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~ De Paarls~heBankD_ ISA..A.eS &OO_
Kapater Bokken. IN LIQUIDATIE. MEUBELFABRIEKANTEN.

Ka.na. ter Bokken. De.Pa arl Bank. Gebouwen Bekleedere .n kompl.te Bm.. ..ubll~'"
-~ __ . in de,Karkt. Ba»u:.v' UIl

'OP VRIJDAG Aanst., 24 D;'I;;E;~IL a~-. De Irootde 'oorr ba .•• 1010..
JU LIJ 's mo~~~ns om Ondergeteerenden, m betrek- , . .

lOu ur, z~llen te PlfUTS kiDg ala Offleieële Liquidatoren, HUN VIR TOONKAMERS DIE
STATIE verkocht worden, 300 mIlen Publiek doen verkoopen, op 30 000 VOETEN VLOERRUIMTE '
J xtra Vette Kapater; BOKKEN. de plaats selye, , . . .
De Bokken zullen zeker present OP WOENSDAG B:B8LAAN, zijnnll ~ ,,"or het Publiek, en.behoorell ClOOIaUea lie
z'Jn. J , nn plaa lijn om te "ooleD te worcleJl SHIeD. Dur D. L " C.

F. DU TOIT. 29 JULY A.A.NST.. all.el1, '* gedrooSd BOll'etkesisen tot het 'Y:i!aau~ "::a!81lbelem
J, S, MAR.&IS <t 00, Paarl, .4.fdager'. de Gebouwen, bekend alJ de Paarl kun.en lij met 'Y~wen artik,elunbe'Y._ • pm .'Yercler

Bank,gelegen aan de Hoofd Strut, beTin.den da' S-. ~ lID. CJi~ ~-:lwl~ kuum
vlak o,er de; Publieke Kantoren. woNen ,ekooll' clua utikela ftD. ~ " Sera- .....

De Gebouwen, bestaande uit Drie Nette WasohtaieLmet I..ade en '.l.'wee '
Vertrekk.en, than8 ge.bruik.t door de Handdoelaroorien H' - -'0 6 6
B~nk, drie 1\ anto!en m hu~~, en ~n Aan elit Jl.asui.jn sal ook worden 88'Yonden een. pH., _...........
pr~v8at WOOnhUIS weer~lJds, sun lOrteerden 'YOorrucl.Aardewëtk,Ganerk, Ur.enrer .. :root...........
ruim, 8~1haDt, ~d gebouwd, TOl- l'en; in. h.t kort elk ArtiblrHmocdlM in. eeD. leed áitI- BUi. ..
maakt m reparatie, en allen onder ~""en Prijzn larr dan die ná ...... r BandeJ •• ba ZvJcl A1rIb.
IJzeren Daken. g '. ,

De Woningen hebben ieder uitga- Geilluatreerde Catal 0lua en Prijalijat word.,. op
strekte Tuingrond, grensende lWl .. u t 4
de Auret Straat, beplant met een aanvraa. lo.t'V ....., oe._zon en.-----------------Wijn~aard en uitgesechte Vrucht-

J. H. REDELINGHUIJS. beomen. Deze, te zamen met de
Kantoren in Huur. geven ongeveer
£155 aan huur per ~aar.

De ligging is zonder weêrga hier
ter stede, lijnde in het meeat bevolkte 80 tot 98 Langemarktstraat. Kaapstad.
aedeelte, en in de onmiddellijke na-
bijheid van de Publieke Kantoren en
hd Stadhuis, hetwelk, te samen be-
schouwd, zij altijd de voorkeur boven
andere Gebouwen zullen hebben, en
dus een onafgebroken huur waar·
borgt,

G. W STEIJTLER,
J. I DE Yl LLIERS, A,P.ZD.,
J. F, P. PEROLD,

OfR.Liquidatoren.
De Paarl, 21 Julij 1891.

DE VILLIERS, FA.URE & Co.,
AfsJagers.

DEEL 61.
3 L!

850 Extra Vette Kaapsche en
Merino Schapen en Bokken.
OpVrijdag, 24 Julij,

ZULLEN opgemelde Schapen en
Bokken, Pil bliek Verkocht worden

eanKLAPMUTd STATlE. Zij zijn in
fxtra conditie en zullen zeker pre.ent
"IJn.

Paarl, IS Julij IS91.
J. S. ¥ÁlU..lS &- Co.,Á(lagm.

BENOODIGD.
EENE Geeertificeerde Jonge Dame om

Elemer.tair Ur d, rw ijs te geven in
Engelsch en E ollai.dscb, in een Pri ..ate
Familie, ~alllri8 .£50 sterling per ja.r
en VJije WouiDg. Echool te beginnen
op 7 October.

Doe aa t zoek bijden Ondergeteekende.
E. W~IOH •. '

KOOlmagga8, Namaqnaland,
2 Julij lS91.

BE~OODlGD een Opsigter op een
Wiju-, Kooru- en Veeplaats, mott

ongetrou wd zijn van fatsoenlijke ~amilie
en ID staat om met Ezels om te gaal'.
Befel ten vereiaob t. Man vervoege zich
bij E. HA.rPT. P.K., Stellenboech. •

IEMANDpas uit Nederlaud
aangekomen zoekt eene be-

trekking, onverschillig waar.
De nederigste betrekking is
welkom. Blieven fr. Beurau
van dit blad. Motto: J. D. B.

1f4t
UNION LINIl!.

I:OBIHLIJ'KEIUILDIDS'
;-

UlfIOH BTOOJlBOOT.lUi'SCHAPPU
(BIPIBIT>.

DE MallbooteD der .Maatschappij Tenrek.
keil VAD Kaapstad Daar };Dg"land Tia

Jdadeira, om den anderen WoeDsdag te •
uur n-m, te St. Helene. A_naiaD, Madeira
en Li_bon a18 onder aaDJeggeod ••

VOOR ENGELAND.
ATHENIAN, Kapt. BAINBRIDCU, 19 Aug.
TARTAR, Kapt. WAIT, 19 ADg.uata..
~C(JT, Kapt. 'hAVERS, 2 September.
"lIeIl 't'&Il d. J(aet.ohappij 'I aaoolj. 8toOlll.-

b~ UI BOUTlLUIl"1'05 _lat.. voor
BAJlBtTJIO, Iron DB dell MIlk_" ..... da.
~

ILJ:'IOURKA.J&TJKS uarDGKL.\NDi pDg
~aar .aor r.. WaaDUD, .. or'" 1IitgeHiH '.;r'
eaD ,ermiD.-.tq , .. 10 p..- ... ' op iu 0.1111.1.
P~.pri~. .
BETOUBKUhTJBS nor HAVENS laaIT' 4.

J[UBT ..o.cIq 1Ii~ ,eo." UrqnUl Itliu.
rI.lf .....u. pet" i. UDloa"" OanleMa.MeIaa,.

pij S\oom,-*.
v_ V , ol P-r ..u d.

La.., •• n." lilaa IJ. Ai4Mleyain ..l.

THOS. E. FULLl!:R.
£.I,'.H •••SuUuJ. "oor Bald '\"rlta

11A~HONALAND,-Alle degen!', die
.il werk willen verkrij((eD in Maahona.
IbOd, r.lwbtrlfY, Jobannesburg, Preto-
118, 18SpstBU of 8Ddere deelen van Zllid
.AfrIka, woeten schrijven of een besoell
blengeD BBD de "Zuid AfrikuDlOhe
Wuk.verschaffiDg' en Algemeen Agent-
Bchap," Hurmee!ter Kamers, Adderle,.
Straat, Kaapstad. Heeren eD Dames
die ~P8tboden verilUlgen moeteD ook
aanl"'~ 'oeD, Fee Twee Shillings. ~l'.

AAN 'YIJNBOEREN.
DE Ond~r~tee.eDde il hem.:! Moa.ten

..an »tJn, Bmndt1l'ijft en Spiril .. te
ontTallgl"tl, eD ze met bet Beete Voord8ll1
"foor den Handel UI Ver.nopen. Gewn-
d_ monnen .ullen onmiddalijlle attentie
trlang8ll. Lib.-rale yoorlChoit8ll ,.a_aUt
indien 'eniecbt. B. O. VAN BllBDA
tlaielaar, St. Oeorgutrut, St. Oeorg.J[aman

GELD ter Belegging op Verband
,. tege{l 5 percent, Doe aánZoek

biJ VAN ZIJL en BUIs8nillB, Kerk.
pJ,in, Kaapstad.

OVERLEDEN te Wellington, op 12
deser ten hnise nn h.",'Zl1lIter,

Me~.F. Louw, onze beminde Stiefmoe1er,
Me]. SIBELLA MARAIS, geb. Buu,
Wed. van "Ijlen DAVm M u~a, ia deo
oaderdom nn 69 j6ren en 9 IDUDden,
diep beW-enrd .

Uit num der gezameDlijke KindereD,
D. D. MARAIS, D.ID.

GrootD~

DeIWestelijke Provincie Ad-
ministratie en Trust Ma.a.t-
schappij (Beperkt.)

PUBLI~KE VERKOOPING
TB

S'fELL~NBOS(jHJ
VAR

Goederen -vooraad,
MEUBELEN. ENZ,

In den Insolventen Boedel van
BA.B'l1l0LO:MEUS A.BBABAll THERON.

DE Curator in bovengenoemden
Boedel heeft den heer J, G.

MA.DEB~ instructies gegeven om ~
verkoopen aan den WInkel van deó
Insolvent te Stellenbosch,

OP MAANDAG,
3 AUGUSTU8 liNST.

Een sorteering Kruidenierswaren,
Vetwaren en eveneens eene ver-
scheideDheid van Verf, ens., bene-
vens Huiameubelen, beetaa.nde uit
een Sofa, Kleerenkast, Tafels, Ledi.
kanten, Kinderwagen, Spiegel, Naai-
machine, enz., enz Eveneena een
Ezel

J. G FRlESLICH, F zn.,
&mig Curator.

Kaapstad. 22 Julij 1891.

I n het Hoog Geregtshof
van de Kolonie de
Kaap de Goede Hoop.

In zake de " Paarl Bank" van
de Paarl (in Liquida.tie)
onder de Liquidatie Wet
va.n 1868.

KENNIS wordt hierbij gegeven
dat een lijst van ComplOmi88&n,

voorgesteld te worden uitgevoerd
door de Officieeie Liquidateuren van
bov~ngenoemde Bank, ter inspectie
lal liggen teu Kantore van genoem-
de Bank te Paarl, voor veertien
dagen, gerekend van Vrijdag, 24
dezer, en da.t het Edele Hoog Ge-
regt8hQf zal worden verzocht op
13 Augustus 1891, dezelve goed te
keuren.
Gedateerd Kaapstad, 21 Julij 1891.

CHAS·· C. DE VILLIERS,
Proc· voor de OfR·Liq.

KE~NISGEVING.

REIZIGERS naar Saldanhabaai'
en anderen, reisende op of

andere wegen makande eh met
Bee,~n trekkende op mijn Plaats
Daaat het trekpad, dat door mij ie
afgebakend, lullen na dese kennia-
geving worden vervolgd.

P. A. CLOïrrB
Burgenpoet, 7 I Wij 1891.

VEREENlGD KSVRIEND
• NO.6,658.

D. lSllfJS & CO.,

$pecial1teiten .voor Wijnboeren. if B•.~El(-
g, 8t. Georpat.raat, 1'eapët..4,

YBB80lDl UNYOBB YAN
BelD_en'. Bier, Jenever
,Eau,Oocaoen Bar1qeu..1

WebUjbohe ' ....... 1l

Il.Oaderg.'eekead. bebbea Voomclig eeD -prij

.Geen arbeid ver-
eischt .

BBROBlfDB ~.SóPerd. WinrN A..... tdploegj.. 1 ~roeacl. ppat.lfeerr
Q-bbelvoor WljDltolt"'g8ll j .beroelllde ppateo&eerdo Bid,. PI ..... ; .... de

W'l.Ïllltók-lit ,D S,' Il~i. ~,..rea. B~f'lIeen.' OD.'''.a~á per jo..... JadiDCea. • • : St.. ,
.a ~1acI t .!'Lp.p! ••III."....IJ .. r; W~· .. $obo"lear-.u Hail_Ge.,.kateerde "'-
II1trtlo .r.~ ~iIi1 Deea",. Vee'renhJCeD'leildoelk, Dut"'" ··W..terprad
Liooen, Spaken, 81ot11J •• ns.: . ,

TB KOOP TEGBN DB L..Á..ÁGBTEPBIJZBN.
R. K.B088 • 00., Strand- eo.lSt. .Georg.straat,

KAAPSTAD·

AAltIBIIJEN POEDER.
WaarsclafHCillg I Bet i. ter mijDer kenniale gekome. dat er .Ischte namaak-

I8la vaD mijn A.mbeijen Poeder bestaan. Bet opregt, i~.• lIeeD te verkrijgeD,
drageade het handelsmerk De Zwaan, met de nMm O. H. B08IJfBUG.

liI!,,"l' IUooee dat t.ot bienoe PJIMId gins IDd b. pbraik ha boYmgsaoemd.
Medicijn. heeftdm ~,eIn beer O.~. ~ ...... , er toe pb...,. d.el ..

meer prominent voor de MDdMbt ftIl ~ Publie~ .. breDaea J het werd iD 't"eIe
genll8ll be" .. n eeD .. knohtJl middel te lD~ntepn de..,.oo a1pm_ ......
aobende liekte, ~ ~ wor.U door booIdpiJD, k~d, .~.~ CJ_e.;
oogeD,anpt, duill8bpeid, r.bIek MD .... tknOIlt, oarep'-utifhaicJ Ill .... '1doId,
PIJD in de 181lden eD t"eNteppiJaI. '

De biJ-ondere eiKe""'PpeD bil eli. PoecJ. om .... bloed te YeI'dmUleIl eD ..
nijeD b1Ded8Omloop te be~ OlD de .. láq der iDpwaadma te prïkbJ. _
te NI-' 8D .. te .ui .... YAIl Ilipa.ip -.1 ~ ltO&a, DeIDeG de .~
game ui.werkaeUm~. - de siekte. Bet'" ook .. heil ... bmIDCI8D
word. wM1D88l'W . WOI'dt ala ~ 'fOOI'taebaea, de ftOrJoopen
YAIl BllUMATlSO JIOHT - ~ .. ook bij ClrakkÏDIr op eie bOra,
droogheid. jeak8D m ~ MDdoeniDP!D. ftIl de baid, _ ijj ........
meer bijsoDderWAIlII8II' deae UIt ODderdnakte, Dl toOr .. "

. Ala eeD bllj"!,,iddel bi~Y~ ku --- ~ .......
voor de behandelÏDl bil Dl ..... bij kiDder.. , ;.._

VoUe bi\londerbeda ,arPUUa elbn~. Pri1e·~: PIl' POit il- 6ct.
.... m DOO.D" ~llrJ." ..... u.

e B DOelllHIlO, Chemist en Drocgist, 8waan Apotheek, Hoek van
.' Bree- en Kortemarktatrut, Kaapetad..

'Geen connectie met eenige andere Beligheid in de Kolonie.

Nieuwe Pa_nM Water ·Lift of Noria
(BakJrles Pomp.)

REGISTRA.TlE~VAN KIEZERS •

VERKRIJGBAAR VAN:
ALLE WINKELIERS

"SELLAR BROS., Kaapstad, .

ViA de Pungwe Riner.
Per Union 8. S., Kaaf.aohappij ell

CasteMail Packet. Kaatlohapa
pij, aansluitende met
DE PIONEER LIIB.

VaD Bi vier-8toombooten. '.lanen.
kaanBChe Panagienwageu eo
Tranlport Wagens nA 'P9rt Beit.
(onder oontract voor het verYOernn.
de Maila der Britach Zuid .AfribaD.
lObe CJompagnie), 9 .-cI.api1l~. Tall
DDl'ban. ~

Vóor Tolle bijzonderheden. om-
trent V!'aoht of Passage, eD. Datum
van Vertrek, doe aanzoek bij .

A.lle A.gent.cha~pen 'fan de Union.
S. 8. JrlaataohappiJ en o..t.&e Kw
Packet. M88tachappij.: .

Bickie, Borman" 00.
Oriental Plaoe, 8outhampta.

1>ireot &all de ~ :
JOHNSON HEAN~' & BORRO\\.
8t. Gecnpetraat, Kaa~
Port Beira, Mct>aDda. (Paap.
RiYier) en

lon BIliabury, Jlaabona1md
,- - - - . - ----:::.--

L1mHb1lP1 h--.Iww. Voeg
dU .. .8pud AI • .., .......

WIJ maken aan het ,~erd publiek in het algemeen bekend,.dat de .ppij.
lt A.tricao BankiDS Cor~ratie " (Beperkt) ODzebezigheid OYerJleUlen

sal van den 16den DEZBR, in hare L.ntoreD aan de paarl, Kal- Iaplijf4 bij AcIII .... Puleaial ta ....
meaburj en JIontagU', en wij vragen beleefdelijk de ondente~, wel.' • lata ... bij Afle No.: 10 1818.
willendbeid en toetpnepnbeid 'faD onze C1ienten, en bet Itëerd Publiek DLUO'lB11&IQr ;
iD besigheid, (SOOalI tot hiertoe door 0118 senoteD) ten behoete faD ...de ot 1hlll .. H.. TL OL I; Lovtr.L.W.'.
African Banking Co~ratie, Beperkt. -. VocnbW. '

Ter Al~meene KenniaDevina dient dat de WelEd heereJl J. 8. p Jtr D.w...........-v • ...... I G••• D. &1111.)[uAlI, L. •V., B. p. :DUPLBaIIa en D. I. A. 'f.... DU SPiJu tot I.. HODII.. 0. pi Lata.
Liquidateunm Tan: de Weat. Provo Banlt zijn gekor.en en hunne. betrek- B.I. B. 0.0_. .L W. Lovw.:'
kioS aan'YUl'den Sullen op den 16den DEZER. AVDInU__ :

, op lut van den Baad Yao Directen ....n. .,. • .uw. 1IMna.L 0 _1.1.1IUAII
--., a. a ..........

I. J. fROOTOB. VoorziUer. De :Din'hana "eraaa .....
... '. ZOIMn ",,-.!H ..
... J' '., ....... it_

,.~ ,... r.IJ.......... .w--. u .. ....,.........,..,...... ~.. ,~""-' ~,u..... lfiriIa, l - ~ .....
...&aar.T 0.... ".. lo......r u- O..PIaiaII, ftnIII'la... '...

... w..w. lrWUr ~ ........
r---~ __--~------~

Rudd Milton'& Co.•'Port Eliza.beth.
I

- .

Het "Zuid Afrika.ansche Tijdschrift,"
BET ORGAAN VAN DEN TAALBOND,

ONDER Hoofdredactie 'Ylll Prof. I. ""5 DEllTtroI, sal iD. het ,""ols
venohijn8D omtrent het midds ITill iedere maand. Het ilhtt

eefiige Hollandsche Tijdschrift in Ztiid Afrika. Het is het 0f8UD
van den onlangs opgerichteIl Taalbotul, geeft DUttip wenken 'Y001
landbouwen, lectuur voor Oud eD JODB1...fraaie ~j_ Toor oplollar,
van opgaTen onder de Bubiek "Geselliá 1ijdnrdrijf,J' en geniet de m.ede-
werking en 'den steun. "'all de ïo,'loeibijbte mannen in Zuid·A.frib.
Men kan team den J.eringen prije van 121. 6d. inteekenen. Toor.eenjun
1'OOruit betaalbaar bij de Asenten of dUekt bij de uitp'Yerl.

HOFJOYB " B:BG~ .
9roeDt.plain..Sx.apltad .

WESTELIJKE PROVINCIE BANK.-----

ONDERWIJS. L F. S. BINDEMANN
DB Ondergeteekende naagt om

een lonse Dame of Heer om
On~js in E~~h, Hollandach
en MUle][, op ZIJDePlaat. te seTen.
Doe aansoek met oppaf ftIl 8alarie
TereiJoht, bij J, A.. Lot. GUlIac, x1ein
Zwartberg, DiIt. lriDI AlML

IS :RU VOOR VABT TB

WOROESTER
ALI TAlmDDOUBa

GBVl8TIGD. W. P. BW, 10 111lij1891.

.,'
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KonlnkUike .a1ldleuat.
JH "Otldl,Jt.'1P~Ju"· Jt.~p,ij

(y.... Wt........ )
~

DIlIeaDAG. 21 lUW 1891.

...Portupt eo '.'jD geId.
. .kw_",e. I-, ..... u...N 21 JtIlV. jl !' ...

LONDEN. U luw._,_Lorda Oarrillf"
... -..... t,~. eo nlIeD op.26 deser ill

&ol op _ ..1-'':---iia
ZRid Afril!., om iD s.~~

,............,. "'1~D.I*iDdtera, M...... Ill' PoriGpi
de pWoriait, de __

TaIriJki lijD
OlD te ,......,_ het
'tU looá iD kli,.. mIlIlt.

Oouoa.

-,.,.tlle..,..,II JrtUJ. I ....

V.. 2lJIlUj
••••• L •

Aardappel_, per ••• 0 7 6 - 0 18 '0
B1~1. per .iu.k 0 0 1' ..... 0 0
~ per mud 1 13 0 - 1 13
BnleD.lJ'08!Ie. per mad 0 3 0 _ 0 "
=,.100... O·6 9_ 013

per.iu.k 0 ~ 8 _ 0 3
...... ,. 100 .,... 0 0 ,_ 0 8l:;''' 017_0 J,. nu... 0 0 1,- 0 0
CaJlr __ • per nu- 0 2 8 _ 0 g
~pen,peretok 0 0 2 - 0 0
LiJIi __ , per 100 0 2 8' _ 0 3
.artJet, per 100... 0 8 8 _ 0 10
1'-. ,. leo ... ••• 0 ~ Il _ 0 ,

o 1.- 0 0
68_0 e 3

6
8
J

LONDEN, " l'CJw.-Ttte. clrit rierdt
~'t~~·'II_ID' 00_1e liJD..... 14 tot 96i.

Dr., .,.. di ~'. UiA.Vol...... fj _. wim .. 'fill

Xoai.~ PrU, 9p ti. iauIi~.
tOIaW~1 'tU de If ..
, ....... P~ beeft .
- ~i!Ie y...... ppij tea1.11001'. .. z..... op tt rl,..
- .. J..t lah GNU •
... • i · x-.

jbiel ".r•• r.. '"-.t~I~JII~I~"ft>e Londen V....nmarJtt.
LONDEN, Ja lOui.-Dt .~.

pa ...... Iaaa". Witte 10 ,en.a
.Boeit a.... .....,...1P."..

ea e..;ou Kort. Vale IdJa mj
... du WJ eie .._.q. ..noo.

,........... A.Dd.re ..... 1Wioaair.-Oholera.-.i!J(IM_,. •• """liNiN ,a "fIIIi. I ...-LONDEN,.92 JJ1LU. - YiJft-d_
UIl __ aijD _..- báutea
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bruik den magtig te
&'E'nle hem un -'stou, die hem
Ilaar Macldg.n gooide, waardoor
oocuie kreeg lioh vrij te loopeD
een' try te behalen Rotherham 1I01101l,ial,_ ..
den bal, maar miete het doel en het
du. bij een try. Toen' men DU
begon, bleef Engeland mee.ter
.ituatie, ofschoon Kimberley hei
"an punten voorkwam en het
IOhoppen der Eogelach~n op waardilJ"l~,'r ... ,,.,, ...
wijle beantwoordde. Het .pel duurd .. Ir.'_,t_
voort en even voor half tijd maak,te
Engeland nog een goal, lOOdat het
.tond :# een goaleo een try tern 1l::r.I,~~["~!~~~~~
Toor K imberley. Ofschoon er nieb "
gemaakt werd, W8S de "rijd leer
rtuant. Clause kan niet langer
spelen, doordien hij lijn linker eJlttboc*
beseerde, Rotherham.peelde ale
nitltekend en Roscoe ook goed.

<tv'J.lk eD Bromst waren Teel be~
andere for ...ard.. Powell; en De m",,,,_,._
waren ...ederom magnitigne voor de
'gelachen, terwijl de drie.kwartea,
kunstig speelden, eoeals men het
Dooit in Kimberley had gelien.
kleton Wal een goeden back.' Onder
forwards WBS Treney een grOG' IIIl00el,.
Bhand, Sneddon en Little speelden even-
een. eerste kla.. inderdaad iedéreen
speelde goed.

DIN08D.l.O, 21 JtTNU l8il.-\(wnI, J~ b .. ,. VAD dia Jl .....
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Geld en Spoorwegen.
JOHANNESBUPG, 20 Juw. - De

heeft een belangrIjk ariikel nYI.PI,_H ...

Noodlottig. fioaDtiëele aaDgelegenheden der ~.~~:I::':::J::•.::rI::~~~:-
bliek Het blad le~t dat ..::

GRAHAMSTAD, 21 JULIJ.-De heer Kruger zal voorstelleD een roDde IClm ~~~I
B. Prew, ex-lid der firma &aynold. eD om de Nederlandaohe SpOorweg ..... l.l....rulll
Pre ..., stierf heden ten gero1.ge van erge voltooijen en den Selati Bpoor'INg
...onden, gekregen bij een Spoorweggoe- . De Nederlandaohe Maat.
deren .... agen-ongeluk. De heer Pre... , i~ met hare jODgtte UUIUj(lllile'-1
bad een been afgeaet, en daar er Zondag Diet geslaagd eD "erkreeg
nond het -kolldvunr bij kwam, wy d. VoonohotteD.dood. het reaultaat. _

NATAL.

FinanciëeL
Prins Albert.

Goudgravers va den Oivie-
len Commissaris,

PRINS ALBERT, 21 Jmu.-Het
Tolgende telegram ia naar dén Kolouia.
lea Secretaris gesonden : "ne Ci"iele
Commi .. aris hier geeft van daag P1'Ql
peoteurs li08Dti81 uit, op de oDgeproola.
meerde plaatsen SpreellwfoDtein en Klein
Watenal, aan een aantal lpeoiale vrieD
den en bloedverwanten Tan conoeuiona.
riuen. De belaq~en van hen, die het
houden met de origineele Iieentiea en van
TaD het publiek, wordeD door deze mo-
nopolie verzwakt en he~ Comité be.
IOhouwt, dat zulke bandelingen in directe 18 Julij, 1891.
oppositie zijn met den geeet del' Goud. Dele plaats b1i)i\ doorweekt. eerat van
wet en ernstige gevolgen mogen na zich .oLtijdigen oyeryloedigeD rageD, e'l nu di,
alepen. Geef als 't u belieft iDltruc&i8ll eeu bah'eo voet dik 10eeDI1'. DB~.I[ VU 1•• , DKJIJU:lo
aan den Civielen Commissaris." De I8n. 'Uiterat schoon ... re~ de lastste twee da' De Ei. hr. D. VilIi•• iobth het l*Ppwt
d ,bet gezll(t YI\" de ,JItte vlokken,di .. IDebt het Oomit6 0.... d... laU 1Iihotnr toe.
er Tan dese telegram aan' den Ko!o· aarde versierf'en ; doch dit beeft, OOM LeAn sich sullea blYbm_, 1'801)Ia1 •• 1-1

nialen Secretaris ia de Voorzitter "I.invee h et leven gekIlIt. De .prDitt'D deerdeb.t _I" dat de saak liar Jw&. OOG
het Goudgravers Comité.' blij•• SOQ 901, cu de ...egeD 100 ""t, __ "d.nt!.. wwde __ ,

morge-i,sijnde deo dsg voor hilt Heilig p~ ... iDlloo- '::b.til:.:!r
."ondm~l bi)d. N G. GemeeDte beJl!lal ah..r N.. thu!, eeooac. de •.. 1 ..

dit feeat Diet ',:,,1 kUDDen ...orden ge"rerJ ... , rappori, _ Mi 0." da,
Ooit de predlkaot van BDrgl!rBJorp, die wat d. mao wllDl8htewu dat .ea d.'~IeDlaijl ....
. ter Builteotie zou lijn, i. door de '
ruiten t, rUI{gehondeu.

TARKA.BTA.D, 21 JUl.!J.-E.n ver- 'LlB.Pepler'a ouglateldheid blijft deo I... ~_
radering der Tarka Boerenvereeniging i. tijd Dag_oeg oOY8raDdera, Lu
!leden morgen gehouden, en beeluiten vau benaauII'dh.id in de bor.t noopt
...erden genomen om de heeren F1'QI' el:J bet 'pr,.keo 100 "eel mogefiji: te
Du Plee6i. geluk te weDschen met het. Wij verblijdeo oo~, dat
geeD zij in de zaak der Wet tot wijsi. D_heeren fIlU gerQelea tiJD dat

f:'n~TaD die op de Brandziekte gedaan ID deD !lOmer tea volle
b II· e 1 d h F-.... d' ur komen. De Eerw. Propooent Soboe·, n voora en eer lVIt. om a. ' I hid rbi' d W'" ddt eed l' h ft 'l'el. ageert do( a •. D ppre Iller, eo "lie'Je". oor ewe enng ea 1/..1D880e~OIJoeDiog

phegen De rivieren zijn nog "ol door De Edele heer D. P. VBn deo Heever
den llle8Uwval, en men hoori 'V8Il ."are pteND morgen V<4U het Patlem'D'
verliezen van vee, van 60 tot 600. Over ekoJD8l), eo lal Maandag ...eef turDg_
het geheel moeten er zoow.t 2,800 acba. keeren.
pen sijn omgekdmen. Het tW. i. 0" Maandag 1.1.... erd, bij het beropeDd
Ulane helder. 'iJC)rpaobool, de heer P. A. BUIID.1 alIIDlj~,"'"

lu~~.v".. jerwij .. r door b., publiek iD '-aiJ-rIIl'"
fe<:lbooLrebou" u",elilomd. HiJ blij,e laDg

eea aegeD {

Brandziekte Wet.

Sneeuwen gevolgen.

Een .Afschuwelijke litis-
. daad

Koord op een Elfja.rig
• Meisje.---

De lItoordenaar op Vrij
Voeten.

lUCR.OND.
(TjI" _ COI'YWpOftdeJtl)

20 Julij 1891,

PAARL, 21 JULlJ. - Een neeaelij
moord werd Zaturdag namiddag volvoerd
Ban den ~oet van Du Toit'. Kloof op een
kind van den beer D. RoIlllOUW van Dal.
jOl8pbat. Het mei8je, eU jaar oud, will
gezonden om twee esele te halen en toen

De moord te Paarl.-Een Hottentot als de
schuldige gevat.

--.PAARL, 22 JvLl1.-Giateren ame
~ de heer PentJ, Vrederegter te
Wallington, tien moordenaar Tan ..... " .. ~~v
heer RUlIOn...'. kind op een aangreD'
de plaat.

B'EOHUANALAND.

Spoorwegen.

Van Vryburg naar .afl
.king.

~
Een" Interviewer."

llAFJKING, zo JuU3. - EeDe iD-
~101'drijke publieke ver,aderiD' w,rd hier
~oudeD, .'&rOp .. parig

eeD vene~8Dwoordipa' $a ui:.DI'!~
liMf cl.. beJanarijke C01D1Il..,ieeIe bg·
1IiJi._~ ,:m~~_~~ !a.
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