iu ~crlQ. bte Klu, 71. 6d.; 2deKl.u, 51. ; ade .Klu, 38. 4d.

e. Gangbaar tUllcben Kaapltad en MaitlB1jd,of MontaguBrag, of't>ice vena. lite KlaA,
1611.; 2d. Klu, 10•. ; 3de Klu, 6s.

O. B. ELLIOTT, Algemeen Beetuurder..
Kantoor van den Algemeenen Beetuurder van Spoorwegen,

Kaapetád, 28 Ootober·I889.

ZWEEDSCHE KOOKKAGC~ELS I
ZWEEDSCHE :JrOOKKAQ-CHELS I

----.,..

JUIST ontvangen eene verscheping van alle grooten; van de beroemde
Zweedsche Kookkag~heI8,' waarvoor wij laatst secveel aanvraag

hadden, zonder in staac te zijn die te verschaffen. W anneer eens in ge-
bruik, da~ worden. zij altijd ~e voorkeur gegeven, :

Prijzen zijn vermmder~l. :
KARL LIT~MAN & oe,

4 Adderleystraat. nabij het· Midqen Hoo~d, Kaapstad

BLOEM VAN ZWAVEL.
DEWAAL ~.DE tOCK,

BURGSTRAA1', KA APS,TAD,
Landen nu hunn~ Eërste Besending: .

,BRANDRtAMS
• 0 IN KLEINE EN lGROOTE 'VAliEN.

AL~OQf.{: :
EEN EERSTE KLAS KWALITEIT

FRANSCHE BLOEM ·VAN ZW AVEL,
Welke zij te ,Koop aanbiede~ tegen de laagste ~arktprijzen.

B.B.

I •

VAN OER BYL & CO"
ST. GEOR(JESTRAA:T,

HEBBE~ TE KOOP,
. I

In toevo~ging van hunnel zeer grooten voorraad van
.' Algemeene Kopp~ans Ooe4eren.

Rio Koffie Sikkels .
Bijst, Witte en Bruine Zakken, Graan en Wol
800rten van Suiker, Mauritiu8 i Gegalva.nizeerd IJzer, 6, T, 8, 9,
ThE'f, 8ouchong, en Gibbs' MengBtIl 10 voet
Zwavel, B.B. Beete BOOrt I I Champagne, Brandewijn, Whisky
Parafine Olie I I Jenever.. .
G ravet), Schoffds, Tuin Vorken I I .

~IJ~titIG:;EN -
hebben juis~ van .Amerika

I
dere, p;ostwagens,
agentjesr .
BYL! & Co.,

....,...... T.I

DE Ondergeteekendel)
ontvangen

Ainerikaansche
. Hand

VAN DE
ST.

n.m
e.s
6,7

u

KENNISG EVING.

R WARNER & Co., Gepatenteerde
• Buskruit Fabriksoten, hunne ge-

legenheden tot het vervsardigeD nil
Ontplofbare Stoffen vermeerderd heb-
bende, zijn nn iu staat, om orders nil
welke hoegrootheid ook, met welh lij
mogeD beguostigd wordeD, uit te ree-
ren; vaD·

F" F.F., F.F.F., Rifle, fijn eo grof,
Kruit 'voor Klip pringen fijD, middel-
slag en grof.

De heeren WARN&R &. Co., steIleD alle
vertrouwen, met eene proefneming van
dele Merken a&D te b velen, daar zij zioh
vel'l8kerd acbten, dat eeue algeheele VOl-
doening zoodanige proefneming aal vol
geD, Cartridge l]88es, ledig of gevuld
altijd t6 bekomen. .

Barrackatraat, Kaapstad.

n.m,

------- - - - -------
"""erkt ~ een wo 'lder."

JONES'
RH EUMATIO\JR~
o. Grovt. Zuid AtrikuDlICb. R.m6U.

FAALT Dooit om JlOHT, RBEUJtfATIEX
HBEUMATISOBE JIOBT, LENDB

J10!!!t REUPJlOfiT en ZINKINGS te g.ne" -
• fiU1Z~N()E GETUlGSOElRIFTEN. '
~rw. ono P.a.DJlL,'fIDTiDana,dle .u~

deDlang bedl'll"rII WatI Illet' erg. Rllea_Uu,1I
na .ebeel W8n.. fltI.· Bij llehrijtt:-'.Il 6ft,_..u-__ RBBUJL.4. TICURO. l1c __ ..
.,.. rtrMtIU Gmt t. ~'" 'biJ aJht& tIrM UIl ...
1:tI74141IijMrt.''' Uittreieel no e.n maaDd.Ufkacll
RapPort van d. Moravitoh. Z.Dd.Ung....reenlgill.
ia Zidcl Afrika

WORDt OVERAL VERKOOHT '" .u...
Hr ... doof d.. Eigmoar,

Jamel Jone!, L8.Dgestraa.t, Ka.a.PBtad
Enj!'uQh.eAgenten In het, Ilroot :- W•.BtrJl'Olf

& O?BowelOhllrchyard. Looden.

MONTAGU.
G. P. VAN ZIJL
Verlatl-Af&lage,. en .d (gemet,. Age,.
Kantoor Tl Mt.ell·ke Provincie Dan.kp-

b<.u_D. ){ontalr1l

KOLOKIA.LE
Weeskamer en 1'rustmaatscha.ppij"

OPGERIGT DEN 3ISTEli. M.A.ill,T 1866.

KAPIT.!AL ...
B.ES.l!:RVE FONDS ,..

.. £20.000
.. .. £36,616

VOOR bet .Administreren VIlD Eigendomml!u
eu Boedels wo.nrt.oedezel ve wet,;g s.J wor-

den aaoge teld al. Executeuren, Administra.teu·
ren, Voogden,Curatoren, Trustee. en Agenten.

DIRBCTRt:REN :
Wet·Ed. beer E. LASD BERG, Voorsitter.

" "E. J. EARP,
" " C. A. FAIRBRrDGE.
.. " PAUL DE \'lLLlERS,

l " " O. T. \'0 ,
" ,,0. M. BERXRARD.
" "J. C. HOFMEYR.

Á(;J)~TBt:REN :

De Wel-Ed. beer V. P. KRYXA'CW.
" "T. A. J. LOUW, M.L.A.

Persooen die hen 'I'en.cben aan te stellen
gelieven hen te benoemenen aan te .tellen al.
u D~ KuLo"iaLe W ... kam.r en Tnut MCI4t-
.eM.P1>ij.

__ De inlolventie·Tak ui beltierd worden
door deo Sccreteri8, voor wi('na daden de.M.aat-
lohappij vernDtwoordelijk ull lijn.
De lJrrl'Cteurenkomeneiken Dondertllljtbijeen

en Iu ure, tot het verrigLen vrUl belil]heden.
K&Dtoor,-KlLIIlerGehouwen, 4, Kerkplein.

O. W. STEl"TLER, Secret ari .. >

O..PHEGTE

AAMBEIJEN MIXTUUR'
I ...J. H. VOS, Sen.

VAN

TI KOOP A.LUU.aU

HEYNES, MATHEW & 00.
n011t DIR

Adderley en Langemarktstraten,
KAAPSTAD.

Bd i. htt butt .Aambcijw Mi{UUll,tkftJd.

DENTISTRY,
DB. BERK T. BCTCHIl\ 0:0; (Doo. Den.

urg., Lic. !Jen. 'urg. Jre.) T&Ddheel.
kunde, 't Nieuwe trut, Kaap cad; taibeD"
b4!idaan de Purl (Mn. Kroger'.} lipecial be-
_ken naar Mlilme bury (Voormercial Hotel),
op den eenten Woenlda , Wellin~lI (Oommer.
c,al Hotel) op den derden Woentda.gen Siel.
lenbo.cb (M,.. Wiuml), den 16deu V&Dieciert . ;
.&&IId om &lIlUIttandenio t.o lettcD,lItop~ .
ui$&rclken,om. .

..



'aJmesb1tl'.Y
dij en Brand AII~¥raDtle
TAfIU.i/tl bij Acte l'Qn PcJf'~· No. 10
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7t"96~Acb',&ij Il
sicb .elf t laten
)leb~n proer '! met
ouderhield me.~ I.e
1197. ILl' liJD

k)einff d li ~ t.B.".
Illalf Gei bel~.I'

Ir boomkwe kenJ t

0011 . Dit eieebt I

die tij uie~ even.eer
It)!lak n ; m~ I.
lIall:erij i. JewlJdt •
de plaat sIch &elf
~oof bet niet, w&n
lieD een seker pe""
ei,eht wordt op een
iJ ~Id noodi,. (!r
. d doen wal hIJ
)tP! L"L,.ijlt ",ijn ..1) .. 1. .
1199. Al. er. nH

'rerkoopUaar &rllk«;J .
de kCH!te'" gedekt SI)I'

1 • Du ii b t
sich self ni«
niet uitdrukk

aa.D gewol
in sle-

Mear al dl'
iii goeden D geloOn
'ou de pl&aloS.dan '.
k!lDDeD yoorslen r-.'
1202 Wat voor ft

T....ee, de beeren M~I
12uS. Waarmede 1

J)ne• of 'vi eMII&1l1
9-11. leaiDg D bij
in dl n kelder. di~ dr
du .. ijnetokk-en In'
1ÏDJ: <DI. ..

1.(14. NemeD II)
•• rk t-J.., in den I

1206 Zen,dt ~j d
uir.. 0( gllaD IlIj b:
beurteD terwijl bel
bUD ieU! I epaaldl I
eo .ii d()('D liet werk
1 06. Du. hebbe:

aeiere uren waann
be~al,e Z.turdag.
120;. Hoe di .... I.

1'1181 1- Prie of til
121 Ziln die I.

bliek I-ZiJ bel' rk •
.. aar .. ilieu alld ~~
pcbilden alt bij
magt..

12 9. Komen Telo
ct" bijwoneD t-l\,

1210. Beliben de
deo 1Iljn te 1'1'Oe\'en
afl:erigt
1211. Wordt bel

lijd Iluchiedl (\&n d,
ik doe bet; dit i IlJ
1212. Kol. tent

roor bd Oomit" •
drie maanden; lilt
aan 0'" plek u.
eig of g n ~lDrierr
bad niet geleerd I
en al "at bij lerrd
lW. Hoe kwam u
boorde voorlesingPI
op dr plnnt! en gcdr
12 a M..ute d,

-Jl, om sijn St-.
andere redeDen. 1
.Il, maar bleef',
tot bet bem heter ui

WIJNXWESTIES.

DIREQTBU&EN:

D. We1Ed. Beer 'Da. A. J. Lot1W, L.W.'\"
Voonittar.

D. Wlil-Ed. bl'e"D
P. BUJf. I D. J. AIIJ:.""., Jr
O. P. BAII.OIf. G. W. D. BOI'r.
N. J. B. 0.0..... A. W. LolTlJ.

AUDlTEUllEN :
D. WarEd. Be.reoA. O. KOOR eDJ. .J. lII.oLUJL
D. Direc~ell yergadereD eIken DiDpdag,
.ooraaidd p, in deu Zomer ten i IIV, in d.
Win_ r. 10 IIUf.

B. WETB1IAB. 8eOre&ariL

oouvll&ii_.XTI-WI.T:>'PUATS GROOTOOllnu.
TI ..

A,.r'. a.-t7 __ 101.
_"'e. IhndbllltT a ••
~ ...u.." .......

~. (J01JOR8, BBOlJCJR1TI8,.r -80", Th""'. I.e..., __ audI...,.......
eou.u .. plol ..... DO mne<!J app"*ll ..

Ayar's ,Charry. Pectoral.'
Jt 10UI _ UIe moot popular and .-
ful OeI", •• ~t ID 1'barmac1 ....... '"
_",b ... approye<! and __ me.deeI bJ UIe
,...",1", lt .-hu tb. I.Same<! _brIDe.
~. up ln1iaUua mae.', ajlaJ' COqblDI. aDd
ln4aeet repot,e A. a t.mHr eme.'I'fDC!J'·1D4MlJ..
cfue, Ay.'" Ch0tT7 poetoral

Takes the Lead. '
Por tho reU.f .m1 en ... of eroup. wlloGtól-
CODlb. oot. throat. ..d eu UIe "''-''7
troublee to wbleb the roun« ant 1('1 Uable. ., ..
tnnlnablt! No houaebold lJ quite HCUI"e wt ••
out Arer'. OberTJ P.oetora1.

Lijst van Verbanden.
Oeklber.
2(j Brandeë, M CJ B&t6l. J F Kaap.
Jf WillemM', M J

IL de Unicn Bank... Bredud
J17ITIl(OI.

2~ Ven~f. 0 J B fipaarbank .. : teijnsb
205 muU!, Af A ". Aljl:tDl Boedel Kaapltad

II:'IDKRBI"'JJS.

2iS Tberon, J MindJ kinderen Wi lelton
26 Labu.cagn~. D ,

M... ... Miodj kinderen Dordrecb
ItOllTUDllI'.

PR1tPAR&D BY

Dr. J. C. AYERI eo., l.OIeI. .... , U. S. A.
IIold by lJruggloto and MedJcloe V.Ddon.

• 2ó Timotby, B DI
Dews. J ". , ...

26 Bowern, A ".}
,..bare, M PO'"

26 Tbomu, AB}
~roou, f' M......

JJt ~Itill·2\frikaau.\..::)lj ~UiteDbag
ti A R 1----------- ......-lllelJlO.ben.
Bondeb ZATl'BDAG, 2 NOVEMBEB 188g.

o Londen
HOLLANDERS NAAR DE Z. A.

REPUBLIEK ..Rof va.n Insolventie.
SCBEDl:LEN INGELEVERD.

No'. 1-Donn. Gerbraod StoijD •• lalter, 'fan
Aliwal Noord.

NIEUWE f;i OLVE1\TlES.

,

VROEGEMARKT.
VaD 1 NO'f.

" •. d. I.. d.
Aar~appeleD, per mild ... 0 6 8 - 0 14,
Boter. per Jb.... .., 0 1 ai- 0 1
Boenen, per mud 1 Il 3 - 1 6
Sijeren, per lOO 0 10 :I - 0 10
Erwten, groene. pIlr snk 0 3 7 - 0 •
Ged. Peniken, per lb ". 0 u 2i- 0 0
GroeDe Uijcn, plUO hOI". 0 2 1 - 0 2
BaYerlenen. per 100 lb. 0 Il • - 0 6
)[001,per .tuk... 0 0 Ut- 0 0
p,tatal, per mud 0 8 0 - 0 8
Uij.n, per mud ... 0 10 6 - 0 17

o WngeD' eli 7 Karren.

NIEUWE MA.RKT.
VaD 31 Oot. en 1 Nay.

I. I. d I. I. d
Aardappelen, per mod 0 9
Boter. per lb.... 0 1 3 - 0
Bloemkool 0 0 1 - 0
Rijeren, per 100... , 0 8 0 - 0
Benden, per .tuk 0 2 Il - 0
Erwten, ~ .• per lak .. , 0 • 6 - Jl
Groene Uijen, perlOU boe 0 :I 1 - 0
Go .. u. per lUO .. 0 I 3 - 0
GUlsen, per stuk 0 S 0 - 0
Boenden 0 1 lO - 0
Kool, per etuk... 0 0 0,- 0
KrJkoeneD, per s$u.lr. 0 •
Limoenen, per 100 0 •
Pompoenen, per.tui .. , 0 0
Piaangs, per 100 ... 0 3
Patatal, per mod ••. 0 3
Dij .. , per mild ... ... 0 H

'T EEN EN ANDER. iDsien ,
beer ~Oweo

W&~ do
de behau-

unlk ...., k,m der pin
O.D '" ",e ono

--.-. - ,ellebel! lIum-waat wie SOli h.t _ •••••,,,..w
knnnen natuurlijk zeer goede rede- ala WIJ .au kD I. fut .. ij lI~mia ..
zijn waarom men in de Z. A. DoliderJ., in h.t ,.boll.. dv
bliek eerst twee en een ltt.ll.w'l1&IDlII8 de W. P. Voetbal
van den Spoorweg aldaar

dan een pont plaatet
1.D.'UIJJII•• II" Rivier. en dan een berde

naar Barberton, in plaat!

NOVE!lllER 1889.

blijft j mur de steendruif 18 de IMIIgl!te
waar wij bier me'; te doen hebben, "IDI
Dien moet er bijsouder "foor r.orgen d~ er
geen meer dan 18 li I!} p. C. 101It. da.&rIn
de druif veel eiwitstof lit., en dit alujd hel
lui "eren vaD den wijn lUlig maah. Dil be-
Iwaar lal altijd toenemen met bet b dr",

soiller boe minder

d
GETIJTAFEL VOOR TAFELBAAI.

I alii' m
1 Vrijd.,; '''1 '9 11 10 4
:I Za,oNag "I 10 ~ n 17 I
8 ZoDelal{ . 1.1 48 --
4 Mun4ag .' 0 9 I 0 33
6 0i1ljl1Ciat! '''1 0 68 1 io I
6 WO<'De4ag I 1 28 1":
7 Doa4.,4&jf , 2:! 2 18
8 Vrijdatr.. 2 34 I li IlO
9 z.turd., ..., 8 6 :J 23 ,

10 Zood&&' "'1 3.0 I 3 117 111 ...... 4A1!' •. 4. III
U lÁlI8edaf .. 1 4 III
la WoenClalf I 6 32
14 DoDclel4afJ I 6 18
16 Vrijdajr . 1 l8
16 Zatllldag "1 8 29
17 Ze_ag 9 4.d
18 Maandlg " 10 68
li viDtldag 11 68
to W00Il*i&f( 0 16
Jl 1J0000•• d., I 1 0
lI'J Vrij4ajr ••• 1.1
s3 ZatlIldIg '.'1 li 20
if. :WDG&!{ S II
26 MUD'" 1 S 48
liS lJiojJ.oa, , f. 81
'rT woeoedltc 6 20
·18 Voed.rll_jl I 6 16
1I9 V,ijclag ••. 7 113
au Z.lllrdar... 8 n

Q m
2 M1II 24 I

6 23
6 21 I

7 li I
7 37
8 10 I

De JoiOf'ham C,
,oo,midd_g bi r
'.IJI." voor bier
LeIlt.O:l Bro"De.
Leer. II ej. n l'
beer I'D. mej, L
o~Ddl"'. den be.

den he.
deo he-r
den b.
H' t ...

B, W. en E. R.
BI.id, jODgej. M
R. I'D B. R.be,
e E. VaDdry BI
erOll, de henelJ
j~jJej. lttbmrD. I

~ObDIton. joog"l
~oDd. &ro1.,. ]
iOll,e.. Milton.
L70DI, de beere,~
mej. Ale:uuder
daJ beer en mt
mej. MI jong j

GirdlfttODI! t.,d ~
D, L. Woolf. H. _
)( Wbitt1, &..yo...melJ. lleKe.,

O. ID.
Naat "oes bij 1 60
Alpbaai " 1 to
J[owie " 1 10
OOP Leaden " 1 6
Del&foIIbaai " 067
8' Laciabaai " 066
lIc.elbaai " 060
Xn1.8A " o 18
XaapA~U" o 10
Simooa . .. 0 ,
UOQlhaai trek af o to
Wahiaobbui .. 017
SaldaDbabu.i " o 10
8iJle1euabaai " 010
BODdekllp B .. o 10
.Pon NoUcMIl" 0 6

toor fnJI
tonEondtr·
elders vlD

VERXOOPINGEN.

Van het Charter aan den hoer Rho-
verleend i.e nog geen af.Icbrift hier

gemaakt, maar de Cape Árgul
een veralag. er van nit een En-
blad dat het gezien heeft. W

treft in dit vers~ i.e dat, 1.II)ftIr ....

waarpm de Regering het
Briteehe Rijk in de Zambesi
een .Maataohappii heeft
genoemd wordt het feit
zulk een Maateohappij het

voor had. De Rijkaregering
aan geen Spoorwegboa.. em. in

.Afrika wagen j de Kaapkolonie even-
nel.,w,·U. De Z. A. Republiek

ligging, er .beter toe
en wete lieTer willen dm J.'UI1)ra.Ii.:~
pan i maar .ij volgde een

Ikro~rRImJdi&iek in baode1UfUa,



3.TIE8.

ytr -rlgCd.)
l!!8Cheu U• .ptQi-
(uil'ner is .. Ter-
I .. !WItooo.
ngelijlt I Rij Ie&t
d~ ter uwer Uii-
1 Itto tell be.ï ..
r dat &ij el! ooJtie'
I~tor «ebeurde. II
Ijlt heef, -llt!l,eb
der Honai'-le IQ
valt.
boelt~ aauwijltll ,
toen ll:~t ce-

• \len da«boeIt ce-
breven m&Diu ....
op.volger SOUaija I

lulie ~ken rU ..boelten. _
nraagd,
lit bragt al de Mok-
loeken, bebal .. di.
waA.
geda n om ~~811

erden ~ &odeore
houden l-AI de ce-
)nneo.
UIJ biddt een cia«- I

et voor ruike berig-
dat nt FJ'ODtip&O
~rde bev?Odeo. Di.
'JO, etllliguio. Ter-

red men dit niet .. "
b"uden daar allee. I
, van wellt nt DaV I

w u s Geieeoheim Ma I
?D, een ván de &- '

Wut W&8 d. ware
zuur wmt, Wij

n DlU'on en den beu
I veel .Iijneur be-
Illenan 1-D. e8llip
dat de peroeolesl

rrdoor de ~tio, ta
oonaak, dan ba ik
rsen, behalve da& er '
gewe t in d. beban-
de verm", drniveD

en, of eindelijk da&
I wijD verbereI bed't
de wijnen net 100'

a I 87, lOO al. &all
louden ~
: ie dat er naar raio .
'Br ohijnlijk. '
beterd in uw •• ijD-
Ik beb er bij_der
a bet "ori, Jaar er I
I lOO nalDen wij 00 ..
ren w rmtegraad, .. I
orgen, van half _,

gedaan in 18881-1
je Ik de lUiker p-
c., .leobtt· op koel, I

"'tlaeo lijn .Ue leer
erderd. :
uli]. Wat i.d. toe-'
9 I-De loeitand it:

~ de wijneD ooder-
lP' re ulta.t aan d811
oefde ik dele week,
etein. All. hee~
ten toeatand.
le ondeniadin, nu

....ijnbehandeliDg io
;,) bet nopdig ,..,00-
Ier te veranderen l-
01111. Wie hier Vtll
en, Ila denken da&
be8t~ ol;JUtandigliedto
eo d ..& hij de drui"lII .
t bed~ aan talker
groot IljJl, en dal hij
....ereld ion kuno q
t8 on. gt'POla" b..

t ~.noet te krijgen,
Jruiven liaan OlD d.
b..drag .aiker. Zoo
J k naar Ilier kwalD,
IJ8 iedereeo venraeb.

Na ik hier echtar
, i. mij duidelijk p-
00 ten deel. ootdekt
• met de drui V811 hiM!
<laar men gemiddeld
er in den 'Wijn lDeei
druiven kunoen 100

VI" meer 'Iuier iq
druif i. de lutipte
doen hebben, WaD'

voor IO~ da' er
P: e. iD.llt, daar in

li, en di t altijd het
11.8 ig maakt. Dil be-
men meI het btdrag
eer 811iker boe WDW

werden de wijnen ge-
l el Parlement gelOD-

• er V1Ul gebotteld 1
aar wel. Hanepool en

a litt áán voorraad I

dier wijDen '!'oodeo
re id, !lOO ....el in geUr
'''IJnsuur da& er ia
klarea 1- I k kan djl
r de ...'iinen over hei
n, vooraJ nie& de ge-

I

n het in eenig opli~
-Ioo beid bij bel ~
'L{l; de bottel. 101'1"01-
n ....ater, en bottelde

.:;' te OoJlllwtia deo
UI t jtenornen werd D,
Ik heb se geproefll
",.
tand voodt &ii 18'_
u,t de botten.

(t,j hebt bet alg ..
I-J,..
Jo arbeiden die ,er·

~
).eel men beai·

l ...,

welkhC1l_"'-lij lollen

,IJ 13 ID 0 buiten d,

t hel neodig i. om,
e-I "'8rhol. aan ,e
, I, ndl eten om deo
,;~reed te maken, en

werk uren voor "rij,
~nn tot 10DlOnder-
n "i d", efden un

. Juis' .dat bet weri·

...tscn ontevreden w ..
• eel urea arbeidt ,--'

deo regel naar he'

"pugter die hienocr
reeD, ID.AAr ,roeiel
rling
>n "'IJDboer. de heel
.. houdster II.
Iner deo toeetand dat
e bm.;" &oAlO seidd
-I analyi6ren omd._
had, gij soen te doee I
le plaats.
oordeel dat dii ntl
.naIYIHI"'o no wijDeD
'erkeerd &in,eu 1-111
r Kuil'oer geliJIt. bad,
nel op de Herau~

dat bel "OOJ' den be-
I» b~j liob Diel v.r-,c op het "alk "hIJoo.
sere d,_,.. ......

JOHA.~NESBURQ, 30 001-. - De verkoo.
ter Beurlap heden wareo leer weiuig
en de markt i. ,wakker daar de re~

..erdWijDt. Produkten sijo goed-
nu men Dieaweo "oorraad verwaob.t.

JOHANNESBURG, 31 OCT.--Sleohu twWf
dekten werdeo heden op de Beun

_I'w •• 'lrn.·. t, en de .!llukt i•• Iapper dan ooit.
regeo. IlJO gevallen, maar niet een.
om hei .tof neêr te bouden. De aan-
der Cordova 1laattcbappij werden heden

eor bet eerst aan de Beurs genoteerd, en r er-
kocht foor 323

DE GOUD AANDEELEN MA.RKT.
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VOOR OF TE'GEN 4'm
VN.I,ON LINlh.

KONINKLIJKE .MAILDlh 8'
UNION STOOJt'BOOTMUTSCHAPPJl

<BEPERKT).

DE Mailbooten ~aa.teoha ..
. trekken van Kaapstad naar ttJ T..

Tla Madeira. om den anderen W!!d:::
s. • uur n.m., te St. Helena, .
.Hadeira, en Liuabon ala onder
gende.

VOOR ENGELAND.
ATHENIAN, Kapt. B'INBRIDGE 13
·"'PAH.l'AN, KApt. W .lIT. 27 N~,
TARTAR, Kapt. TUVERS 11 0 .
MOON., Kapt. GIUFfIN, \16 Oec eo.
M~XWAN, Kapt. JONeS, 8 J ..nuarij.
• B.a ...an d. KaatlO~a!,pij·. mooïe

bootan Al BOUTHAMPTON ...erlatea
B.AllBUHO, kon Da de aankomat __ ~_,
Kail.toomboottlll. ~.,_-

K.t:'fUU.liKAAllTJES Daar ENGELAND
bMr ...OO~ ze.. lt... daD, .. orden uitge:.ii~CUr·
.... rm~derlDg 'f0 10 p.reeDt ~p de D.~~"
f_geprlJa. • ---

REl'OUllKURTJE8 ..oor IUVE...'i'S la
I[UI:IT .. or"~~ ai'-ereiit ..oor de ,- . ~ ..
Or' lt ." ~ru.grt" lIUOq
, .,. UDo.;" per d. UDiOD or de Cutl • .Mu

PVS~~WD. ~
Vo« Vrt!lht of Pua,e doe me. ".1Oek

Ilan torn un de Mutechappij, Adderlelm:"

raoa E. FULLER,
Alaem_e Be.tUrder ...oor Zuid Ahiia.

den dood van Anna
Rossouw,

Gclufd.c dodlk,. ~1I' P. L. ROuotilD D. (h. e"

op

MurlAa Rououw, g b. l(ulu. ...
(28~ 1889.)

Ik !Weer nu ganlChlijk af Het ~hoofd ~ Romen.
Letherue tot in 't graf, Bemin Ik lOnder IOhroiDen.
Ik hate ala venijn . .De Jesuï~ al, .
Lutherua met de Iij~,Zijn m' een geliefd gebL
Ik schuwe ala' de pest Al die in 't Pauadom leven,
Lutherus met de reet, Zijn in mijn hart geechreven;
Ik ban nu uit mijn sin De Room~he leer hoe oud,
Lutherua zijn begin, . Is op God. Woord gebouwd.
Ik Inch en ik Despot Den Paus in zijn aflaten,
Luthel'lll zijn gebod, Bemin ik boven maten.
't Strijdt tegen Godes W oo~ Al wat de Paus gepiedt,
Wat Luthenleer braghoon, Dat overtreed ik niet.
't Is kinderachtigheid Te bidden voor de dooden,
Al wat Lutherua zeit, II Olls van God geboden.
't Is van eeu mensch verdichi He\ VIt.gevuur, de Mis,
Dat Luther braoht in 't lioht, Dat houd ik voor gewia.
Het is geheel verkeerd Al."at de Priesten zeggen,
Al wat Lutberus leert, II uie\ te wederleggen.
Ik Ete tot den dood De ganaohe RoomlChe Kerk
De ormatie . groot Dat ,ia een heilzaam werk.
Ik v iede meer en meer De Roomsche Kerk te stijven,
De Protestantsche leer, Zal ik volstandig blijven.
Gods gunste hij verliest Die op den Paus vertrouwt,
Die Luther's leer verkiest, Heeft op geen zand gebouwd.
Hij is van 't rechte spoor, Pie Rome houdt in waarde,
Die Luther geeft gehoor, Geniet Gode gunst op aarde.
Hij is van zin beroofd Die op den Paus zioh veat,
Die Lu t hen leer gelooft, Verkiest het allerbest.
Weg, weg uit Neêrlandsdal De Prieeters en Jezuïten
De Protestanten al, . Die zullen in 't land genieten. ,
Vertrekt dan heastlijk voort Gij .Boomechgesinden al
Die 't Paus-gezag verstoort, Bezit het' Nederlands dal.
Die Protestanach hier sterft Hij zal den hemel erven,
In eeuwigheid verderft, Die Roomsoh hier komt te sterven
Gods heil is hem ontzeid, Die Rome blijft oonetant
Die van den Paus afacheid Komt in 't beloofde land I

>DD&! kind 'fan Imart en lijden, weinig "",-
de bood u de aard,

Zeen, reeD lenterosen bloei jen, 'Voor u in baar
· bloemeogaard.

Zo, I"n IM-en-twioug jaren, en reeda ruat
~e in 't kille graf,

>nna ! elille lacbte Anoa! het Wal Gods wil.
wij I.&an D af.

etUlt eD .Iuimer tot den morgen, eTen het eeu-
wig daglicht gloort;

op uw snfkiul ..Ioel'n tranen, eohoon ~j ons
~ niei met'r hoort.

alton 0 God TaO mededoogtn, baleem in het
&'Iwonde hart! .

CDtenn de diep bedroefde ouden ;-HeilaDd 1 .
.. !eni~ .Iel! ~UD _an.

o GI), di. bIJ Lu NIl groen weeodet, send
deo Tl'OOtIter ne.t;

cl Den wm.weller, word, dan Anoa'. der-
Yen roem tn eet.

:liJ Uw h.ilig doel bereiken: leren sebeppee
ui, den dood ;

(Alleo roepen, lokken, k'ellen,-J9uI ~
toevlugt in den nood.)

·G. H.

i -+-- _
OM~k boenelhedon water op te nekken uit goote diepten,: Toor bellp·oeijing of ..oor het

~en'"(an W.ter aan, Tet'. Bet '!!jordt gewerkt door een of m'eer EIela, pt.aJ'(ien, of O.eeD,
"ol geDI 'de diepte i., eo de hoeTcel:Seid "(an w.wr, die moet '!fordeD opgetrokken. Een Ese! 'rekt
ora treD...l3,ooo pllooa w.ter op. io leD Ul'r' D.. e Machine • .'~e.eiPcben geene koetba!e op1ettll~.~ en
• tpkken meer'water or ,oor de UIIJIwa"de kracht, dan eenige ~6e~ !lOOn Tan Pomp. Pn)lIn
en alle .. dare iaf_atie kUDDen T.. k~en wordeo Tan de Eenw- Aaa-
GEORGE FI.NDLAY & Co.,, '.

Pakhuizen van Iijzerwaren, '. ivestraat •
KA4~STAlD ..

'.

; per Post 211·6d. DE Heerel
aange tt·

Phillippolis \
~etZ. A.

Prijzen van Produkten.
De volgende lijst van p'r~zen verschijnt

in de jongste Gasette Zij toont de loo-
pende prijzen aan op 26 ultimo, zooalsdoot
de Civiele Commissarissen en dil Rege-
ring der verschillende plekken respec-
tievelijk aan de Koloniale Regering gete-
legrafeerd :-

60 Uitge> /
4 en .
alien

100Vette (
den l"-

UO Vett"e
150 Vette

...
-ZUlD-APlUKAANSOHB

Koninklijke Maildienst...
PI
::!..•...•JC

menB wa$ hier n. toe kom il, om all .. tot geld
te muk, en liet m.. r·o p .. r goeie ramme eo
oek perde .eaam te brio,. boerdery goed, 10u
plQeKe ens. ens.

Uit boweltaande uittreklel liet ons dat daar
,ooruilgf'og is, In daarom is dirtlde g.meen-
lkap lO jD goeie laak.

I, ----.----

'Somerset West.

Ceres A.fdeelingsraad. .lL TI OIW.lA.GD

De Yiagara-waw"al il Toor dwaae .~... ,hal.
IIn lOOaantrekkelijk als '. nond. een licht
'foor iOleoten. Zeker. Bwn Beodie. beel) nu
een poging "daan om erJdoorheen te komen.n
hij beeft he' er le ..end af"bragl Hij liet lioh
be. ligcb .. m dik omwikkelen' lDet katoen en
trok daaroflr een pak Tan comelutiek aan.
Zoo "Ideed ging bij te water. Hij werd do<w
d. "weldi" IItroomen meegMleurd, Terdwee'l
een paar minuten in het eohailDende wacer,
lDaar kwam toen weer te ..oorlOh!jn en werd
eindelijk op Ouaduoh "bied &all land ce
baald. bewU.~elOOI, bloedig en ernlli, ge•
kDlUld. Hij' werd we.:en' lijn wupiClk in
boohtenil genomen onder beaohuldipai 'f \Il
lelfmoord; maar lDen liet bëm lpoe4il weder .
nij. Dadat,bij lioh onder borpt.elliac T.. bon- ;
den. hid, niet binnea het jaar MD c1erceliJk
wAltlltuk te herbalen.

D. " Outl, Nail Packet." .J[aatd4m
J)E Stoombooten dezer Linie ver.tiub.

nu Kaapetad naar Londen' om _
anderen Woenadag, te 4 uur 1I.m, ,.
Liuabon, Madeira en Plymouth; t.t' 8iat
Helena en A.oenaion aanleggende op bt-
paalde tu.uchentijden.
ti November. - utiU.MMOND \.)ASTlil

Ti" Madeira I'D Liuaboo.
20 NOTew~r.~NOH.UAM CA8fLB, , •

. l1a.J ..lra.
4. Deo.-GARTH CASTLE, Ka~ JIJ.

rlua, ,ja I:)t.. Heleua, ~ioa,
MlOIIJiIiraeo Lisaaboo •.

IS Lho.~OSLl.N OA!Sl'LE, K.pl Wo.
sTla; ,ja Mad~ir •.

Voor nubt of pu.ge T'"!lege -Id
bij de .qeotuur Y8U de OASTtE .IUILBOOr
IU.ATtiC.tUPPU (Beperkt).

of Noria

•

De nrg&d. riog 'faD dea Afdeeliogllfaad no
Ce!'e. ..ern gt houden op 2:l October 1889.
TelleaWoordijf waren: De heer O. Ralni",
O. C. (VooJlÏller). Da hfPrpn Hugo. Lurt,

__ _ O. Tan der Merwe, W. "0 der Mtr.". :rrio ••
~ SnylDao, VIAOW'jk en Cilliera Voorgp.teld

~ : : : : ~: : :: : : ~ :: ~~~~~- ~:; ~: ~:~ °H:;~.d~:, ~~nwh'!:·irë~;:~
un te .tellpn &1. agHr~onen 8.oretui. '0 (Va~ 01lU" :OorrupontUfI'-)
IDapekteur, totd.t de Nieawe Raad ....rp· _

~ dert. Aan~eaomeo. Voorguteld door den LI. Zondag Wal Toor de gemeeate -'fAn Somer-
: OD::. 000000 _ <:> ~ ~ _ Gmd- hHT Van· ijk, gell!coodeerd door dea beer let Wee~ een dag Tan buiteDgewoon genot het-
.. 0 0 0: _ ....<:> 0 0 ~ .........ODCIt Reinet. W,..-an d... Mer.... OlD bet ealarie Tan den welk duidelijk te lesen WY op de seaipo nnalle

heer Oareon ltetRlfd. te laten blij Ten al. tot opgekomenen tot de gewone ocliteóddieD.t in de
.. coo co:: • ,. '" 0 0 '" 0 0 hiertoe. AanJllllomeo. De wetten m rega- kerk. De oors .. k hie"an W1I8dat DI. Adriaan

latie ... an den oud.n Raad ....n TDlb.gb wer· Hofmeyr, 'ran Prina Albert met lijnt! duidelijke
•C Qt cl ct 0 e 0 e ::> 0 e ,..C - ...~ den aanlllDom@o lD.t d. ...ol,.od. nitlond.. heldere sw. en hem gewone .ro.' dien morgen
:; 000::; _ 0; ::> o·0 ~ ë: ~ 00 0; Kimber- riogea I II 1. Om de ....read·rio'en..-oor het en de dien.t 'foor Dt. &eiia w... roam, en tenelr·

ley. ta.komeud. maandelijb te hondeo, te •• teD, dertijd de beroemde niulioul 'fad de P .. rl, de
coc Q 0 '" 0 ... e> 0 0 op deo t.eedeo Di1)~ldag iD .lke ... od: h D d V U I'<='0: 0 00 of 2 0 d "' __L L d Raad bi eer.nuuuu e i i.rl, &11 or$' ISt a~rde. HULP Tf.IIL&JE1UIClilT TROUW".

- ---- - . m e ....... re.en g ...an eo I) D. plechtigheid Wal in allel Ieta b.1Iten ' T Ro"" .nlk "0 Bank te honden, 100&1. door de d ge- e me heel\ lioh eene damM ..ereeniginl
O,.Ctoo::oeoooëoool::) FiJlaDoieOommi ... _I ~.Ii.t wordea." De woonS'foor e ge,!,ee';l.te, w.n' daar DI .. Hof. ge ..ormd, w~lke.iohwadoellwltaaud.eleden' s·. .aCB~' co ------.----
';. 0 0 c ..._;:: 00 0 ~;; co:;: ~ 0 Moesel- ..olgende beeren .erd.o al. V.ldkoroetten meyr helder en. ,duldeh)k Iprak, en lDoIOleder bulp te verl.enen in geval ~an .iekte en nn DI' .Ar.. . " 1i1I:Cl1T~1Ja --1:1' -tt

baai. aanbnoleo : Wijk No. :loJ. J. Ta,.lor; "'ijk' woord s;nakkahJk nrel.&an kon, ~oet men op ...... huwelijk. De leden, welke si ob in ".. ,;_ ~ . - AA.eA,
cc co::> 0 00" C7>=> 000000 No 3, D. Tbom ; Wijk No. 4, Kaiel dn Toit; ande~e Zoadage!, alle .. ndacht lD~eo om buwelijk .. ~ge ..en, ontf&agen eene .010 g.ld. Alte va.n Over~~lromst. gJ, ... -\oOtId

Wi~kNo.6,H.H.Mrt, P.J anderMer.e, toch lel.s, hoe mln ook Tan de pred,i~ing Tan terbeaU'IJdIDgTand.koeteo,u het uitae' en MEUBELFABRIEKAN'rEN, <>GOl.8. ~",,,,
0- 0 ~ a ..... tent, BellohD om de o1,.nd. beeren, Dr. Relts w kunnen ... rataani. daar IIJDe.~ .. rdere oakOiten. . . I: 1 April. 1859.
•• :::: '.' :::: .A Port al.l.dPll ...an het l.lo.Dtiebof aan te oemen toenemende ~w• .i.held wat .m, hoe geWIlli, VU;-' "I.U-' 0- •• D. IOW.. Beklee.ders en ko~p~ete Huis-Xe' ubileerder- O".....teld db' de Ori 1__ .... : _ _ _ _ Alfred. toi het .od. 9an bet jaar. De h .. rea Luyt, O?k,. belet Slob hoorbur .~ mueo. En biJ " • ....." "W.... ~ .., , .. -- op e &III vau e nllue", Ab

'" => 00 00 Aago en Sn,..,8II. Bealoten: dat d. heeren die Indr~k,:e~.eod •. predIking ... n D•. H. Een llaijaanech anarchi.t te.OAyH heen .. u t. .r • lEDEN NU AAN gedajrteekend 22 Au.gu.tul ld:Sg; tee-
_____________ '. VaD Wijk en Luyt leden word tO ...an h.t Hof, werden dl.h!fhJke toonen nn haa orgel .. hoord lijll pat«eboren doob.tertj. de 'f<.il«'lod. ooa.. ,. .oo~e Aku, iogelijfd door A.itt 'Il

00 o·coo 0 _ 0:0 _ ~ om objecti .. te hooren tetrea de Repiratie- I~!"S .Ieenta door lID ~ of een Jan de D1A.ne 'fOOmam'D geg ... en; Dv-miu M.li,"" ·D' ' .• 4r..0' ........ Voorr..l.... ileaL-leD .1, ID- de Kololl-e. Puleweut .No. 17, 186~.
Worco •. Uj.t. Voorgftteld door den. heer Lnyt Vllhers onder al de orge11l_ nil 00' I.nd ,PoMlaniH. - . • • ta" ... ,lIG Opbetaald en 0Pieloopen lapi,-I

ct 0 ~ 0 0, 0 _.,. ~ ~ ....CJ) ter. tell!oood .. rd door den hear O. ..-an der eeD. ~rgel k~nnen W'ord~ ..oortcebragt Die . £46, vOO.
o",c.:",.,."'OOlCO:: Merw., om i.lldera op te ra.pen 1'oor bet fraal)efantuiea, mareohbl.l hetvft«aaonlll'. _,w HUN VER'TOONKAMERS :DIE' DJREKTJJ.'UBEN:

.... In.. rea 1'811 rilt ~Ddom in d ... afd ... kerk, en~., wuen .. er Indrok~eUen~. De .t DI PIl6TIGTltHl" . . , ;- ~ I lIog"'00r iedere wijk .&onderlijk, ea 'fOOI' d. gehoele dleost Wal lOO .. ngeaaam dat bij niet BRAND'ASSURANTIE UAATSCHAPPI'J 30' ,000' VOJ-.TEN .VLOER·RU IMTE I).., Bd. heer J. li. 1l.O:U1HYR, 1.11'.11.,V.
c .... '" coc 0'000 c:c C Aliwal ,.beel •• fd .. Uog te worden in"lOndDli ....or fir door de SomereetlCbe geDl_te "r,,_.al M t. &lftcr.
;: 0 :; 0: _ ~ 0 0 0 ~:;: <0 ::; 0: OD I Noord. d.n 3den Dec.mber 1889. All. pI.. teeo per- worden, en he' i. Ind .. daad WIIIIOhelijk d.' ('BlU'BBKT.) I D. WelEd. heer W. HIDDINOH. L.L.D .•
cooo COl"''''' ol 0 ol 0 0 0 IOODUjk t. worden be_bt door cfea Soutter d. kerkeraad 'fan Somel'llt soodra .. ·weer kau - BE.$LAAN, zHn. nu open vpor het Publiek, enDeh.. ooren. door allen di " I. P. H. vu DU PoBL,

_ Ditr.DO_ da Karoo. BrMf..-an bet Gou: toe beat .. , al het sijne &aIIw~d.n 1:lI, OlD de . KAPIT AAL £49,000: laD ~ kM te d D D I & CO " W. MARSH,
"rDe_i wud 1'OOrpl._ Un;aand. a. gelDeeow weer lalk eeo genoS te ,..noh"'. al. van p IllU om te r-pen wor en geZUln. aar •. ,,0. O. OIR .

e ~ _ 0 0 ~ weder ODrlrtlal. ftD da MdaeUn.l)IOliti.. dat Tan Il. Zondag. . - &Ueen goed gedroogd Hout bezigen tot het verv~gen van Meubelen Zij die de Exeouteurabmer wenachen tejbeo
,..... ë=; JOh&DD" beelokD aat d. Baad dieol1'Olr.' I haadtl • ..: Uw 'oorrt8pondent i. OTlriaigd dM. d. TIr- ReIlé"eJonda £10,000. k1ipen lij met vertrouwen eik artikel aanbevelen. i Koopera zullen verder Doemeu tot Execuwuren, Mede-Ex_teunlCl'

burg. aan...,... doe _ dril poUtledieaaara"o af mtlding ....~ bonoal.&ande IlOOh.. ,...tip leer- Opgeloopen Re'ervefonda .{3,OOO bevm' d.... dat" goede - .......:'-e1en ....... dit li aOREim. .-...Alrooper '----en anderuina, plih'nm haar aa'U te .t~eJI ol II
c 0 ~ ~ '" ... 0 OD0> _ ~ 1 Juaarij 18PO. Bet ftftoelr 1'Ipl ciea heer aar of orgeh.te nn Bom... e' aan.too& g"eo. <>.lA I&.CIoUL t _.. .IIL." __ ,,,_ &~ A.UllIl bencMtmen 1110 ti llnder den naam 'f&II • DI

----, - --- --- li_man, 0111d. haar ftD BeuklIfonWIl 0 .... 1' 181, wan' de Iw.kheid 'fU Dr. Reit. b.letbem DIUKT.EUREN : worden gekooht dan artikelea van mindere kwali~t er~'era anden. Buout.eurtkamer in Kaap.tad,'·
oe e 0'0 0 0 ~ 0 0 ~ t.llUlkn, aan Laou Sn:rd'" .. erd tOIl,.· nog te kunnen doen wat een jonge I.. raar, 100 0. WBd. hetr;P"'VI. I). VIU.UU. v~&tt ne vo1 .... ftde· .zullen· een1 denk. 'beeld geven van, . de pr:iJ ......... _........ De DirektHadminiltreert lnlOlTent.Bo.WI

_ ... __ ... Burgen- __ d. De dep'lltaU. ftD den Tulbe,.ohen .la Dr. Hofmeyr nog gelDakkelijk :l'IJrip..n.. " ~ O. T, VOl, Vioe-"ooni'_, -¥ "6- "'I -- "- c100r baren IMcntarii. ;
e,. 0 0 0" -. _,. ~ dorp. :Baad toe,.laleo.n "hoord .jDcH, werd be- boewel de gemeente .. n jo'ngejuff1'. )laaie Bn de WelXdelt hMftD' voor D. I. & (Jo.. verkoopen m oVere6natemming met de tijden. op .lui"'foIl d. Dinskt_.
.... >=> ... co000 0 0 co0 0 Iloten, om al he' eil'Ddoai ~ den onden Scbo~ta cene orgeliste hecft di. aJrm- ,DI· 1. O. Honon, Ia. Knnoa. I eB CJ J II' N R 0

-- I Baad, uitaeaood.rd d. taf.l la d•. bibUotblDk, doenlDg geen, en een der beate orpU.ten i. die I. P. B. T~ DD Fom.. W. 8. D~.. . l{zeren Ledeka.n i__,Q ft. 6 in. ...: . ... ~ l~ 6· . ,v~, S~~taN.
...... 010; oooo06oc:oo~1 teogerh.odi.en aan den oienweo Raad ftD Someree' ooit gehad heen;i. ai) bekend al. r.I.B. L&lro....... , I.B.HonurTa,l.J., r-! ~ h f 6 I .

_ .... _ ... _ .. __ Dor- TolbegIl. Bn dat de8t!OHtarU 91U1betOon- edelmoed~genoegomsiohlie'f8r te TerhlUJell AUDITBUBlDh . atJ,'8.s·(.best ,Ki-pper aar) ~ t., 1"" . ~ U Jtantoor..-andeExecuteunkamer.
ol ce 0: ::> OD~ 0,0. ~ lO ~ drecht. ....memeni .. meemt, of all. oude boeken en oYer het eere geYeOaan dien, di. eere toekomt,. _ . Ledekan ten <volle ...,.,...V\t. te)... 0 () 0 Adderle11tna~ boek 1'811 de Waa1atraat,

dOOum@lluo ook 10uden lDoeten o, .. bandip dan s.iob er om te ergeren, .' "ellId. hh. S. V. Bo:non en O. W. 8nn'LP ""- -- ~ ,
co': 0 ol ~,. '" c>'" 0 0 0 c:o >:>I worden. Beeloten dat d. h.. ren Cilli •• , Zondag namiddag pre4ikte DI. HoflDeyr te VftMkertnpn daaeliJb -l,eIIomc ~D Volle Urootte Dll;bbele Ma.tl'88 (J.3est

coo Q 0 0 _00 _0_0~ II LII,.t, ea O. ..-an der Merwe de Finaoti. Modderp' tot eeD groot eo aandaChtig gehoor, de Laat- priJ- Pon.- hti.. : 'K la.pperhaa~) .
OOflt .n Wak ComIDilIi.. lOadea uitmakea. en Maandag gaf bij een inteJTltlMDte lO lee 8. 1. D. "OOK. .

'" _ co: 0 0 ...c:o a> ... <:I> CJ) Lood en. Be.loten om de ...emieuwing ftIl de huar 9an iClre" OYer liJne I.. ute rei. naar Europa, toen 8earetaria. '" olIe U rootte Dubbelo van IJ' zer-
o> _ co "'. c:o 00'" '" 0,. Ho&telltotl Klcolaan deu beer C. Ll)uw BUl hij den opgekomenen ....rhaalde 11'&& hij daar . draadGewove~ ~T)rillC7 Matras ... 1 17 6 PAARL.

___ ~- • ,. bet OoaTlm_ent aan te benlen. Voor" h~ ~pgem~rU op maatecbappel~k en KOdIDe Zuid Atrikaanache Onderlinge Levens '1't.' ette ~a.schtl;llel, met Lade en '.l~wee ---
"" ateld .door deo heer C. 1'811 der Mfrw., geM- dlenltigJebled. Op duidelijke wIjle belOfirIDr ..L.~ d k Nc .. ct ,. el 0 c:0 0 C cl _ ~ 0 _ I::) ooodeitrd door j.o ~ear Cillierl, om de nit- bij 'foor de 'foorregteo eo weelde der edelli.- VerzekerinO' .Maa.tsch~ppij. H~n ~. BP,or,ten. ... ...! .... ... 0 6 6 omlnaal Kapitaal ~. £óO,OCO

~ CQ;:; ~ _ Q 0 0 :: '" 0;;;:; 0::; ·Or.dook. :t:~tI PlatfOlltDUI op de IreD .... u 0.1. deo no En~eland ea de d.. rtegenO'fergenelde ' - Aan dit llagUlln ZW QPk worden gevonden een grooten en goed ge- ~=::a;d ~t.pitaal... 30.000
I&Jllette,erkoopeD. Aan,loomen. Bealo· 'f8reobrikkeijke umoede der lagere il_n, G"",Ugdin 18(.51 80rteerden voorraad .Aardewerk, Glaswerk, IJzerwerk-voor het Huiahou- eon DIIl.~.ua~'. 26,000

~ ': ~ '" >:>'" to: "" a> ~ ':_00 CiteD om teDdeu ..-oor het on.derhoud ..-an d.o nn Looden 'fooral; en haalde op toepallMlliik.. _ v, ..~
... ........ wIJ ...an Cerea Daar Bokfuntelo aan te nageD. wijle eohande1ijke Toorbeelden aan TU dillor Boofd K.otoor: :Darlingltraat; Kaapl~. den;' in het kort elk Artik,l benoodigd in een goed uitgerust Huis, en De Wel-.Ed. hr. J. J, ~ROOTOR, L.W. V " fear

~ lO co 0 00 0 f>' p. 0 _ 0 ~ t. worden laaeaooden ..oor 3 ~eoember 1889. liwi' onder een groot gedeelw 'fan h.t Eog~, . _ tegen Prijzen lager dan die van eenig ander liandelahuia in Zuid A.frib IlItter.
000; 00_;;:: ~ ~ '" ë : _... Durhan, Voorgaet.l.d .door deo Voondter,. 'III!OOO- sobe 'fol,k dat dikwijl. den Mrik&allder .aleoh.- / - D, J. A. vu DEllspey, x...

_ <;> Natal. deard, door den heer O• ..-an der .Mer.e. dat lijk beliobtigen wil 'fan dUloijaliteil-Q VoorliUer I Sir TuolUs SC!NLU. K.C.M.G· G-eillustreerde Catalpgua en Prijslij'~'" word' en'op aa.... BF,'JP.'pD,uREPLTEIESpl.S.
coo <:> co 0 ~ if :f '" 0 "" ,. alle Jll~aYID ..allt 1 Aagultoa, ID de Cere. codadilllltig gebied oohter oTertroC bel ED -:r. - "!' II a-.....

_____ -.. : Afdeelm. door deo ~ ftD Cere. RI- IOhe 'feirewes dat 'fan het ..ute land, _" g Op,e!oopeu Fooda... ... £1,101,612· vraag P~StvrH toegezondan OONSTANT WAHI..
lea .e1nam wordeD (nlt~derd boofd- bied ..oor Godlli •• t en het heili ;a';;:-~ .Allea belegd in Zuid A(nlluu.obe Seeuri . ' 1- 'v ~ J. P. RETIEF.

Queen. ....a, waarYoor ...oorai.o 11 ID da Akt.), Sabbr.&das betren Op bet Tute Cd wu he~ "teiteD. ' ~--- : J R. D. VILT IERS
Towu, eo ook b~~ ~ ..-an dD. s.er.tariI Itrenn om deo Bijbel op lij te werpen, ende l-.rlijkaohLPremiuml £111,9'1 DISAACS . 9; GO B~~umrdeaebrury.T~ J. J. MAlllS:AprIIi

Daar l:t! le. ,.:enOlDflI1.- aannaa, godIdienn lDaar eene formele UaIt te mabn lókomeu. J Iutere8t 60,4.70 _.u
....Dd en Mr De WIt, DID Jr8m~ te beb~D nel erger dali in Engeland. • AANLOKKELIJKE TREKK"'N. /. )i[OD~ Tak, P. A. EUVRARD, Jr., Bt-
op • Tberon.berg wt ..... nin@', werd gewel- lO ol, etaurder.
aerd. O•• een,.komea dat October de belie .VollD .. ld. S-writei.. A teeha D K d G ed B-

:::'.' -00.: 0 __ 0 0 _ :: ~,__:::',' Malmee- lDaand ie ..-oor dell Veeart .. om dit diltlÏot .te """~ •• I , sen ppen:- e anp 0 0 e -r_ _. _ _ ~ _ b V A 'DIA.. VriJ' 1'an Sepe' !rio"'en. . I.. ' '. ' "', '. berfbepee!.")'te Kaanat&d, Port Elizabeth, Kim-
ury. beaoeken. De hIDr O. J. ..an der Merwe pf AA.. le:, r-

:ao~~I~ o~ ...!: d":~=li::r.~~~ld~ ro..ergellOmefl u" HumondueMblad.".) g;::~K~':::I/:!:r ~!!~ri!:!~N. 80 tot 92Lang~marktstraa tt Kaapstad ID~a~dard Bank (beperkt), in de TranmII
~ kometlClhappen weder te bem8D.-Belloten om Geen VerbeuriDI Begulatiea. . I
_ Beaufor' d. YOII"nd. Tergaderiog ftII deo Raad op den De menschon gebruiken hun mood Teel te Vrije .Wouiog eo Bei&eo. !. Woro8l!ter Oom. Bank._WoroeJlw.
"" Weat. 3deu Dt_ber te houdeo. Veraohillende rek.. weioig-tot swijglo. A lie .io.ten komen de Lecleu ine, Wellinrton &011..-W e1lingt.on.

ninrep werd .... oorgelIJd en goed,ekeurd. • • ... Stelleoboecb Diet, Bank.-8telleDbo8Ch.
Wie .i.l~ dat bij ;eeo 'frieod heeft. moet oatige UitpTflo. De Bank koopt Wi8l!ela, en reikt uit ~~ . . .--,." I - - de lO~uld In Slob .elf lOeken; waot eeD 'frieod eeD pereooolijke Verantwoorrlelijkbeid' . betaalbaar in de 'fOOrDl~am8te plut6eD nil de

C>QOD~ oooooo-oooei . De 'Trekboeren te Hum- kan ledereeo hebben, die lioh ..erataat eeD LiberaleOnrg ... r.oh Waarden. I Trannaal, Natal en K&&pkolorue. geeftRents

=:000: ...c>ooo"'c.>";;;~I·P.:~~t pata. vriend te sijn. : Wl LI .. 'u Sn' lj. • MJ· &chl·nen. op Vuw Depoeita, verdillCOnJ.eert da«diJb• • • L A ....... ARBBALL, . goedgekeurde Willl!els, en onderneemt &lfe~
.000 en 0~ ~ ct 00 :: 00 0 I Wilt ge iemand nieodachap bi en, Secre~i.. wone Bankbesigheid, beide uo bet Hoofdkal-

I
(Patrwt) Dan moet ge lOOnauw niet .ien. toor en de Takkeo.

.. ~ ...~ooo 00000 o~ Ki.ng • • • DE ZUID APRIliANSCH1 ASSOCIATIE De Direc~vlD komen bijeen Dingadall.
coo <; ~ 0": 00'"ë ~: :;;;CJ) William. Di Koloni in Humpata is vir ons Afrl'kaners 1850. br"o·Olure, Tindt eeD doortocht be Vrijdap, w 10 'f.ID.

I Town, no gewig, Di alleen omdat bullo ons broeder8 noorden Amerika. 'fOOBBn
c.O 0 co co "" co "" 0 0 coo· i., maar oek 'rir.1 omdat 00' n.og "Itijd ver- • • • Administreren en Beredderan van J. 8. D. VILLIEBS, A. Km,
------ ;~ - - -- - --- wag dat daar no, 'fir baiDg Afrikaners plek Bal W.noeer gij wilt, dat i8ta .. er spoedig rugt Boedela, DE ....ASSE .'u'AA lJE'D.' . .Algemeene n.lim.

o !"' ... 0 0 0 0 0 ~ weel. Meer en meer begio di menIe daar tbuia baar .. ordt. .IIL.CL .III. - -- +"
j: : : : ...: : ~~-::;c>:::;;;o Kaapetd. te .. ?~e,endit.kyn ot di ergste oouvirbyis. Vertel, het, a'ajebli ef, nn haTer dan tot OPGER!GT..Á. D. 1836,

"" _ eu dit I' brsa leker dat di Behi lalid wat dur '. gor*, _ DE 14.A:SSEYZELFBINDER
o ; &. '" 0 (;0 0 0 ~ naby leg, n uimemeode 1and il 'rir Ikapen en Zoo spoedl' &le)e kunt, 88Jl twee nieuwI' ie .' I - , •

__ _ _ _ landbou, OOI moet di mel1lll daar ni uit di . ~ Io,elijfd door OrdonDantil No. 6, 1836, Allte ~---;
... ~ oog nrlie. ni. Di trek d.. rheen ·het bloed en MAar'k bid u, iD 't "bei lo en": h~u=-tat 9,1866, Akte No. 17, 1876. eo Akt. No. '

COD C:O::> 0 e 0 oe 0 _ 0 0 Grah&m- 'raoe gekOl, .n di Afrik.Deu moet DOUDi weer ... _- 37, 1888. De ligtste, goedkoopste en be.te
... . -' _ . di - t d d' . 'fertrouwen, ---
u 0 Cel>:> _ "': 0 0 '" " .. : ... '" .tad. DI, lO U t IUty g.. t, le Toordeele vaD di Ja, openbur het .Iecht. aan één, maar II 0 d V

ubeid an aadere o'erl .. t, . dan goed g pbetaal ID ermearderd Kapitaal .£2~;~.
Ons bet in.age gebad io '0 priva.ta brief nri Dat lij 't in GodlDa&m toch &all nieman In 168 AandMl.D ...an £1~6.

DI. D. Poetml\, .. "t lO U OOI lesers weet, daar ,d Bedra, ondw Admioietrati. - dell. leggea moet. £623 000 Skril
leeraar is. Onder &odere dioge Ikrijf hij: En il 't er om W doeo een ander de eer te ' nlJ· ... .
lt O,D' bet 'n nuwe kerki gebou, li) by 20 voet ontrooTen, DIRBOl'KURBN ; ,
en on•• al dit nou inwy. ID Aug. gaal br. Gaan le nw 'fe~wach~og DOg, 'II. Teraeker't Bd.le Auasn Bu>Q; Pr,Iideat. Il M ROMM ~ Ve
G.... d. Merwe 'n mahoni blok haal eo dan gaat u, te bonn n. WelEd.le hHrea '
on. '0 preeutoel muk. N&a8t di kerk i. al n • • • R. KTBt1lloR. J J- A. Bu. .... 'I :. • •

paetori gem .. k, '5 by 32 'fM', OOIwag nog op J. O. OvUBDL O. 8IOll&L. '7
link plate om di d.k op te lit. Dit all~ bet .P BIFULTOIIU. Voor de Admmietntie .... n Boedel. ID udel' STRANDST"D AA T KAJ A nSTAn
on8 ge?laak 'rir £80, en dan kao)y 'f8ret~n bée Wie self een Eifl'eltoren in lijn kamer wil Bigeadom al. VOOJdeD, CuratOren, Trutet. of ~, ~ ,
nul di meose 6~lf In:0M doon. ~a eenlg IU - en, oemeo twee ecbuiftaden, die men 0 AlrPIlten. . .J.:.
terl

t
hiet.b,alle nl ootalOn om au di kerk te werk eeni n afetaod van elk&oeier plaat.; 'wee wooi- Dl:i~8'DDAeODirt.n· !!'~IDnAOYer,tead•_Iertllf'a- ~. _,;... Eenige .Agenten vvor bovengenoemde Machinen

me, p el~.er, eDI. • .'. den~ken, die men op den rand ,an de I&deo '.AU ~.. _. -------------r,----------~!------
Elk dlDk. dat arme ~enBe .gerus hIerheen legt; twee keukenetoelen; die men omgekeerd ,,~ . 1 -----

tB t " GoeOte· bois" le Frankfort .. erd met een k&D k_om. Hulle ~ryg 0 goeIe Btuk grolJd, dUBmet.de poot.en omboog, schuin tegen elhn' XAIItoren(: No. 6, Kerkpleio, Jtaap.ta:l. WAARSCH Uw. IV. G.
pool nadeel b.dreig4 door de plannen no een waarUIl hulle 8t'oedlg al.le soorte van, groente der op de I.JeD eo de woordenboekeo lant rus. BY. OIBBON, 8ecrelarll. .It'
buarmao, een apoc.helter, dje op .ijn grond ~ao bê, en op dI:een of di andere manIer ltryó ten. zoodat de 'I'oorpooten elkaar krui .. n;
acbter hel 'fermaard buiB een fabrieke "'!bou.. Iedereen wat bIer wd werk oet nou 0 ee en Iwee wl1ndelat.okken en tw~ r b-"d ,,- • bOO L '\-. b '.' d' - egeD.IC ermeo
..u e aelten, we.r.noor eeD booge braodmDor wa e ~)m~&&ar. .' a e et JY ru no 19 om te die meo kraieeelinJP;l in de omgekeerde .toelé~
lIOOdig lOU wllrden, welka b., acbtergedeeJ~ koop ?I, .dl ~An JY .self maa.k of laat maak. Iet, tot het mededrageo no het eérate lat-
Tan hel bais nn licht eo lucbt lOU beroo ..en. Bou~ I'. bIer 0 enloe.!lg. form bULaaode ui, • Een groo& tb
Bel beItDur ..an hel Fm lh,~. HocAuifl ,Dan II daar nou cn <!_aD,oek. '0 buitekao.i. blad' met de ilieekopj8l' omgekeerd 1&DgIei:
.....ft, "bolpen door be' ltad.be.tuU)', da' 'foor .N ou ~ 30 ma~ weer vIr n ~ maanden met rand ceaobaard. Daarop 'fe"olgeDl: TWID
di' doel 76,000 Mud, leeode, b~t .tuk gond ~Dr. PaIn Da dl Fr.nae ,etaal by Oko,anga, tuin.toelen, rer;top tecen elkander .t m
ftD den apo4he.ier ~ltoch, f'n !lOOhet gnaar dIt word goed belaaI. A. 0 menI 8Jtl eie w.'e de ruggen Daar bwten Bovenop' E"" et
afgewend. De arond i. ,ootloopig n~ 8&n den en oee~ n~em en 3 ,(JOlb. opl .. i, da? kryg b.ij teerblad, ..oonte1lende het tw~e MI~=-
~n eiganaar ,erbuurd, lDaaI ~r aal £t' 'I'll' dl nAg. en nog 'I. 6d, op 0 d&& vIr met twee speelgoedhaieje.. Verder Ph'
he& BooJtMijt ~ aelf een laaa gebou ... tteo. ~yu persoon,'.' , e~ 611:,ir .ij.n wae en 'I. 'rir bloemenstandurd 'fU .. fiogten ':ï~;~
waarb_ bal .uil k.ntoreD sal ..erplaataen e)'n OHe, VI w.t In di KoioOI k&o beal.&an leef kAraf en op den top een ..Iage&je..-an .
wal!te Dil ill de benedea nrdleping 9an het daar .. ker bainglekkerder u bij bier kan doen, Ala lDen' al dese 'foorwerpen TOOnichtirO:I:r'
.. aotbe~'f dg<! lijn, en d~i kQDDm mar ii wil ni .. ni, d.t eo '0 pereoon hier iii kueler heen gepl .. tet, krij~ mn een bm':
jOl da . o.ir.l i1 ,iDpri" WonHa'; lOO8Ia aard .. .ian 'fooruitkO.DI dan daar, !lW bil.lD~l toren, &aU.I&endi op den Ei!'.hor .. , ala MIl
, ~ ~ G~ •• J"Il' ~ ,Ii ~ 'F. ~.. Di ~ ~ II droprlftMr JtliJkS , W ... ,1'1A&fM"",. .iaaf'tad, 28 BlUptr."t.

DO
'1\AN F,
~\eD
nn leven~'
·den dood t.
-"r, mijn fl.'
BUB FRA.
ln den olldt
en 22 dage I

"De wil

, 1-~
WagMmak
80 Octob

Nie~we,
1 OPW

6 NOV]

ZAL opge
len kan

te KLAPMt
Zij zullen

IOnder reserv

. .---- ~: ...

eo

Vendu·Ka
29 Octo

J. S. M~j

00 WEL
400 Groc

OPM
11

'S JlO'R{

Z~~~
lijn, publieJ
de MARKT
zullen seker

...
CD ~e Q-

"00c:: Welling to
J. PRED·

0000

1 () 0

WEL
':460-Een

Bo~
en :

_0' ••••.... '.'
e ........

OP I
12

'8 MOR(

ZAL de t'

bliek 1
MARKTKl
Schapen el
groot en Vl'
tera en Boe.

preeent zijn

GE

J. Fred.

c ooooooo<oo·~

00

l)EVALL
.IJ punt,
l!:cbtgenoott
vaD eeue iJl

Machine. rt•. l

C>.d" BeguMtigifig tJan ZiJn HooJ .IJJ..
dM!. l)taGu·Pre,tdml S.J. 1'. nU
GEB en Geftwaal N. J. SMIT.
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