
···
DUL 59 .: NO. ·5,2~n.

UZUID AFIlW'
ALMANAK.

~ Jr'"teU;}, PrOf)i~ie Ádm'nil#rtllu M
T~t~ltappii. .

PUBLIEKE rERKOOPING
PIQ.UETBERGSCHE l\OREN KAST .'
, IN DE MARKT. V........................

JEPPIS'
PLAATSEN. NIEUWEKAART

-.-01"----
vu

o.,
at.

TEGE~ het, Nieuwe 'Jaar zal el
l'fO IllaJ Almanak in verband Vaste Eigendom

:net dr! .l Afrikaan. worden nit- '.'
-veu. Duarvoor bestemde Ad. .In den lnIolventen Boedel ,aD

fflten!ll'~ moeten v66~ den 15den lau G~IBN:
.l)ecembrrwonion ingeeonden, -.

IlOf.MEYR & REGTER. J)E Curatoren in den boTenge.o
_.. noemden meelventen Boedel,behapen 1 hebben de heeren L P. CÁUVIN &

, ! h Jf" . ~". last gegeven om per publieke!ehapen . c apeD • velling te verl:oopen,

r.,ï I' : ,il. ::kO:llt bij den hler OP DONDERDAG,
J, l'n .. ,' r ,I l'lHI. uau de Eerste 12 DECEMBER \ AANST
hilll: I i ._, \lp YIUJDAG, 13' ," DCDGVOO·"" "" 'Il '

DD _IDDAG8 TB URB,

Het volgende kostbare Eigendom,
omvattende :.,.... . .

Twee HUÏJen in Queenatraat, elk
bevattende twee Kamers, Gang,
Keuken en Achterplaats, die ver-
huurd zijn aan good beWend\! Huur.
ders, een jaarlijksohe rente opbren-
gende van '£27 sterling.
. Nos. 8 en 10. Twee Huizen in

Combrinekstraat, op den hoek van
Queenstraa~ elk bevattende twee
Kamers, Gang, Keuken, en Achter-
plaats, die verhuurd zijn aan' goed
betalende Huurders, en die eene
Jaarlijksche Rente opbrengen van
£'.!.7 stérling. '
, Nos. 10 en 12. Twee Huizen
Pedersenstraat, op den hoek van St.
Philipsstraat, elk bevattende twee
~aDl'trs, Gang, Keuken en Achter.
plaats, en verhuurd aan goed beta.
lende Huurders, eene jaarlijksche
rente opbrengende van £21 sterling.

J G. FRElSLlOB, F.m.,} aeomenl e
W. A, OURR.I§Y, OlU&toren.

,
Verd~re bijaonde' beden

Kaapstad, of nn den Af.la

DE Ood~kende gelaat door den beer J~OOBU'D. TU DD 8pUu
TU ZuLt Execu,teQl' Testamentair in den Boedel van wijlen Echt- D' B

genoote C.(TH4BDJA1IuDIWU, VU zw." geb.' HAKDo., sal pUbliek UDll*edllD

o;,""WOUSDAG 8 Januarij ·1890~Op Z tutdag ._·u......
~ , ', .. , . 0.1

TE HERCU,LES FONTEIN.

lallen per Pablieke Veiling
IUOl18lberff, TRANSVAAl"

\j l£PZA¥.ELD uit bronne"
V, alleenlijk toegankelijk voor
den Veraam laar ván de
Archieven van de Zuid Afrit.
kaansohs Republiek 1 9, aan
E. BURMESTER, Johanne burg,
J£enig Agent voor Zuid Afrika,
Prij voor Kopij, Bladen ·42s.
H<>,ekvorm52 .6d.
'Verm t op Hollers, 52 . 6d.', '

Postgeld betaald.

en Januarij a.s.,

DOMME~.De Helft van de Plaats HERCULESFONTEIN, gt1>Ot"~ het
cirka 6,200 morgen, gele~n aan den Hoofdweg t_hei).( .
Statie en -ClánWilliaJD, omtrent 4: uren van bet Station ..en;2, uren tan
het Dorp Porterville. ' "_ ,

Due Plaats is de beste in bet District Piquetberg. Voor alle -soor-
ten van Vee, Tuinen, Wijngaarden, 'enz., enz., i.8 haar gelijke niel bekend,
en zij is waarlij!k de Granen Bchuur Tan' Piquetberg, Hijná de geheele
6000 morgen kunnen onder den Ploeg of Graaf gebragt worden. Iemand
die op BE.RCULESFONTElN-nog niet geweest is gelieve tt, gaan zien.

LOSSE GOEDEREN.

(" groot 2,6~5 morgen en 477 vier-
tA'l'S, groot 1.33~ mo gelO, 36J vier·
DAM, ~root 522 morgeu en 290 vier.

4D9 vierkante roeden.

~l" ii,' • 1',

,I" b , I «l.e Humels
3~, -'I.: .11" lLll1ds
l!IIh; .ur Bukken

l,l. /.,',I-lt' klus conditie. Ge·
"d kl hl'r~u,i O"thaál.
,. 1', .v. ::lWANEPOEL.
I' .J J. (J,~JIAS, .A;:8/al)8T.

TENDERSI BJtA~HOEK. _
'beataandeiuit: (I) 2 deelen KLIPKRAIAL, groot -408 m~rgen en 9-' ~ie~hnte
roeden ; 811 (2) 2 deeleD van AGG:\SFOq1TEIN, groot 700 morgen en 270 vier-
kantl! rOf'aen; tel&men 108 morgen [en 106 vierkRnte roeden,

Bo,epgemelde die altn~f'tjnzend zijn wordbn d or praktische
bonen b~choowd als ..."'",,,...·t, fbaar als .::;challp· en Veeplaataen in dit (If ill
H IIIover !di.trlkt I£r i. m en Fonitein nilbij de woonstede op Klipkraal,
ttn da, z.tekoe Rivier u-bij de Il'c.nir'g loopt, bpgreDst ht't ei~endom
gedt'eltelijk, en verdedt .,oor een afstand vlln 3 of 4 u.ijle», en It·vt!r~ eeu
overvlo« dligen en onnitput iiken v('o~rIl8q WotE" voor V PP, zl'lf. als de groot sk
droo~te rJ.eraoht. Er il Woo.;l)nia en Buitengebouw n, vl'rscheidene
Kralen, er t"ee Buit' ropt KI'alep op de Plaats. Op BHAhHUEK i~
een groote Darr, alsook n inen ; omb.eind Land dat besproeid kao wOiden,
Boomgaa~, een groo' kleine· KIlmpeD voo r St, ui8Vog~l. ;
,erder, t".ee WooDhuiaen . ens. De Windpoort.spruit loop.t
door dit Eigendom e,n de RiTier begrenst het ook .,oor bijkans een mijl,
loodat er lal~ijd oytn,loed Water is VOOl' Vee.

r, Ruim

VOOR

Werken, Benoodigdhedeq,
Schrijfbehoeften, enz.,
gedurende het jaar 1890.

j

DE Stadsraad noodigt hierbij Te~-'
. ders uit voor de hieronder ge_

noe~~e Werken, ~euoodigdhede~,
SohrlJfbehoeften, enz. te worden ~-
geleverd bij den Oudergetoekende
op Donderdag den 19den Decembeé,
tassehen 10 en 10,30 uur dos voor'r
middags.

6 Koeijen met Kalveren, 2 extra Karpaarden, 1 paar Tuigen, 1
Kapkar. . .

HUISRAAD: Aanzet, Wascb., .Kleed· en andere Tards, li doz.
S~oeleD, 1 Rustbank, lampen, Kleerkasten, Kisten, Ledekanten, Bed-
den, Vaten, Yleesch, Boter en andere Balies., enz.. .

De Verkooping te beginnen te 9 ure v.m.

KAAPSCHE

AFD~lLI 'GSRAAD.
KIEZERS ROL.

ID:-I.' Ill"Lll luer bij gt'geven,
II ill!;"I, lal, dell.Afaet:lings

::lAU.• hlt' :\", -!U, van ]8 9 &cti
!Il. ,IJl !" Kit'Zels Lij t, Voor d '
I XiWf~cf.t' :\ td~. ling nu gereed-ia]
eny" r II -j't t'lic l,ij dit Kant()(j
til ;1_,.:,'1, voor eeu periode va
Irtr:lrl, ".,,.:el', gtdureude Kantoo
aru., I ':" af !llilitÏdag den 9dt:1
VtCtt!,~l r, dl dut een Hof zal ge,

'hou ..u w oi den op Vrijdag den
2~,ltn Du" uiber uunst., te, lO ure
de YOOru'IJJa:;il, ten einde eisehen
en 'JLJ,Cbt,S t~ hoeren, en daarom-
u~Lt bt~h~~iDgente nemen.

Op Jast,
C. LIKD,.

Secretaris.

, P. J.,RETIEF, Afslager.,
Yendu-kantoor, Piquetberg,

5 Dec. 1889. W'ERKEN.
Voor het maken van Open en

Overdekte Goten, J
. Voor het nederlog~en van Grá-

meten, Concreet, Blaauws Steen en
Keisteenen Bestrotings en ~d-
steenen. Voo!' het Be laan van de
Paarden der Brand Brigade,

BENOODIGDIIEDEN.
Voor het le veren van Schotsche

Karren, Wagells met twe Paarden
en Wagens met viel' Paarden, Voer
voor de Paardon de:r Brand Brigade,
Granieten G ten en Raridsteenf1Il
Bmits, Stoom- en ,H uiskolen, Port--
land Cement. Gravec, Schoppen,
Pikken, en allo zulke and re artike-
len, zooals gespecificeerd z,jn op eeh
lijst, die te sien is in het Kantopr
van den Stads Ingenieur, van wien
volle bijzonderheden kunnen ve1'
kregen worden. I '

SCHRIJFBEHOEFTEN, ENZ.:
, Ook voor het leveren van Schrijf.
behoeften en voor de noodige ~I •

ken, Drukken, Boekbinden en •
verteeren gedurende het jaar 1890.

Op last van den Stadsraad,
JNO. A. ROOS,

Stadsklerk.
Kantoor van den Stads' Eeoretaris

Stadhuis, Kaapstad, I

6 Dec. 1889.

zal ifegeven worden.
unnea verkr~gen worden 'bij de ExeoDtllurakamer,
, til Colesberg.,

G. W. STF:YTLEH, } E
CH~S. BEATHCO'fE. x=cuteuren

• Datief.J; Jl. N. ROOS,
I .

WILL,I Afslage~,
Mu~ual Gebouwen, z7 ~OT. 1889.

DADELIJK BENOODIGD
SOO, OF eoo,

DOK·ABBElDEllS,
LOON 4 SIDIILINGs' PER DAG.

Doet aanzoek bij de Dokpoort eIken morgen te 7 uur.
e

KOLONIALE
Weelkamer Bil TrUltmaat.ehappij.

AFDEELIN8SRAAD
MALMESBURY,
TENDERS

lUBLlEKJt.: VERKOOPING
v~ lLOSTllAAB

Vastgoed, Blokken met Ge-
bouwen, BouW'Pei'ceelen
en Vruchtbare Tuin-
grond,

Eene zeer zeldzame
heid rvoor .WioJ.,u:tl.IOU

hun geld
bele~gen en
het ;~trand
V&8~oed .,"~'.&D""O&~

zien,'

Su, 1 ~ \'Lt3btraat, Kaapstad.
j l)U'elllber 1889.

AFDEELINQS&AAD' ,
TULBAGH.

~IEl\\" ~ VALUATIE ROL.

Somerset West Strand. Kaapsehe Gouvernement Spoorwegen.
In den I~lOhenten Eoedel ,aD Bua"TIi'

AOA'I'l.UI,V.u Ea.

Kn~r::; wordt hierbij gegeven, Op Maandag, lo Dec. 1899
dat lie Afdeelingaraad van T~ ZuUm worden wrlroeM op Ik pleJc,

ba h, el D 110f zal houden in de
.Magistraat-; Hofzaal van ~ulbagh, LVier gerieflijke Huizen aan
op WOt'L"Jag den 15den Januarij elkander gelegen, en naar de Zee

:front makende.~r"" dt-s \ oormiddage te 'lO uur, -.
met hel Jud, om objecties tegen de 2. Een zeer kostbaar Stuk '!um
1faardlrin.' '"an Vast Eigendom ID .Grond naast bovengenoemde Huizen,
d .i CO>l' d h - . groot omtrent 13 Akkers.eze hiel' LDg, on er evig te wor- 3 Tw V ti k tb
den bela-t "oor Wegbelasting doel- B' ee-efi ;11g15~er f OSt are
emdente Luoren en daarover te .be- k ou;perceeden Z x ron ma-
issen, ~n dat de waardeering in en e naar e ee.

den tu--chcntijd in het ;Kantoór 4. Een kostbaar Stuk Grond aan
.ran den Ibad te Tulbagh voor den achtel"kant van bovengemelde,
lDSJli "tie zal liggen. ' groot omtrent 14 Akkers. .

lil~HY ]/AGAN, Jr., Somerset West S~nd lIJ te wel
Ageerend Beeretaria. be~end1 ale het ~~~lg en door ~e

Kantoor vanden .A::deelingsraad, , Elite gezoohte verblijf aan den Z.ee-
Tulbagh, 10 Dec. 1889. I ,kant,. om verdere aanbeveling

noodig te maken. Daar Somerset
West alreeds met Kaapetad door den
Bpoorweg. verbonden is, met het,
voolwtzicht op verlenging naar bet
Strand is deseelfs vooruitzicht zeker
en alle grond binnen dit beperkte
bestek moet enorm in waarde toe-
nemen. Personen die begeerig sijn
hun geld te beleggen in zeer verkies-
baar en winstgeven~ :Eigendom met
het voordeel van .bijsondere aange-
name en gesonde Woningeo, in eene
ligging ..eetê;gemakkelij,k om Kaap-
Itad te "bereiken, meeten niet "ver-
zuimen om deze Verk90ping bij te
wonen.

Voor Woningen aan den Zeekant
heeft dit Eigendom geen gelij~en
aan dit Strand, en door de~1f8~.
ging met Bad en andete geneveIl lIJ

het zelfa onmogelijk het te over-
reffen.
Verkoop ing te b'gi,"tet' om 11 '''''.

G. W. 8TEIJTLER,} OarMoreD.
P. J. B08ILUl.,

a.boowell der ][amer1 4 KerkpleiJl,
Kupdad, 23 N~T. 1889.
P. t.BOSUN. Afa1ager.

KERSMIS ~. EN,
. ....-:--

VAOANTIE_
NIEUWE JAAR

D, al.meelt

------- ----------------Swaan
straat,

in de

'. 1 '
UETOUR KAARTJES, tegen Eakelen Prijs, sU,lIea nitgegeven "orden van en
J~ naar alle Stat.i~ (Wijnberg en Kalkbaai Lijneo uitgezonderd), van af l4
Deoember 18t-9, tot"" JOllDanj 1890, beide dagen ingesloten, gangbaar voor de
Terugreis Le "ord.,; voltooid ~p 81, JaDuarij,l89~. . .

Ook .allea goedkoops' Exeur .. e Kaartjes oltgtlgeven "orden YeU KImberIer
en' Beaconlfield naar de Kppetad, Grabam.tad en Port Elil&De h op 21,2.2 en %~
Deoember H~89.

H..P. DU TOIT,
, Secretaris.

J{antoor van den Afdeelingsraad,
I . Malmesbury, 6 Deo ~889.

lf altijd be
,oord.l •

TENDERS, aan deu Algemeenen ~e.
stuurde- vau Spoorwf'geo gerÏ;' t,

lullen iogewacht worden tot l)ON 0 &.
DAG MIDDAG, 19 dezer, voor et
koopen van Ascb van het Spoorweg e.
partement voor den tijd van 6 uiaaudën,
eindigeode SO J unij ) 800. I

Condities'en volle bijzonderheden k+n-
nen op aaDzotk verk'f'gen worden lan
den ondergeteekende aan bet Zuiderhoofd
Ilepêt, Kaapstad. I

De hoogste of eenig Tender niet nood-
"endig langenomen.

W. 'I~CLAIR,
Hoofd S~rweg P ukhuiameestar,

Kantoor van den BoUd poonreg
Pak.huismeeater, 2 Dec, 1 9,

KAAP cas !
Gouvernements Spoorwegen
Tenders 'VIoorAsch. .VRAOHTPRIJZEN.

1. , Van Kiqaberley en BMoooafield Dur de Kaapetad, Eerste Klu £5, Tweede
Klu l3 JO." 8D IJerde hlll.12 lOa. Vn Kimberley .en Beaeonsfield naar Port
Elizabelh en Grahamstad, &rs'-. Klis t3 15•. , Tweede Klu t2 12s: 6d., Derde
Kl .. li 17s. 6d.

Terogreilen te worden TOltoo,ii1op 81 ~anuarij 1890. . '
SpeciaI. Goedkoope Exoar'18 KaartJes lallen ook nltgegeTen wordeD van

Woroeater, Wellington, Paarl; ,Stellenboach, Somerset Weet en Malmeabary eo
alle toucheu Staties Daar de Klapat-d ,oor alld' P .... giers Treinea gednreode
22,18 eo ~ Deeembee, gangbaar .,oor de Terugreis tot ..op 31 Janoatij IS90.' .

'Kaartje. kannen l'4IET overgemaa"t worden,. eo 1!llu NIET gangbaar ,oor de
PUI8giera !:inef Treinen.' " . . ,

Voor .",rdere bij sond, rheden, lie Pablieke, ~aplak:biljetteD.

A. W. HOWELL, Directeur ,an VervOer.

ArDEELIN&8&AAD
MALMESBURY.

IS

'K, ZEVEN JAARTJES, \
ROODEN WIT.

Dd boegste Pi ijUlD ge~ven door '
J. EISENB.AOlL

i \\ harf Straat,
Trgel.over het Station.

I. . DOODBERIGT.
H t1 b,dt den Almagtigen God Tan

Uelfttl en Aarde behaagd nit den
bl.~Laar de et Dwigheid te doen ,erbui·
IfC" oczen teederbeminden Vader JAN
klJ~:\I(lJ jsIH.SLKR, van' Uitvlagt,
cabl; l'ortei ville. in den ondeedcm Tan
ll4J"rtD, ti maanden en 1'1 dagen, na
etn kruL "heid van 14. dagen, die bij
el kHl-dtmheid- beeft gedrageIl. 'Zijn

elnes "liS volkomene tevredenheid met
God, w:l. eo op zijn zaligheid gegrond.
I er~er bereigen wij oozen bartelijken
dank san de vele V rienden en liettek.
liCKeD, eo in bet bijsonder aan Dr. F.
• Hf.TllF, van Porterville, die on. leer
getroo,," ter zijde hebbeu g8ltaa.n, 80
TOOr de laetste eer un den o'l'erledene
be"eten.

KalDee! de overige Broedera en Zaaie....
A.. BRBBLER.
C. J. Ii. liliESLER.
u, BRESLElt

, N. BRESLER.
Lllvlugt, Porte"ill.,

7 Dec, Itl89. '

Kantoor 'l'&U den Direotear 'l'&n Vervoer,
9 December t~9.

------------------~--------------~-- ---- ----- ------
,G' EVRAAGD.-Een geeertiflceer .

de Onderwijzer, bejaard en on.
gehuwd, vraagt om eone betrekking
als Re ident Onderwijzer op acne
Boerenplaats. Rij kali in het Hol.
landsch en Engelsch, zoowel als
in Elementaire Muziek Onderwijsea,
tegen zeer billijke termen, .Zijude
een stille verblijf het meest 'ver.
kieeelijk, ,Adres eer R.lLC., ~
bukraal Statie, Malmesbury Lijn.

- , . 1 ,"

J. G. HORSFADLJ• I

PHOTOGRAPHEU~J

22 STRA?[J~TRMT~
2 PORTRETT N

VOOR '

J.
VIBKOOPIN'Q3D.

nd
"DIILI.IIBAAD

KALJIESBlI1RY.STE'VELS TENDERSiabeth

Onderwijzeres Benoodi. g~t 1
OP eene aangename Bui~np1aat.t

in het ~ct Graaft-HeiDet, om
aan' van lO--tló Kinderen Onder-
wijs te geven, in ~gelaoh, Hol-
landsch Muziek en Handwerk.
Salaris £60 per jaar ~e~ Vrijé Koet
en Inw.oning. Applicaties met ge-
'tui schriften te worden gesoodell
~ den Ondergeteekende niet later
dan 18 deser.

. B. L. ROux..oonep, Qnaj!~~,

I I)ULLEN door den Ondergeteeken-
.'I"j de ontvangen worden tot, en op
'I den 2denJaouarij 1890. Toor het ma-
ken van eene Brug over de Berg
Rivier' bij Vleeachba:.lk. Plannen en
epec~katie8 liggen ou open TQOr

, ïmwktie in bet Kantoor van boven-
genoelDden Raad. ', ! H. P. DU TOIT,
I 8eqetaris.

IAfdeelingsraad, Malmesbury,
6 DtceU1ber188~....

r "
eemaal
>r den
wordt
en als
tlteruit
etter."

EGONNE'N.

'. lY l:..KLlWto..N, te 58 Loop.traat, op
V lf,ngsdag Avood, SUSANNA
Cli!{l:--ll~A LINDcNBK~G, geboren
H1LL/ISIl~~, weduwe nn wijlen den
h~er J~N LlNDI'lIBIKG 'an Woroeater, iu
Qen(JOUtl dom van M jaren. Diep ~
heard, Ue Hegndenia zal, hare laa'-'-
"oOLp,sala verla~n, HedelïDuoderdas,
des namiddag. te 3 aar voqr S,. Pt"
Btiraafplaab te Mowbrl1"

De h8eI'eD J.
• I,

28. 6d. j

Cabinet grootte en 1 <bat tJ
de Visite ~ootte,r.

.'

.I.

. .



C. RI ER,
8 BUR&STRAA T. !KAAPSTA Dt

In het Groot en Klein,

HEEFT te Koop een
voorraad Speelgoed, Fancy

Artikelel1, Kerstboom or
meuten, enz., tegen de laagste
prijzen.

Gr}TIJTAP~ll. VOOR TAFELBAAI.

WIJN TENTOO~
LING,

UOUDEN Tg TELLEXBQ I>

VR.MHEItl,,~ .., II-

DE<:lEMBER 1889.

BOOG w ..T"a.

~ bell preparation for P...,..,rrins ....
... - •••riD. and Bealltlfl'lD& tbe halr It.to _. • •

Ayer's Hair Vlgor.
tt ke+'ptI \be :C~~nt~:nlfOp~ey~~~~:eb::;;

~~~~~~{~; ou~ "hen tbe hair
he<-omeJf!ry thlu fatted orgnJ.
tt reetore the or1~nnJ eotor and
texture and promote. a new aud
ytgor0118 g row t h Wbertl'yer
und Ayer 1\0 Jult \ Ignr sup-
planOl .11 othl'lT dreuwgl and
becomes at once

The Favorite
with \.dh~1 and genUf'men alike..
It hn(l:'HU to the hn.lr )~nrrl nnd
mnnst;trhf' .. 'tf"fHII\fl11 .Ulctne •• and a
nnd lutln"" fraJ:'ralll'P

pntVARr.n nl"

!Ir J C AVER & CO .Loweft .... U. S. A.
!lold by Drogji!.t. aDd 'p.rf.m ....

LAA.U WAT".

DATtTAl.
If AI. ".111. , Jj AI

a Dl Q ID

J ZondaQ' • Il 6 10 41
li! Mandag 11 lo 11 87
8 Dio~tcUa. to il
4 \\ oom I 0 2" 0 4'
6 Doodetdag 'I 1 ~ I 20 •
6 VnJ:iag 1 3d 1 64
7 Zaturdag "', !l 12 2 29
8 Zond&il il 46 I 3 8
9 Ma&!ld&« 8..N :I SB

10 lJiojlld"lf 8 66 • 13
11 Woe ... d"l( '30 4 49
U Donderdag 6 7 6 t7
13 V,ljda!r I 6 47 6 10
14 Zaturdllg 6 '5 7 2
16 Zondag 7 3~ 8 6
16 lIaandag • 8 '" 9 2'J
17 ulD,(ldag • 10 2 10 SB
18 WOdl8dag Il io ~ I
19 Donderdag 0 8
2u V.nd&;{ ,OSS 0 67,.
21 Z.lurd&j( .. I 2) 1 ,3 d
22 Z"ndlll 2 0 2:l8
23 Maa.,d~1l :I 6~ 3 l'
2' Dt"jllJlg .. 8 57 • v

2~ W~•• J&!!' '23 '46
26 Do~crd ..g 6 6 6 30
27 VlljdA)r 6 lW 6 20
28 Z.turdag. 6 '9 7 iO
lI9 Zoodlljl 7 65 8 3 il
30 lJaandag 9 I~ 9 60
al OingaJ"Il 10 26 10 (18

a Dl ,

347 I
" 66

1
e so
634
7 11 I
7 46 I
8 21
II M
921-1

lU ,
10 4J
Il 17
II 69
023
1 17 ,
226 I
3 42
, 64
5 M
646
7 32
~ 17 '
9 8 I
949
lU M
11 18
- - I

086o 3;
li 62
4 8

u m
4 24
624
6 13
663
7 29
8 3
8 38
9 12
Il 47
10 22
1068
11 s7 11~2uid.!frikAllll·.o _

DONDERDAG, 12 DECEMBER 1889

HET NOORDEN.

,,
Natal Yoeg bij
AJgoab&&l ti

KOWie "
Ooet Lenden "
DelagO&baal "
8& LUOlabu.i "
MONelb&&l "
KDyma "
K.. pASUlhu" I .••
8lmoDlb .... "
Hootba&l Il'elt af ...
Wahuobba&l !'
8aldatJ b. ba&l "
BWeleDabaal "
BondekliRB"
Pon NolloUl ..

om.
1 60
1 20
1 10
1 6
067
OM
060
o 18
010o ,
020
017
o 10
010
o 10
o 6

.
HOOG GEB.EGTSaOF

(Voor Ik drie R<gtm)

DINGSOAO, 10 DEC&MBIdR I 8~.

JlGBK II VERER.\'O(lDB MIJ~.&li t:l<' tOl.
<lIHUliG

Ad" IDUfS YrOf'g eo .er~r ... g D'IIW
saak Lot bilde" Jur gelu',_D 1111

I~:r per m.lltre.u ver".cllt we~d'D
BOErJEL V.ui "'IJLE)I lJ a ~ lacHollUJ.
Ad". I ••uu b.tluuenle dst, dit eea ru(

""Uu b-swaard l.ud aan 1.1••0 IDdaM
, w_ar w ..t dl~u VHlt&Dd. dil

reu d~ ..1 "aD da In~om.leD 10D

de lott.r •• t op bet verb d
de nr~udbou le hed du. om

larE'Yrtu.&:d .0 eeo ""noek nn d-e
tot b .. t verkoopeD Vau eeo deel

Hof van Insolventie.
NIEUWE IN OLVE:\T1E8.

VROEGEKARXT.
Vu 11Deo.

£ •• e, f • d•
Aardappelen, per mod ... 0 6 1 - 0 12 9
Abri kosen per 100 0 1 2 - 0 3 0
Appelen, per 100 ... 0 1 6 - 0 1 7
EIJeren, per 100 .. 0 0 0-0 9 0
Eenden, per 8tuk .0 2 4 - 0 3 3
Erwten, groene. per aak o 11 0 - 0 11 8
Groene Boenen, per bb 0 9 ,- 0 9 8
GlUUeD, per stuk .. 0 Il 3 - 0 2 3
Bnergenen, per 100 lb 0 , 1 - 0 6 9
Boenden, per Iluk ... 0 2 1 - 0 2 1

naarKomkommers, per 100 0 2 lJ - 0 3 7
Peren, per) 00.. .. 0 1 ij - 0 2 ,
Pruimen, per 100 .. 0 010 - 0 2 1

53 WageDs eo 18 Karreo.

NIEUWE KARKT.
Vu 10 en 11 Dec

£ •. d f •.
Aardappelen, per mild J 0 6 0 - 0 10
Abnkolen. per 100 0 1 3 - 0 2
Boter, per Ib • .. 0 1 2 - 0 1
Bloemkool. per Blult 0 0 2 - 0 0
BIJeren, per 100 ... U 7
Eenden, per 8tuk 0 1
Ennen, gc. per zalt 0 Il
Gun ... per 100 0 6
Gan.en, per 8tuk .. 0 3
Boenden .. 0 1
Komkommers, per 100 0 2

... 0 6

.. 0 1
o 1

... 0 6

.. 0 8

Kalkoenen, per Itult
Peren, per loo ...
Pruimen, per lOO
UIJen, per mud .
V'J~, per 100 .

VE~KOOPINGEN.

Gl8TERKN

I,LCrKJJ>IIl'f'I (lU8SI(l.:l"BBRDKY ugfn DE UlfU'
JUAN KOLONIALE D.c;K

Adyy. Jut.. eD W..t~rrnP7H ,erc.g"""OG
Irl ....... en adn Iunes eu ~I.
Your YforWeer lereue
IClle wa. origmeel IOg08lel j JOOl III!)

me>er<lerlb"itf','.Ulll"''''U, Jle buiteu gpm...uscb"l' njl goodt-
.... ZIJ h. t lI~d op !wa

de Ban. "0 ItII pu eerd • .ell .olm.,l
lcb,«~uUvt toen lil I", BurJllli

Het bl..... ou dat !le B.ok .erlCb!!
bedraaen geld bad' uitbet ... },~I,D boil

LUtLI.>leo &; C~ ID Mo. ,~, i IaJ boar
aan d. Sauk ."lIbl4 g"g .. e~ do,!bil!

bad met a. rek:>!DlDg fill

:--6'., .1,rrd aao p-
H-' Bof .t..n

Lt'AlI EB'S GUS'
)llA.N

IV· IUDf'1 ...

I.boev~ ",.,.
" Juta r'
!le till .. 1" ...
u talJe tip"
• he m'" I..
Hof ,.er

ope-nbar
"Ourttfeo teo

Veraaderiog ID
Burg<'m Iter b.
Ylll PrMideot h
a&D... lgeO zag ,
pnilt. de parI

Der, Full r, r.,. ..
l..deu :Mocke, "Wli'.. d.. h.....,

~ . Iman Cort"'''
.... tieren: De I
Vouflltt"'Itoe! •
"uh I.llo ODtv~ll~
but.an moe.t
Iu ob on ,f I,t.

lJ !J~er Wit
K I hor" e1 h.,'
Pr .,deut te g-
Pt'1I .dree "I d-
UI r g... rne ut
('Ill bet op. IJl •
m'~p", De :K
• uil ID dl. D '11

PA Burg<"W'
b. uj!d.. t'U "Id.
.a •• lell.D. ell
of • f'D f<~atm.a
De be r R. !Il

d.. wel eeu '"
Ma.lIe", I oonde

De, beer Full.
soo ale:iat "oor
dan MD wanJ'l, j

dOl ..YOD'lI De
d.. beer Mt eke 8.
d.t mt n dan m~
nf'6,pn. De b".r
YOl'!I,e) ID H ~t

b"t.ell &IJO Vl(
D. be r Full ..

Pr. Ildeol met GII
m.ar omdat b'l
m.n dIt daid ehlk
Tt,eu bet elu

Kei 8cbermbruc
Bur(J.meut.r 1.1
b.. r Le..I." or
Buref'metat r, a.
Combnock, W.e.
Su uil. Blera.u.
J' m~Mlerl ".Il
Bo ndeboecb, Pil l

'i Iu. die du' r
'It. no omdat hi]
lIJ lIOud 0 hebber
m. 0 h t getal g"
er 1,000 of d S nc
• meeater gr ..
dat het ComlLé
JTOOt.o.

De beer Fullf
e~-n guioJe te I

30 .bllllng., ...
-Yru.d .• or deu
cnnoodig, _ut
HDlonllt Wal I

WOMt den t~f:'
• ellen, Blero<
II .. ta, " .. rbij d
damn ZOOYMI ,

...erd men be"
guluje le atellet

Bir GordoD Si
JIlNnd., Dll cg.
1'11 dat dit een I
ad ru UD te \..
(p Din,,,iag k
te 12 uur •• 0
~OO alt bet, \
,!jn plao "'aI. I

ludpl".eo o.u
JJ. maalUld UI

de lit lID Mnro'
De DIet-ate 8"

op de liJ et , en
loopeuo

De GraaL
in

Lil no.~elf,
lo Tra .. , ... 1 g'tf.~.ef"n reb n)
YID daar bet 'foIl

" Laat ii: Il
Dl.edMleD, en
middeleo 'BD ,

.erlrooperl l"D
halloer groDdJt
prodllOten. Mp!
..dl' ",ti m..n bo
boer .f pn .... lI
ml, lt•• , e"l of
.. nyont en 1~1l'
dao do. t LIJ C

fll'OO, "DI IUJ'
bool!.ten ble<1"
lUI dau mind-r
mask' IOU wor
doen, dau ... cl
pril' •f OlD liJ
Op&1gt bet ft m e ,

lelt~lde "llE8
h.lgeell de 00.-
m'lkt Ye.llochl •
m .. 1 " de la.'
,Mrdat die 'p d
degeeD. die er oi
bet dorp w'n)':!,
dau ond er "'ti!
deD mar"tprI) •
&'jo 1I000d op <1 •
q,! af41ag te ".r~
der. marlrlmee.
..t. eigena.r v.
aaDYOó>rt, 00" I ,
deu ."tO mar~
•• gel' tf Il' 0
kanl b ft. "'.Jf>

~8(!)!'u ru le Ir
<. d.t d.. Iroll(.'

den, ma'" ti.
dit Irt lO" df
m.lt 0 'P dail •
wu.rdOOr biJ I

_1, dat wl
... m.len op •
geDaamd. bo-
b"t meel, del
WY6n:Il, Dl aa r ,
ook goedkoo_J"
f&hri Ita.t, d. t
_Irt. Het i
:I 811 (I abtlhDg.
111ttnt ... Iden •
ill biEr IJ0 ben,
.r eeDu.cut
1 • dm., ....
rol dan in Ho
hemieli. mee
Lffon, dieb.
I. hier 0" r I
k waliteJt dan
,ront ook ftto

er, ~r"lD
_,. mOt.IJel,
neowel eeL'
wil III n, boe •
...rn, dal d
h.ot re lUlt .. t,
,I Diet nrI nl
'Wel kent IDtD
maar daarvall
ook Dlet Yet'
~ •• gen ~(
"all yq"oer
.... kOG>.t m.'
lt:ll1utem, tL Cb
Md IlOO beel
Waar mm lJ
~t op de
...d.Ujll ••m'
otlt de ao-wt",

d,ljl",ft b
i
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HAND~L EN NIJVEla-
HElD.

Ik ben enl

JOBANNE BURO, 9 Olo.-Heden _. d•
.. nd"")~Dmlllkt uag swalt, tin l1eohta i~ .ob'
ff41tt&n werd Deg"tie l{o.d&&D, all. tegen
'_gfre prij een, b.h ..),ft 0 8DO.irna, die ... ,
blneD

BARBRRTON, li Ol.o.-Oe Il.mp,n; der
18,w ..rdou M.MtICb"PI"j b ft Dit 00 LUu !l9 OD'

geb.al.!
.... ".,

Do uwe,
J A Bassex

PS ik verwLjs den boor Louw naar den
lt. W Ekateen lIJD buurman, met 'll'ICIl

Ik Hooger JIlren telllD\On gowooDd beb en YOle
lakeD deed omtrent m~n geloofwaardigbeid

J. A B

aOUONIRUW

Een tdegr_m .. n IM'DtIJ 19~Doot IDflhit uit
Klera.lorp dat de NooItg. lAobt M...dlObsppij
wd 26 d.geD .tampen. 676 oD.goud h.dt
gewODn.D.

'y.,.koop»19 ~n tUn /o.fftk~,lbet.rI op
dag, 10 D~e,nber 1889.

Driefouteins 6,. 9d
Great Laxey 3.. 6d.
Noolta ~Ol.

It..ereo.

KN.

Il !Jd ..erklariog, dal
.n had I' .. n, 018
..liet .&0 d. firma t.
LI.t mej. Lllmtd-,
eu ,_..1It,eII
M B~k ,_.i.0II·
<el'oIQ

tQl¥en .. dal &lj aiOlI
,.n_l'- ..lWlIaIeD
It baJ .... r ".1 ~
tru "'0 ..ol 't ......
or ..ao slJn di UI.
beetullfder ,!OD da

elegd, "erd nOf P.'
roor eeae ComlDl-
.peakeo ad..alla-

Hol &.oi Q&IIIlldJf.

TTINO.
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.MEUBELFABRI~'KA.NTEN,
r j . .'

Bekleeder. en komplete HUia-IIeubUeerders,
. , .. I.

. ; . BIBDEN NU A.yi

De'GrootsteVoorraad lII~ele. ia de Kolonie.
, hUN VER TOON KAMERS DIE ,

, . . ~

30,000 VOETEN ~LOERRUIMTE '
,"B:ESLAAN, zijn nu open voor het Publiek, en .behooren door aUenid
. van plan atjp om te koo~n te worden gezien •. Daar, D. I. & po
alleen gOed gedro9gd Bout berlg~ tot het vervaardigen van Meubelen
,kunnen zij, met vertrouwen elk artikel ~anbevel~: Kooperl zullen verder

I bevinden dut goede artikelen aan. dit )faga~lJt;t goedkooper kunnen
worden g.t'koobt dun artikelen van mindere. kwaliteit ergers anders. ~

, .t.t \ asc-bta tet rn+ t LAde en Twee
r' 1:-J auddoel{spOl·t,,·n 0 0 6

Aan dit Maguijn ral ook worden gevonden een grooten en goed g&o
lorteerdon 'Voorraad .Aardewerk, Glaswerk, Llzerwerk voor het Huishou_
den;' in het kort elk Arti~el benoo~gd in een goed uitgerun Huis, en
tegen Prijzen lager dan dIe van eeDlg ander-Bendelehuis ID Zuid Afrib

GeiUustreerde Catalogus en PytjsllJst worden op&an.
vraag PO$tvrU toegesonden.

a.w.. ca _e' beli.tdDI 'f'UI ,d. ~ ~ .et Aa- ~ MoëtIh, dieD - daarbij .
e !lP" 1"'0 op alle , .. " ei,_do •• 1D d• ......,....t op .«l'OOte ~~.opeR Iud PIij I ' " > ,''-'':lf,"'.~'!'~'~.,iiI,~...r.
AfdMliDl' lijDde deselfde ~emn, ala .dié nil. ~ &hau eIe Oranje V~ I.. 0.',,',. ""_.'.
.. rled_ ur ID eunredigbeld nn i no. td. "g. OD'YaIl_ ftD Fah .... rklariq III 4. . PBBG'l'JI .~ .•.

Ge_ ma&lld tljbche yeraaderi-. pilou- ,oor boo d, en i fall . td. voor }aII .. egea doel- ,mldedeelilll ~~ _deliD~~' .... 1&IMá- ~6ak ..ftD' eie BBSTB
du 6 Deceaber J.. elDd... , be~bur op I JanuanJ 1800. ' ~1110 -4 Bir .. Georp N~p1. eeD m.,.c ...... ·TIlT ". I .

Tegenwoordig: - De b~ TbOL Lou .. , , . . __ _ _ bIJ .. an ~ he&Zil&e Re,,_Dt, _1...K.aa_p., . _~ .. ' . -, .. '
LW.V., J. W, Moorreel, Jr., H. D. J. v....· lOb. 8ob'rpHbDttel'll" Purd ea eeni" Anil. V"""lIbiar b,).
GlIeij, Dulel B Ier, Jl, W. Gird, J. A. J. De Naturellenvolken in Jeri. iii" ,..ee ,eldkanoooOII Dur Poadolaad -. O. DI IONGH,
d. ilLi" a O. f!. &be;' . I de Trall8ltei. te, ~iDg ,an be& ~boofd. De ex;, TabMabaQdeIMr,.
Dur d. Voomtter Diet tegen .. oordig .. u"..... J)tdi&ie .... ODder beul 'f'UI. ~ 811l1th,,an ,.Rt. a..n,._.,."' ..

.. erd de, b r Louw .. .uig .la V_aiuu be, 27"':· zij &rok nur 'de nvier U.psl,· ..
,'~OaeD. , POlQ)()Ul'lD. waar Fab.nOePr .. wooad ha4, eo dur .....

De a&llteekenillpll l'f.a d. ,ori" y.,pleriJaJ ' ~ sioli TIM In ... lamp .............. aD &!jde-
WVdeG &el- eli aoed&eburd. " ,.V""&g). UJk..,~ .. m..... ..
De bttr Vercuw.teYd. ,oor, dat de reeolo _ ' . T.. bet 1'rekDoereo GOU'''IIII_' .,...81r

tie, di. op d. terpderiDI,an d.. ~dea AGlu ID 1837 roldeo oni d. ,Iak"n ,&II be&pen Georp Napi. ,ornomeD bad wli sijD ~l
tu. lu cJedOll ~p rd 'Wat, lO atk, b., UlID. de Vrlj.tui i •. I.nlo·reekeea 'f&II .. I"e .et de Ilt~hie nur POIIdol&lld .... , an"
011,,111&11,an opsigte,... sonde berroepeQ wor· teotwara de QUlUblamba aeder, de Trek woorddea -lij door bOD Kedrag M~no"r
dea, en dat de lIurop d oe r ohd.ie op do boereD Dur Nat.1 breogende. De ...oortrekkora Noapayi _ .. ll:IlIl1lg te ...orklaroa. Om&reD'
....rgadering. gcboQ"en 0 ptemblll' lu'" ...enden het .laDd ....n de Tugela to& aan de de troep.D MideD &ij :
ledtn, O_llld di 0 ten ... D den h I.bber t;m.inlfubu bijna ODbewoond, d.. r de noe- !'c Het ilmoeijelijk te V1Itteo Iloe Fa\u rédeD
te behoaden, I od ond leoDd wordtn, en sero bewooe" ...ordreyen of door de Zolo kaq,hebb .. ,,'UDoen om belcbermiDg te~D eMI
d.t M.IJrphy H01l'1I! n louden b d~il wor speren omgek meD .. "reD.. (lp dien tijd ppr.k unul ,&II oaseD ~nl te n.geD ...... Wij lijD
den. g edeerd door den beer Daniel Br a- ol daebt niemand oyer lotl al. een Pondo i!lto .. oben ieer blijde daL Uw Elo.· een de
I.r, ung n men, Do beer Loow tthlc voor hecraeheppij beoo ten de UmlilDV1Il.u. Fuo'a tachemen' ~n aaD ',de' UmlÏlDfobo beelt
om tenders alut te Tra 1\ voor bet mak'tn v~n eenige kan. un b9tallD waa, in der daad, pplaa"t, daar .. ij ,ertrOuwon dat do troepeD
do Yleeeobb nk Bru~ rol DI pllWln~n en 'peru' om sieh .00 atil mOl!elijk te houden, met bij magte lallea ,lljD om F.ko .tegeD Noapayi
f1cab .... an he' Gou,etn meDt. die ter ,af~1 g eD aan prakeo voor, den dag te kO!"eD, en "b.cbermen ea ook deun sullen "raekereD
wareD. Dit ...oor tel werd g seeendeer door Die" te doen wat Dingaan kwaad lOU konDen dal bUD b-hiirming bem geen ,.rijbeid, ",n
deD heer, Moorrees. en " g',nomen, de ~~r ·m.ken. om OOIm. miDder gs\'II.u te plODJerea I' .
Bre Ier ....n meenlDg., Floblllend!. Pettl~o Do Boeren veltigdeD lioh op de .. eidegron· Nada& de Boerea beail badii.D "" __ nD
werd geleien ·nn land. 19 naan te Koeberg, In don in Na&al, en daAI' lij een rog& op den ·N.tal trokken "niCboidoD dai_den· ·B.. 'a
aake ,!~gbij lJilkijk.-De beer Gi~ gaf ken DI' 1T0nd .. eDllClbt.en t.e bekomen ... endde bUD YI~lingtll ,an vereohilleDd •• tam.eD be'
dat blJ op de Tolgcnd~ l"e,rpderln~ lal "oor aanToerder, Pieter ~tief, sioh tot Dinpan, laoa biD._, . en d. weinige Natorell_ eli. de ,- -_ .......-- - .~-
.toll.m dat rooruoeesde weg, ilL. tak,.,e~ .tal T baka'e broeder en opvolger, om eea acben- Zolo iD"I1 .. ",uleefd badd .. , k....... ait .,.it. lil'·", ~,r.ki.ri.t-u.
geprokl"meerd wordeD. - De .heer \ er- king er 'lUI. Hij stemde . hierin toe tegen de boeecbeD ,0<" d.. dag .. &&rio aij llÏeb ,er- I' li
eueil rappor~n. dal hij dOD Mourreesbu~g het bewijlen ,an een geringen dientt, an toen tcbolen baddeD. In Aog lMl besloot.de Volb· ~ AARL •
.. eg blld jtelnspekt.eerd. en dêlel~e ID die dienet be .. tlOD Wall jette hij lijn merk raad om al di. ,olk ... men te breT.{ eD lt
t'n o:Yol~oendf~ staal ~ad dbevondeo, C De ouder een akte vaD sohenking in de Bagel- te pl .. teea ia bet di.triol tuuChea e Umai.- NomJDUJ Xilpi*aal ...
dMr res er ~ e vl~T, al ;, wllrc"r IJ op sche taal, oPfemaakt door Eer ... O"OD, een rubu en de Umtamvona, .. ur lij ..beel T&II Opbetaald Kapi.taal ...
IIft
I
~~.g nn waYe erKdD&af woe u~ en. n. Epgelsob zen eli ng, en waarbij door bet Zolo' de EoropeaneD _deo geacbeid~ lijD: ID, ,ae.en-ef'ODU ...

'0 toolJIDg vau voornoeDl e8 ....ell:, ~oo,:,e £aan opperhoofd un de Trekboeren bet geheele dii district .. orden de IWaMeD nij .. el a&II IlÏch DIUOUl1U1f I

DI'~ dednMoorbree.bllrg '!tg, om ,d~e ~ .~ Innd nn de Tugel. tot de UmlimYObu werd sel\'e o,errlateD, mur eeD beamb .. ,&II bet 0. Wel-Ed. hr. J. J. PROOTOB.L.W.V.t Voor
IJ&eor e le rengen, Olet gee.oon et . -. e afgeataan. Dij. Iluk .. erd (let.eekend in Fo· Trekboeren Goo,erDem,ent 100 bij beD .. pi .. ", .ith.':"
beer Loow stelde ,oor. om de hondeobela8tln(l: bruariJ' 1838. Hoe ook bet Zulo oprrboofd .. orden om al-meeD .,._; ... " oereD'" wan' D' JA· SPUY 'lI.

s bi lli '-11 h d d d .. - _v_., . . .. .&Jr Dil .~ l-op " • I rags le a"" en per on • gelee D eer bet moge bebben opgent, wieDl doe in het DIen lOU hen al. onderdauen der Republiek B. P. Dil PLE8SI8.
door dr a heer MOOrTeel!en ~gen0o:'.en. I geven er nn alleen .. at om de Boeren in beeobou .. en .• EeD afaobrit) 'f'UI dit heelui&., F. J. P. RETIEF.

De heer Breel.er gaf keonl. dill biJ op de YO alup te wiegen, ten einde bij den neuelij· met OphelderiDgen, 'werd door den Volkaraad OONSTANT WAIIL.
geDde vergadering soude vOo"~ellen. om £1 ken moord lOU kunnen ten oityoor leggen aan Sir George· Napier selODden, in d .. rer- J. .P. RETIEF.
~Oe. te

d
hbetaldeaUD dde beyendDSlblgling ,oorfi b~~ dien bij later I,et bedrijren, Wat bet enD .. aobting da& Z.Exo. het..la eeo bewijl 100 J. R. D. VILLlBBS.

In or e OIl en van en re en urg Hope e verbindend ale eenig verdrag ooit iD Zuid beechoowen -vaD deD weDIOb der Tre.kboeren .MalJreebll11 Tu, J. J. 11UlAlS, Aae--d
"el.iD plaat. \'IlD .1.3.' . Afrikll gem&akl. Het wat de grond wu.rop om de Natorellen billijk le behandelen. Beltuorder. .

rief If.luen 'VaD den beer M, ID';lta Jr. de Boeren de Republiek ~Iltali. st.iohtt.en, Het bad jui.t be' tegenonrgeetelde gevolg. M tagu Tak P A.. EUVBARI) J Be-
iD lUIk, Tr.kpad. Bellot.n o. den blief aaL die ',liJ'" nlL hun o,erwinninll:en op Dihpan, Het a:ntwoord V&ll deD Gouverneor wu eeD t °dn ,. , r.,
ta tuboen I S L '. '... I'Dor er.B i f I' . N tbll ID z ,llf noordwt\l\rtl. tol de l:m.o 08i cn t. urua Proola."Lle 'I'D 2 Deo. 1841, w.arlD biJ y~r- AgeDMcbappen :-De Kaap do Goede Hoop
lOb~f ,. e'cit nnB ~eJt .. n~ N tb. il ai oitbreiddeD: klll.&rde dat gemelde lireek land. .. deel Dlt-, fbe-perkt), " Kaapatad, Pon Eli_beth Kim-

ner~ Jlg. • 0 eo om m.e). . ~ . l>'aku wal nu beveiligd tegen de Zulu's, maakte ,an bot t;bied ,an Fuo een opper·' berIe'" '
ling kennu te "neo d.t ung'llen tiJ ll.t od h" d" Ir. b" d T' • u ed b d '.. "b I reI· .• 01daaD bedl :an ~eker' b.alait If'~'a&~rn en lO ra IJ lt IDlag tTO IJ .,10 e um- h~fd meL "l,en ..... ~r. ~ ", eD liJ". e· De Standard Bank (beperlti), in de Trannaal
O d ad· b d 3 M'" IQ"7 ~Illi n.ar de L"m~m.ulu en ging dele over. slolt aankondIgde om IDllitau bellt van !SalUI eD Natal
p • "rg erlOg, ae ou en u. "" B . d' '''d' betreLL:ng . ..n berb.alde ke nielning nn ,oornoem I. e oereo WIlreD In ltD .IJ III "JU te Dem~. . . WQ~ter.Oom. B&IIk.-:Woroel&er.

~IOIDtie op den 3-ien Aogu.to. I ,t. met hem, eD' beechoDwden bern 1111 een Met da ~oel kreeg K.p.t.· SlDlth lut om v~ WelllngtoD Bank.-WellulgtOD.
.. ~t.n: d.t eli •• ilCheD 'foor lObadnerg.,... vriendaobappelijk geliDd oppe~bootd. Zij .cbt· da Umgasl "'~:de~, te 'rekken. Op 1 Afril Stolle~boeob Dilt. Bank.--&.llenboeob.
dillg t'geo d.n Ra.d ,cor gepretondeer l~ len hem ecbtef geen pot.enlaat vaD groOI Ke 1~2 begon biJ liJD mllrEob. Daarop ,ol,de De Bank koopt Willlela, 811 t.ikt ait DraRa
_bade Inguonden ",oet word.n bij den :-.. wigl, eD steldon lijD militaire kraebl boDeden liJD Dederl~g door.Je Boeren to Oon~~I., bet betaalb&ar in do ,oomaam.te plaataeD ,an de
OrtItari. otlmidd.lliJk nadat een 'oolteluk Il" die VaD Neayopi. regeol der Baoo'8, Bij nam belog \'Iln uJ~. iamp te Dorb~, en ~IJ.n ODt- Tran" .. I, N.tal.eD K .. pk?lOlUe, geeR ~iea
b.-rd il, el> Indieo Di@t.dan zal ae Rud lich lijo verblijf aan de l'mlimblan. eender kleino lel op 26 JODlJ door Kol. (JJoet4!. expedil1~. op V .... De~lt&, nrdilooDteen da«eliJb
niet nnontwoordelijk bond.D. In di.,teng.· rivieren van bet t.e&8nwoordir OOIt Pondo ~aW werd U:D de Boeren ontrokt en In ~D goodsekeurde ~i~le, cl! ondero_~. alTe ge-
901, kan de elach 'foor lCh.de .. r(oedil'J! I .od. BrI"obe KoloOle beraob.pen. ~~ meI die .. one Banltbellgbeld, belde aan het HoofdbD-
nl t in &lOnmlrlling komen. ID December 1840 yiel een kommaDdo OD' welgemeende "bOOD ,~rk~orde. InJ!~teD onr toor eo ~e Tallen ..
Bri.l II~I 1110 no den ht4'r J. B. Hvl- der Andrie. Pretorius, mei een kleino bulp. d~ ~atu~ellenbelange~.dio In dien tlJ,d a&II bet. -'?' DlrtO"'uu Itoaen bijeeD DiDaedaIt 811

1D':J'r iD aake teru,betailDg ~oor hit ob.rgee- magI un Natorollen ond.er bet cppcrboofd ~h~lu'rle VIln Kolon,lijD beerlo~ten, .. erd bet VnJdap, te 10 "m.
reD ....n kOlt~n YOOr certiflk.ten. Be.lot., Fodo, ?'ioaP&li's Bacll's BUn, sloeg. le op de Jebled ...an Natal leer ,erklelDd. Het I'Dd .
0111 regte,eleerd .dn. 'te nomeo in de ,Iugt, en mBnkt~ een boit van ...era\lheideD doi· luncben Tugola, en Umvolo.i .. erd a&II de J. S. D .• ,VILLIERS, A. M.~
... k ' &rDdeD .tuka ..oe. Er i. naao ....elijh één ~ebeor. Zulu'. leroggenn. die bierdoor iD etaal .. er. Al...,_. BeaUard.

~keniolf 'fOO'lalun "D den be<>TFt.... tenia iu de geecbiedenia VBO Zuid Afrlkll die den gestold o~ die gedoobte magi op Dieu.. op
man voor het henlell.n.,.n den Purc!J,uberjiC' strenger beuoroeeld CD meI meer wl\rmt.!' to bouwen die de Boeren ten val haddeD r- E ZUiD AFiUKAANSCgE: ASSOCfATLE
wig. tUl bedra e y'D £3 10.. Be.loten OlD verdedigd is dllD d016, In belangrijke offi· bragt, en welker tweede n.1 iD 1879 loo ...eel
heml>£2' 10. te betalen. eicele Mp ehe. il beweerd dilt de aanvul Engel.oh bloed en Engelaob ~eld kOlt kOltte. Tooa HD'

In aake nrkcop nn een gedeelte nn MU gc.chied WII8 door wettelooIo nijbuitera. wier I~ b.et luiden wer~ bet di.tnol tUlllOboD d. AdmiDistreren en Beredderen van
loitepantliDIf le Ood.po.t werd 1>,.101 n, dat, eenig doel wile om tc' pljnderen, ID .tukken Umllwkulo eD Umllnvubu verlateD. . BoedelJ.
'iD aanmerking nem ode de petJtiu; die 'f"', vl\n gelijk gewigt is dW! Ilanval voorgesteld (Te IDOd~ !Ie",olgd).
PIk.lb rl(. ald.Dbabaal. e I. ens. iOlfako I\b geregtvllnrdigd, doar hij alleen geeobied
11)111 w re.o. de uit'Ji&nniog niet "an d. baud W"I! me' het doel om gestolen Tee terug te . =:I.
ba If.aet worden, eD dai deae.lve io lijD k iJgeD, en dllt Faku lelf de Boeren er toe . (lok Jlltt dom I , EeD En,lr;e!loh cdelmlUl
~bMI zal blijnD, tn dat 000 morgeD Diet I. get.rngl bad, met, bet doel om een ouden was. gewooD met e'cu grooten DIJdigeD blllbond
.... 1 i. vco~ bet publiek nn het l'geD"oor ]'M Vijl\Dd te venwl\kkep, Ondel'loeiingcD iD de door ~apeh te loopen. Een., toen hij nur
""oer langl deo weg •• n dat I.. bt.lijk leer laat,t~ jAren iDge.teld bewijlen ten .tolligat~ Rome wilde .gUD, ging hij 01\&1' hei station eD
il toeltnOIDt'D. dllt bu Yerba&! \'Iln' bet gebeorde door den DIWlplaata ID een .. all:goD eerate klUle, waar

Bealoten om jO k.opij.n T&D d. kiu.rlijat VolkIraad der Treiboeren un Sir George de bond op de bllDk t.egeDo,er ZijD meeet.er lIiDg
te dcwn drUkeo. Napier gelODden, de waarbeid iDhield. MeD litten. De stat.ioDohef bed.oidde bem, dat de

D. Voonitter, zijn. plaatt iDglnolllftl heb· viDdt bel' iD' eeD I'D, .tuk, gedqteekend bulbond Diet in eeD paaacienrij&ui, most
bend., .idOlmeeroe d.n R .. d, dat bet bell! Pielennllritlburg 7 April 1841, en h.i ia na· ·rei •• D. "
.. rapport erd' wa., d.t er (lande .. oDder de mens deD VolkBraad geleekend door J. Prins- c, Goed, neem hem er dan m&al uh," ,aC de
paarden w.ren op d. plut. ,andeD heuTQbi •• loo, Pre.ideDI, en J. J. Borger, &cretari •. ander bedaard ten ~iwoord. . '
J. \Loo.. 11'., I. Portel.ioberg. d.t hij ale Het .g~ef\ eeD ...olle~i~ vefilllg 'lUI de ~e. Dur b~ de . ataliloDeh~f ge .. Iin In; maar
Ka,Ïltra.t n.ar d. plaat. w.. iepan met lobuldiglDg 'DD YeedletteD tegliD NCllpllll'. <le lord bleld ~ob, un liJn vroeger gesegde-
d.n V_I1., Vrldkorcet en t"ee boereD (laud ,olk, en bood, het volgeDde iD omtren't een raad die niet lopge,olgd werd. Naar het
Ii,eou,,) om den 'feeat.pel ta onder_k'D op Faku :- !lObeeD, meeat.er yan bet ,eld seblenD, .. ierp
de plaata. En dat hij "rhea,d om to "Dur .. ij in bet jaar 1838 door brief. bij liob op lijD ..ank acbt.ero,er en eak be
kDnn.n nrillaren, dat erJeen saak n ,landt!' wioaeling een loort van niend.ch'ppelijke danrd een .igaar op.
ontdekt wa., eo .d.1 b.t ne dat g:t ênmi- 'yer taDdboudiDg met Faku ge.lot.en hadden, MMr do llaliaDeD, ook Diet dom, haddeD
lIeud Wat. gezond Icheen t. ~jo, waar d.t de werden wij door beUl iD deD ·.IOOp van ver. intoueben de WIlggOD, WlI.II.l'iD de Engelacb-
jon,ebeenn Louw, dio no dur boer.n, erkeo- I~deo jll.4r YertOC~1 om Kapitein Fodo toe te man 111.1, afgeballkl en liet~n diCD staan. Toen
deo. dai &lj .ind. bet bPgin ,an dit loopend~ lateD hem te komen belpen tegeD ecn aanv.1 hij 'nll een kwartier op lijD j(emu ·ger..okt te
iur omtreDt 7 diereD badden "rIoren ... " van Ncapnyi ..... , ToeD Iii op maracb waren he~ben oYer hel Illngdurig opontboud on).e-
glander, lIIl d.t het I.. t.le dier dood (liul( 'ODd Kommnnd ..nl Prelorius náar Fllko drie duld!g .. erd en zijn hoofd uil het portier
in de maand AOlloital luleUtdeD, en d. OOler burgers; die loen bevo~den dat net om te vragen'wllnneerde trein eindelijk loo'ver-
Veeart., de beer Allan, W&llop bnnD' pWI. v';(.r ban &aokomst !Scapllyi weder een yijan· trekbn, vernllm hij, dat die reedi Ian, weg
~wMst op bun 'ferI,," , en d.t de stall d.g.- delijk.D llanTal op Fllku bad gedaan. Zelfe .. as. Hoe bij dat <!Jl DlJm, klUl men a.iob 'oor· .XI:Cll TIiVRSEAKI:.,
hjk ware!!' lChooligelllwt en aCgepleidel'd. en "'gen lij aeDise der geaneuvelden. Fako ,kieeg stelleo. _
dat alle mo~eJijk. en groote ,oonor, geno; toen berigt van OOleD togt eo b'el doel er kt l
men WH om het 'fenpreiden nn de dekte le YIUI,en tegelijk ae verzekering van ODse vriend· T 'N· K A e van OvereenJa om st. gedagteel:end
YOOrkomen. Dat bij de &aak ten ..oUe ger.p- scbap en een veuoek IIm den KommandIUIt rove sleuwe aart _ 1 April, 1859.
port_,d h.d un-den Landboa .. Secrefari., en te komen lien. die er op geeteld Wat om de Opgelteld op de b .. i,Tan de OririDele Akte
ur &ijDer kenni... had ,ebragt, ,,*t de eige geiegeDbeid waar t.e nemen tot het sloit.en \'Bn VAN DE ged tP.ek d:.l2 A at 18"8
D&IIJ'I ,an de dierea die lDet de gflfllden be· d d h H' agt. en ~ UI a; tern
I,.let W&Nn, a. &aak. toen de ziekte wa. ail een uon'lDeD vre e Dlel em. Ij van lijn Wl'twatersI'and, Goudveld'en', woordige Akte iDlr8lijfd door Akte ftD

kllnt !.oonde licb leer iogenomen met de sen· Parlement No. 17, 186~.
.ebrollen Diet h.dden gerapporteerd, 100 al. diDg, maar wei~erde te komen, op grODd vaD .
ftlIÏIcbt Wat 'folgeo •• ote No. 2 nn 1 I; ooderoolll en Elekelijken toestll.l1d. er bij 'oe- JUN. IJ 1889. Opbetaald en£,. uOx.'!!.OO. pen Kapitaal
docb datrop .. u tot biertoe geeD antwoord gonde dal bij hel onnoodig aohtte ODInede met .«.Uvv
~om D, ODI ie maken, daar wij allijd nienden en EEN te' rt G'd DIBEKT8UREN:
.' erder w er een IlI.4k yan glaDden voor· Dooit 'ijanLlen ·ge,... e.t .. aren. Onle bood. zeer ve, rouw.en 1 II voor "'", Vd. h •• r J ....... b UF"'" 'L." n L."".'I>. "00
pkomeD op' ae plaat. O:lLDjcrie. v n deD bbl rd BIt d d be- v ~ ~~ u ..............," '" , PI
hee O'Aparua t.eyn. Het dier, eene merrie, ac a'pron 0 wamen ,e er vau Fuu en lijn eeggers, aan oonen e e . , .1Uer.
.. erd door d'en VeellriB, eD eeno Commi ie \'IlD KapHeiD' een yoll edi go • bensLiging \'IlD de be· trekkelijke p08itie van . de verschei- De WelBd. h~r W. HIDDUi'GH, L.L.D.,
boeren gelD pe·t~_.l, en, dl'e hadden ce' rigten. vroe.Ker door OD. ODt.y,Iln1en, eD ook d G dm" M ha" I P H - •• n PO'OT

Il ~~ru Q 1 • d I l'ica on d' ene .ou Jn aatsc pPlJen met " w' ~. ~~~ ...D .......,noodig a:eoordeeld, dAl hel paard loude gedood " • \>al1 le gelworen VIJIUI wae. le .IlILAA<JH,
.. oroen, en dal tweo 8Ic18 veuleDa georderd vroeger ID den oorlOl mot Dingaan hlld un· Index geven e den naam van Plaatll :: G: O. GIR.
waren. afgeacbeiden te bouden voor mlDatena geb~e: OlD de.eD bt.efen ~ns t.e oDdersteoDen, en Rif 'Nommer van Claimll en Ka- Zij die de Execut41urakamer 'Il'eDlICheDte,be-
le. weken, en dal deo beer t~yn ill.trueti~s eil ha 0 er toe al' loe en t-e bre"~D Om 'taal' d 'U' t h .. Pri' DOOlDentot Elt8OUteUHO. Jlede-ExocnteunD

meI cm een aany op oos te doeD.' PI van e.maa!IC apPIJ)1I h.. aren gegeven om .ijne ItalleD degelijk ebooo N d "d dB' . . • anderlllinl's,elieYen .. r aan te .telleJI of te
I u "d I a en ItrlJ er oereD met Ncapayi '11 6d P t Id b taald L."": h d·Le m cn, en ontamelung ml de en Il"n te werd de neogde yan Faku over de verlielen ~ s.· • os ge e. utDloemeD eo" Qn er urn naam Tan .. D.
.. e~den die in de Acle wIlren yoorge.chreven. ,.., d d d Troye'8 Kaan is de eenl'sre on'gl'- .Exeou~IDer i_n~pst.cl."
Beldm, de beeren Louw eD leyn waren Diet YAn Ircn YIJIUI ~elomper oor do \'Teel dat . "/ . De Dlle&ueacbnmutreert IDlOl.eJlte Boedela
in atul om le ~erilaren waar bUDDe diereo bellel de lol welligt Illier bemlelven lOUover· 'neele Kaart, die verzameld 18 ID het door haren 8ecre&aril.
do liekte badd~n onged •• ~. kOlDen. In lijD onderbl\Ddelingen meI blan·

F. -~ keo liei bi' I'eh' d' ·:·d h I I Departement van den Landmeter- Op .lui van d. Dihkteuren,De heer \' ereuell at.elde voor, aan~olieD er . J I ID IeD"J ge ee eD a
eene' t d d dl' d leiden door 100delingen, en bij :oDd thana Generaal, Z.Á.R. Alle andere kaar- J. H. N. ROOS, ;

mIners D WIUI at e weg. el eD e VIlD bodeu nur BODlingville om d,en becr JeD W se .
Zw&Yelberg DI\IIJ' Bo mansfontein niet een ten ziin niet geautprizeerde navol- aam, cretan ..
ta.k_1l ru. de wegrarlij. den weg loud repo· ~i:ua~ij' ~~ I b~':!e~it d~ -:eo;:~g~~~ren Ot} gingert. . K&IIioor Tan de Execu"unkamer,
!'eren s echts lOO ver als Da nheuul, en mer, Jeukin. cn Garner aameD Ililn bet ver. Ádderl~ltraat, boek 1'&ll de Waalttnat,
nn daar op hunnen weg nur Mnlmc)lbury, Qen blijf"'&11 bel opperboofd .ilan de Umlimhlan Gepubliceerd door W. E. BUR- ._. __.~_Kaa__ ~ _
weg D&ar DaE nbeovel in oroe loude b~en· W&ll.r lij bleuD tot den óden, eD in die~ llE8TER, Johanne8burg, Z.A.B.
,en, gesecondeerd door den heer &abe, aan· tijd werd er l!e.)oten ~at er gedaan 100 De Zuid Atrikaansche. Onderlinge Levena Akte ....0 Onreelikolllst,

I--~nomen. d Eb' f rd d VerzekermCJ' Maatschap~H~ 1866; In,elijfd bij Acte
De heer Gird b,.~ tot kenDi, van de.n!l wor en. eo ne' we gezOD en UD den BENOODIGD Boe "II 8J TaD 1861.

da, een sekere driokpl.k, geD•• ~d u_:d : Gou,erneur. die liob toeD aan de Koloniale Op een .ren- rADUA AT
. b' ~ ~ , greDlen beYond, met een nnoek dat FaLo ) tOd" u- Ge,eatigd in 1~. ~ ~ ..telD. Da lj de poorwegatalie, aan de Dar lli@: d .. bh' & paas e€:n n erWlJZer. JIloet JUlIBBVBI'O.D8 ..

weg uits .. aDniJl~ eene publieke uitspAllpluiB tlD er liJn eec ermlDg mogl worden ~eno ongehuwd zijn en getuil7Ar.hnften
~ drinkplek. II gC:W&e81 .van on~ugelijkeD ::~~ ~~ met de ,olgende vorklaring er Inge 1..-k e- Boofd Kantoor I DárlingltraM, K .. ,.tad.
UJd, en dal die DUpnna\ eigendom i., en b~e ,van ~ wrusmbeid bezitten. Balans ~
P bliek tt fd d' b ." Ik. Fako, Koning der AID&IlOndo, leer £60 perJ'aar'm tv" • A Voorsitter: Sir THo.u·BalI" ... , It.C.M.Ga 00 00 I!;cwor en I' van et water.! bevreesd aiJ'nde ...oor de Boeren· r.; Por' ,1"a_ t; n)e wonlOg. an-
Jlij .t.elde voor, dal de Raad .teppen loud. • " k t rd' .' f

. nemen in d. lui, ge cooDd.erd door den beer &al, teD geyolge yan vencbeiden berigten die loe en e wo en Ingezonden op 0
De -Vrllien en ungenomeD. mij bereikt b(bben, l&meD met een .an ....l VÓÓr Ió Dec. aanllt.

De heor Vercoiel atelde voor, om tenden un op ~ën, Amllb_ etam i~ mijn o~middelJijke L P V SPUIJ
te u.gen 1'oor bel culleeleeren nn de bonden. n.blJbeld gewugd, en een oproepIDg in be. . • AR DER •
beJatting, en dal die 10udeD ingel!)nd wor. ,elenden ,...orm OlD naar bet bmp d~r Boeren Klipheuvel Statie.
den op de eente YergadfriDg in J a,nollrij, ~ ko~en d.t iD mijD I~Dd WIll opgerigt.
se econdeerd door den heer &abe eD aan. lIe ml) genoodaaa1r.t om IDIJ ternl te tt"kkeD
genomen. oit be~ land mijner ...aderen bllOOlten de Um-

De .heel" Moorl'ee8 stelde ,oor, OQI den limvobo; mur ik Ter.klaar hierbij dat ik dil
heer J. W. ligling te unooltcD, 'OOI' land aiet beb lat.en Taren maar bet alleen
weli bedrag bij den JantjellfDntein weg &bana ,erlaat wOfeD' d,e beYengemelde om·
wil in orde bren,en. en d.t bel Staande Oom I"-Ddi,beden; en Ik'· ...erlQek hiorbij d. len·'
aiUee ge.ocorileerd lood ... orden, om met deliDpn. th.n. iD .ljD· kraal a&IIw.llÏg OQI
den heer Sligling diennollen. overeet! t. dOlen mijoeD brier a&II d.. GUII"roeur der
komen, geaeooodeerd door desi heer &abe en KolODie te doeG ,e .. ordeD, o. tet seklire
aaoge»omen. .' te .trekkeD dat bel 1aDd "an de UmllÏmTOOboo

.Brief ,eluen VlD den beer J. M. G Vereneil to& &aD de Umloi.cooloo a&II mij, FUD, Ko.
ftagénde om ~jDIi betaling yan CODtrakt y&~ ning dor Amapondo, en a&II d•. nnchi1J .. d.
den weg van Oudepot!tri~ier Daar Malmetbury atamlllen behoon di •• ij oijliahaar sijD."
100 ook van den beu A J. tigllDg, vrageDa~ Aao dit IlCUk lijn de merkeD reheebt ...an '
OlD be&aJjnl t.n oontnol i.n wog 'l'an Hope- Fuu, Damaai en BanguiJi, Oil de _tee- INROTl'ER'S [,,_ Wel 'dja al d. ,oid.
fi~~ (P. Scbreoder" Molen) DaAr Ou'depot!' keniDseD ,an Sam. Pallitor, TbOIl. JenkiDa en boedaoiaa.eclell ' ... dl. ,ail ·0,1.....
.RiYlor. Wm. H. Ganaer, W"~be ZeudeliDi'D, Id~ ud.n der Beete Koloniale lilaken yv..aip.

Beelol n rlat de hp I' Bresler en de " erotaril ala getuigllll. Hel il .fGdJllSeekond Iqoanbai Er .. ordt eP"CÏ.)e ILlDdacbt .... teed MD tn .tule
yoorooeatde we D mUen. iD pect.,eru tn UW~DhI&Y~ 6 Janoarij 1841. . , ' !lemuIl' 'an bet g .... k 'f" Paard •• : :R.ieer.
~port daarover lullen ~Ten loe poedi,. moge- lJe politiek der Rijkaregenag_ .. at io di .. Pro~r dell .. ieuweo VeerHtel .. ee golMlaadctla
lij. &aD- bet taande Commitlee. tijd OlD de ui&seat.rellthe~d d~ Europóaobe 'D 1ll8jlerut •• t HIl pateftte Stljclle.,.1tIUI,

De bur Do Vilu,n gaf kennis, dal hij op ,olkplanting ~ verkleineu, ODsebeel Z. Afrika DO 100 ner op prijll •__ Id. Zael." "n I....
eie ,0lpDde nrpdoring Ill) yoorat.eUon" om oYer d. KolUlllaie IT~ te verdeeIeD onder ,lOOrt .op order I._kt u ".lee:4. Bepuad ...
lie reaeaing.. yen d n HUrl. ~ ill. beido do lan- NalurelleDboof~D. dIe t~ e.. verbond IQQ-I rH.IiJI. aT OI\l\IP"
CIard Bank- .. d. W lelijke Pro'lDoie Bank te' den ~"". wordeD d~ eea belofte ,an II&- ~~plaatMn.. . ,.cber.1DI In p,al BnYclbe UllderdaDeD _
D• .beer Brealer gaf kennis dd hij e de inva! d~ea iD de bun dlU.gep'" Iaa.iea De Prachtige Stellen Tmr, met ZfiYtl

~. 'orpderilll aal vooratellea ot! de pronDCle'f'UI QOeeD AdeI,&lde ...... re_ teroc· eD I.~ Bellag, .met de huel GlDUiel
J(oor'_bllJ'~,rel.l'i'I' te.uen. ~, .. UIl eie ~~~ III OlIM .Tlac .... eD ~ .. lace prijleD •..

Df lMer'-oorrtM telde ...oor OlD dC'lls.. &erugptroll_ 1Il~ be' oi~t. dilln~ da& , • . • • • • .
tan. een. lCIMniiDg &e eneD T&II tlO ,oor 1haN .. ~ AldeeliD~ acle~ ea Ali,wal i Zena 0.rn: ..Prl18liJ.t.
urn werk, JIIMuOndMrd door lIeD bear v.... Noord lad.aak&. . ~ ~ PeICitea 1 A
oueiJ aD auceno.....· ~ H1I au&U ~1l.M .0000000001fU,lIllloold- -'1.e

peciale __ A..f... 1...1....,.;... lied. UIl de ouuddeUijil"_' .......... '
~,. (---. Ga .... ..__.. .. w..~ D'''!~~.~~~4. '

Afdeelingaraad., van: JJal-
meabury ..

Koninklijke ila.1Idleut..
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0,K groote boeyoelbeden 'll'1lt.er op te trekken ait grooto diepten, 'l'oor be@proeijingof.9Ofbtl
geYen 'an WIter aall VM. .B et wordt ge .. erkt door een 'of meer Elele, Paarden, of Ouen,

,olgene de diep" ie, eD de boeve~lbeid nn .. at-er, die moet wordeD opgetrokken. Een E.el trekt
O.trent 8,000 pllone 'W.ter op in een Ollf. D~le Machines vereil'Chen geene koetb&re oplettin~ MI
ItulthD meer ... ter or ,oor de .anjte .. ende kracht, dan eenige andere IIOOnnn Pomp. Pri;1C!C
n alle andere iDforma~. i~fII ,orkre,en .. orden ,&II de E.. i,e ~ten

FI; ~DLAy & CO.,GEORGE

OPGERIG T .d. D. 1836,

Pakhuizen van Ijzerwaren, Gravestraat.
KAAPSTAD.__--------.---------- ------------,

POEDER
Iogelijfd 400r OrdonD.III!. No. 6, 1836, AU.
__ 9, 18~, Akte No. 17, lé76, .... Allt. No,

~7, 1888. ,--- AM B E lJ E N
Opbetaald liD Verm .... derd Kapitaal £29,fO<',
Iu 168 Aaudeelllll ftD £176.

. Bedr., ond. Admiuiltratia m .... dt.
£626,000 StarliDI'

DIRBOTEUBEN I

I

H~'!' 8UCoes dllt tot hiertoe gt'pnard ging met be~ gebruik vsn bovengpnoemde
.Mt>dioijn, bet;{t dfn Eigen8ftt, den ht'er C. B. BOI!lucBIRG, er toe geb~gt d_I'e

meer prominent yoor ~e &ltndacbt .van . et Pnblie~ te brengen i het .. erd ID ver:
gevalle" be,!eaen een' ~r kracptl!'t middel te .IJD te~n dele soo slgelDeen boler.
.....beDde .iette. die •• ngednid wordt door hoofdpijn, kortsigtigbeid, drukking op de
oogeD, &Dg.t. duileligheid, gt'brek .... 0 geestlr.racbt, onregelmatigbeid in bet bloed·
pijn in de 'lendeD en Ytlratopping.

I>e bijlOndere eigenllCb8ppen nn dit Poeder om bet bloed te venbnnen eo eeu
vrijen bloedIOmloop ~ bevorderen, om de "tlrking der ingewanden le prlHeieo eB
te regelen, ln le te r.uivert'n veD slijmerige en scherpe ltoffen, nemen de onaaoge-
Dame nitwerkeelbn we~ en geDezen de siekte. Bet zal ook seer beiluam bevoodell
worden "alineer het gebrnikt "ordt .18 bov~ngemelde voorteekenen, de vooriOOpel1
vaD RHUMATISCHll:'JlCHT .ich voordoen, en ook bij drukking op de bo11~
droogheid, jeuken eo cbronische .... ndoeningen van de buid, en bij waterlooh~
meer bij.onder "anneer d6e nit onderdrnlr.te uitwaleDJiDg voor komt.

AI. een bDil,middel bi~ vt'ratop'pi~g k.n' bet veilig "orden aanbevolen, al.med.
,"oor de,behaadellng van ,DI~lag bll lundelei

EB 186' VoUe bijzonderheden vergeJellen elken Bottel. Priis 28·; per Post 28·6<1.
.... UI,4fW ' .. ' !!lUID DOOK DElf lDIGD lIG~.uB

... 13,8~0 C.,H. BOSENBERG, Chemist en Droogist, swaan

... 11.8l0 Apotheek, Hoek van Bree- en Kortemarktstraat,
..... ,"fl"'V" Voors. Kaapstad. ,

Geen"connectie met eenige andere Bezigheid in' de
Kolonie.

N.8.-Dit gme-,ddel il bereid in deo 'onD ftD eeu POIId.r, .ood.t bet voor altijd Ir:aa
reboudllll .. ordllll, aonder de&Mlfa ei«eoeohappen te ... rlieaeu; een ,ool'{\ee! ID
andere ."'!rMl. niet beráttera.

:£'1.1. ÁLl'UD lbDu, PrNidlIIt.
De W.IEd.le hetrea

R. MnU1JlGH. IJ- A. B~.
J. O. OVlUlDUJL G. SlOJUt..

Voor d. Arminiltr.ti .. TAn Boedila ea ander
Eig~dom.iI Voo,den, Curaterea, Trotte. of
Ágelltllll.

N.B. De DirektpUHn ..er,aderen led.rea
DINOSDAG ..D VBlJD!G, te .If.ore '. __
glln ..

Kantoren.: No. 6, Korkplelo, Kaapata:J.

HY. GlBBON,~8ecnIaria.

OP GEBI GT,
Nom"laal Kapitaal ...
Opbetaald Kapitaal ...
liutnl·fontU

"tt "
""II
""

tt

iachinen
DE MABSEY MA AIJER.
DE MABBEY ZELFBINDER.

------_.-------------
De ligtste, goedkoopste en beste Machine.
Iedere Landbouwer, die een g~~de 'Machine noodig beeft voor den

naderend en O~gst, be~?orde dadelJ)~ een bestelling te doen voor .J,en
beroemden AlblOn .Maat)er No. 3, nu LO ptijs verminderd tot £']Jj. ....

B. M. ROSS '& CO.,
BTRANDBTRAAT, KAAPSTAD,

Benig.!__~genten _~~or b~~ngenoemde Machipes

Op~eloopeD FODdi... •.. £1,101,6111
AUeD belegd iD ZDid Alrik .. nach. 8eoari

leiten.
J.. rlijklOh J PremiuDlI £11l.9~1
IDko~eD IDt_t 60,'70

AANLOKKELIJKE TREKKEN.
Vollllaakte Securiteit. .
V rij yan Depe IdDgeD. '
Groote Boo.... ieder ORIB URBN.
Spoedi,. betaliD' yaa VorderiDpD.
Geea V.rbeuriD' Repla&iee. .
Vrije Wooin, _ Be......
,A oe WÏDeteG !t0lD_ de Led. &oe,
lIli" Ui&pTIII.
GMDpenooolijke VeraD~wooMelijkh.d.
LlberaIe Oyer ... _b Waard_.

WILLIAM )(AB8BALL,
~: Graaft'~Reine.tter "

----------_._ .,.

De Homwopatische
DOOR

Huisvriend
GUERNSEYDRS. en ..THOMAS,.o.r-.a 41. h.D .. illaa ..... WIII ..." .Il0l'.... .a a&II ta .MiIeD

OlN.&eu.a T~ .. "'~'."Dt__ r,t' .
Da liIIol ... tl..tak •• lbea,t1.lrd'lrM.~ ...

a-.&aria, ,oor .. i... dad.D .... ~ICII,.Plllj
lII&woordel_ljk lijl ui, ,

'W• .L C'O'lUlBT,:Z' !lkrirtarla.
Gebcnnr_ a.
-4 ~4-rl~. KMI)At..dj

O.d tlf Btlg"f1'fi9,.·~g tt!'" EV-, Boog Bei.
'. deft tJtaat..-P:rtndtftI8. J. P. KBlJ-

GD. lA GnMaGl. N. J. 8111'1'.

VEBKBIIGBAAB BIl

tKNNON en TEEB, Kaapetad. B. GLENNON A Co., Port Elitaheth

"De
IS het eenige ~?lIan~he ~i~uwllblad in de Midde~nden dat tweemaal

per Wook ZllJ;le vench1Jnmg maakt, en dat niet echroomt -roor den
Afrikaner Bond en <le .Afrikaner PS;rtij te velde' te trekken. Bet wordt

door al de voornaamate Boeren in de Middellanden gelezen, en a~
ADVERTE~B){IDDEL .staat het voor g~n ander Nieuw8blad 8chte~!

VOOl'Ultpande Afribner behoort J9nder de "Graa1!-Reinetter.te zijl!- _ , .•

InteekeniDpprij • .£1 2.. 6d.; pet POft gezonden £1 'jl. 6d.

J..E. RïR Eigenaar: '-

I'

,D$EL 59.

"zuiD AF
ALMA

TEGEN het~ N
een Brad Ab

met de Zuid . fIr,
gegeven.: Daarvc
V61tenties moeten
December worden

HOFMEYJ

MUTUAl
. Lenee en Eig~na&l' de
BNworder ... de

, )faliei Directeur... LI,

SCHITTrREN[
'A

BRA
EMPIRE Ai:
lo hunne Zejdz..'

Soirees L
TOEGANG J

4s., 28.
Gereserveerde r

eo Zo!SEN •---

~
600 Extra VI

Bok;

·OPWOE
18 DÉCEMB

"J ULLEN opgeu
U Llit:k verlu
KLA.PMUTS bT.i\
extra colJdltie eu

sent ziju.
T. J

Paar),' 11 Dt:c. J

J. S. M.A.R.&lS

KAAP

-AfBiJti!
KIEZEF

'rT ENN IS word l
Aa in termen VlJ
raad, Akte No. 41
20, dat de Kiez,
Kaapsche Afded
en voor insptctie
r.al liggen voor
veertien dagen, ~
uren, van af M,
December, en da'

h_ouden worden
27sten December

des voormiddags,
en' obJecties te h
trent. beslissingeli

Op

No. 12 Waalstral.

7 December

DENT
DR. BERKS T. Bl

80.1',., LiG. Den
kunde, li Nieuwe tri
beid Ian de Paarl (I,
lOOkeDna&r .M.alme~bu
op den.oo",ten Woeo~d
mal Ho~), op deo d
leobotoh (Krt. Wiume
maand OlD kUllltt&ndc
Ilittr~ ... _

GRAAN;
21 N. Tegen

THOMBO:

Onderwijzel

OP eene aang.
in het distric:

aan van. 10-1;
'Wijs te geven
laridach, Muzir
&laris £60 per .
,,·1lnwoning. ,,' /"
'1gsclujften t

ÁaIl den Ondért
dan 18 dezer.

1
Collet

'~ A(lHT in den
~ dierbare en g'
lil!;t)'l'K~ MAUl
Bm., in deu' oud~!
maaDden J diep lt,

Laiagsbutg, 11

Doodbe1

OVEJ<L,M)l:.~
11 de.r, l

AltiNA OA'l'tiA
clom Tan.CI maaot.
_keurd,
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