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W(1rd~n v,·rkocht. Zij zijn extra Vet en
Opjiebr1l!.;t door den Heer

A. C. SNYMAN.

ZAL opgemeld getal EZELS, in Extra
J G(;~Jé Conditie, PUBLIEK WOR-

DES YU{KOCllT, te KLA P M Li T S
STA T J E. Zij zulleo teker preeent

P. LEWIS & ZOON.
Fud, Q ~ 0'1'. 188<\.

) S. ,I/A.RAIS & Co., Aj3ktge1"s.

AFDEELINGSRAAD, PIQUETBERG.

PACHT VAN TOLLEN
VOOR 1885.

HlERBIJ geschiedt KeDnis~eving
Jat de Pacht van de TOllen te

Grt\!8 PaB8 alias Pequenierskloof,
G'l:lt Bergrivier Brug, en 2~ Rivie-
~n, in deze Afdeeling. voor het jaar
:SS5, opgeveild zal worden op

Zaturua.g, l3den December 1884,
toor de Publieke Kantoren ter dezer
7la.atse, te 10 ure v.m.

GEORGE RY. PARROTT,
Secretaris.

KiDt""r nD deo Afd.elinlfWrud,
Piqustberg, 30 Oct. 1884.

AFSLAGER, p. J. RE TIE F.

o 0 0 0 B E R I Q T.

(
')\ERLEDEN,-oP den Isten Novem-

ber, te Palmiet·foot.eill, Grilewaland
West,oore gl'liefde Vader, Ema.1UlBu.-
mJ llOil'IUJI, vroeger te Stellenbosch
favnach'lg, in deo ouderdom van 74 jaar
!O 8 maandan.
('It naam der Weduwe en Kindereu:

JOS. HOFFMAN, M.D.

KENNISGEVING.

OVERLEDEN alhier, op den 80!lten
October LJ., na een 8martelijk lijden

la:! eenige mean-ien, onze geliefde Vader
til :':cbClODuder,de Beer WILLEM. JO,
H!~~r:::; T~S ZYL, in den ouderdom
Tl!: seven tig jIlren en eenige maanden.
W l leven in de volle hoop van hem we·
der te lien, wanneer ooie onze sardecbe
T~bemakelgebroken wordt.

P. J. A. DI VILLIERS,
E. C. M. Di VILLIERS,

Geb. Vu ZYL.
Heerenlogement,
3 ~UTember, 18~4.

OVERLEDEN,--op den Isten Nov.,
188-~,te Stellenbosch, in haar 62ste

jlar, Me]ufvrouwELIZA.Bt;TB SeBRO·
!J£R, gtboren Roux, Weduwe ft'l Wijlen
rh. lo:. :SCHBODIR.

OYEHLEDEN,--&all de Plarl, op
DIUh"8dag,den ~en Nov. laatstI.,

miJn t.-.eclergehef de Echtgenoot, GUBlIL
J )4X~i[ s BUiJO,in den ouderdom n.n 65
Jaren, I mMDdell 23 dagen, na ~n ~iek·
beci V&Il slechts weinige dagen.

WED. G. .1,. BUGO,
Oeb. Dv PLl8sta.

P\atl, tj ~ (JV. 1884.
" Let op den nome, en zie naar den op-

~, want bet einde va.n dien ma.n aal
~e tljD."-PIW.lI 37; 37.

ZACHT O:STSLAPI:<.N,--op gillteren
avond~JIlijo Ech~enoote, JOB.unIA

:\Lul.l, Il~b. UI HIIR, in den ouderdom
'&0 4:l jaren eo 7 maandeIl, WMrdoor ik
!n milne K ioderen het verliEJ8hebben te
b.:trtufPnVlLneen geliefde Huisyrouw en
IIlrguune Moeder.

p J. P. EKSTEKN.
IIIIrdenberg,
Pa..rl, 24 October 188-4.

OVERLEDEN, - te I< Rhine Villa,"
r1.~ h loofstru.t, Ka.aPIlt&4,op Donder·
ijK avoed, den Bden NOf., de Wel· Ed.
tetrJ.!~ 7!!I RYN, 8R., geb. te Koude
L~fk" Zuid Hulland, op den aden Oe\o-
~r I~'J9.
l>Dl~pbetreurd door zijne Wechnre en
:.Jnden'u.
\ Pamllle en Vrienden worden mend&-
~kgIlnoodlgdter bijwoning del' Be«raf&-D~'op R~D~N (ZATURDAG)NAlUD-
AG te vier uur.

/

VEREENI'GD VOLKSVRIEND .
KA! • 8 NOVEMBER. 1884

ERNE VERGADERING van de Commissie in :
, doen nrtegenwoordigen van KoloDialen Wijn op.

DIT Welbekende FAxn.IB BOTEL ling te Antwerpen, zal op A.anst.
is nog TE KOUP, en zal, in- '

dien het niet eerder va.n de hand Woe' n' da 12 ~ I be
wordt gezet. .r>: s. r, ' .L'~' r,
PER PUBLIEKE VEILING TEN !Lao URE,

Te K.oop wordel1l&D&'ebodeu,

Op VriJdag, 14:Nov. aaast., IJl 'het STADHUIS te PiA.ARL,
. ' I

TE 11 URE V.M. gehouden worden, om te overwegen welke de befte etappen~.
En nU_ zek8\'p.... nt. r.ijll-.A. &. B. LATlEF. Daar het bijDa zeker is dat de lee' -Ilija ,WI, be..onde~ _1&Il.hat.. e,.J... Q
'Paarl,8 Nov. 1884. Spoorweg eer lang naar Somerset Tentoonstelling te Antwerpen.

J S
~A'DAIS'" 0 Af 1 West verle~d zal worden, is dit BARON VON BABO en DR. HARN, zullen op !.~eV«gad.ring

• ..IIL a ut 0., s &gera. eene wezenlijk goede gelegenheid,
niet alleen om een goede speculatie
tt! maken, maar tevens om een uit-
muntende geldbelegging te erlangen.

Het Eigendom is op den besten
stand in het dorp, heeft, uitgestrek-
ten grond, en overvloed van Water

ZAAI- EN VEEPLA.ATS loopende er gedurende het geheele
" De. Go~de"el'w"chtlu~," Jaar een stroom voor het eigendom.

Het is in ~oede orde, zijude het in
degelijken staat van reparatie ge·
bragt. Konditien zullen gemakke-
lijk gemaakt worden.

ALF. GEO. JONES,
Curator.

J. J(ADER I; es. Afalagers.

OP MAANDAG, 10 NOV.,
ZAL boY!engemeld Vee, dat zeker

ZAL de Ondergeteekende publiek doen present zal zijn, pIlbliek: worden
verkoopen, ~ijne vruohtbare Wijn· yerkooht uit de MARKTKRAA.L.

en Koornplaat8, genaamd VOGEL- Wellington,7 Nov. 1884.
STRUh FONTEIN, gelegen te Paarde- J. FRED. PENTZ IJ Co·, Afslagers.
berg, beplant RIet oirca 70,000 Wijn.
!ltokken, allen in goede dragt, en allerlei
VruohtbOOlJlen, terwijl de Plaats vrucht-! KOLONIALl
baren grond heeft om den wijngaard BAn- Weeskamer" Trustmaatschappij
merkelijk te vergrooten, hebbende de
Eigenaar dit Jaar weder een groot stuk VE RKOOPING
Grondl! aangédolven en met Wijnstokken
beplant. De Plaats heeft goede Zaai- .....lf .DlI
landen en Veeweide. Dil Gebouwen, Fidel· Commlioss. Erfen;CI
bestaande uit een Woonhuis, Kelder, ...,
Stallen en anders benoodigde Buiten- OP til
vertrekken, zijn in goeden 8t&llt nn Re· STOEP VAN DE KOOPM.ANSBEURS. ;
paratie. Dit Eigendom, zoo wel beleend - De Paarlse1ae Brand !Bsnralltle ea Tru.sta~happij.
behoeft geen. verdere aanbeveling. In den Insolventen Boedel V&ll

BONUS I BONUS I JOHANNES WIJ~AlID
LOUW.

30 Geleerde Paarden
(RUINS),

liGeleeMe Merries,
12Geleerde Eleh.

6 Nov. 1884.

iiitUID~1\_FR1KXIN~;-A_L,-_MANAKI _.,.n_--J -QUEENfflioTEL.IK E NNTs GE V
~ ~ SOMERSET WEST.

560 Kaapsche en TEGEN het Nieuwe Jaar zal een BLAD-ALMANAK
]Jfl'ioo Scbapen. in verband met de "ZUID-AFRIKAAN" wor-
. WOENSDAG. 12 NOV., den uitgegeven. Du!"'oor bestemde Advertentien

O~LLt:S re KLAPMOTS STATIE moeten zonder verzuim worden Ingezonden.
Z b,)\rr,gt'melde HOFMEYR & REGTER.
~CHAPEN

VriJdag, den 12den BetelDber, 1884,
lt .:~rsle Klasse Geleerde V.1.N

Levende Have, Losse Goederen, enz.,
OPDI~LSDAG, 18 NOV., In den Boedel n.n wijlen den heer DUIIL lli&TlIINUII LI Ron, en nagelateDe

Echtgenoote, }U&GA&JTH4E. LI Rou,

OP DINGSDAG,
18 NOVEMBER A..8.,

ZULLEN opgemelde PaardeD eDE.el.,
met zorg opgebragt, PV B LIE K

WORDEN VERKOCHT,
T:E KLAPMUTS STATIE,

Paa.'lsthe Brandassurantie en 'I'rustmaatscllapplj,

PUBLIEKE VERKOOPING
OP

Welkome Tiiding.
VERKOOPING

Te BOESMANSRUG, nabii VILLIERSDORP ,
V.lN

vu

750 Extra Vette Slagthamels
1,200 .. Uoijen

500 " Lamme1"8

25 Stuks Aantee Ivee in goede conditie
3 Extra Rij- en Trekpaarden
15 Vette Varkens, groot en klein

In den Bop(lel van Wijlen den Heer
HINDElI: CORNELI8UN NHotlBII: en
nagele.ten Echtgenoote.

Aan den M4itland Weg.

BOEB.DERIJGEREEDSOH.&.P.
3 Ploegen, Eggen, Kruiwagen. Tui-

gen, W 01- en Koornrakken,
lj ra 'feil, Pikken, en een menigte
andere Goederen. Ook

1 Extra Geweer.

HUISRAA.D.

~ Extra Wagens
lOpen Kar
1 Kapkar
1 Span Trekgoed compleet

f)'E E, xecutrioe in gemelden Boedel
zal doen verkoopen op

DINGSDAG, 11 NOV. E. K.,
(In plaat.. vall Donderdag, 6 Novembe-r,

zoo al, oreeqer qeadocrieerd.)
M~t Bonus

De gunstig bekende PLAATS "De
Goede Verwaohting," gelegen aan deo
Maitlar.d Weg, tusscnen de VII en IX
MijlsteenelI.

De GE'BOUWEN bestaan uit een
WoonhDis, asdere Benoodigdheden 'en
Huurhuis. De Zaailandell sijn vracht.
baar en nitgf!8trekt, de Tuinen hoogst
prodnctitlf en de Winter- eo 7.omelw..ide
,.oor eeu groot aantal Groot en Klein
Vee uitmunteud en onovertrefbaar.

Overvloed fan Water.
De ligging van een wo groote koat·

bare Plaats in de nabijheid der Stad
heeft eene lt'Rarde dia de Slagter .n
Melkboer bell' berekenen kunnaa.

'I'sfele, Stoelen, Kuten, Bedden, GI&8. en Aardewerk, Kenkengereedaohap, enz.

Weduwe M. L. LI ROEX. l
H. C. Ol WET. G8IIIUDe1Ilijke
J. J, DI VILLIERS, A..P.Zooa, E:~eollteuren.

Stc. P. B. .A.. en TrusUnaataob.ppij.
Pa&rl. 81 October 1884.

H, J. 0 E M PER S I AFSLAGER.

STELLENBOSOH.
PUBLIEKE VERKOOPING ~

VAN

LOSSE GOEDEREN~ LEVENDE HAVE,
ENZ., ENZ.

In den Boedel fan Wijlen den Wel·Edelen Heer JAOOBUS du P A A.R D EB ERG.
TOIT, Jaea. Zoon. PUBLIEKE VERKOOPING

DE Ondergeteekenden, inacruotien ontvangen hebbende van Heeren
Executeuren Testamentair in boveng!:'melden Boedel, zullen

Publiek Verkoopen, op de Plaats

"DE.GROOTE ZALTZEE,"
OP

WOENSDAG, 12 NOVEMBER A.S.,
l'EN 10 URE 'S nORGHNS,

DE VOLGENDE LOSSE GOEDER:SN.
VAATWERK,Enz., bestaande in Kuipen, Stukvaten, Leggers, Half-

leggeI'8, Haltamen, Ouden Wijn, AzijnvateD.
KELDER-GEREEDSCHAP :-Trap- en Onderbaliea, Wijnpomp,

compleet.
BOERDERIJ-GEREEDSCHAP :-2 Open Wagens, 1Wagenkap

complee-, 2 Kapkarren op Veren, lOpen Ker, 1 Dubbel-voor Ploeg, 1
Dolf-ploeg, 3 Um8~loegen, 1 Wijngaard-ploeg, 2 dito Sch()ilels, 2
Eggen, 1 Koornmachine, 1 Mieliemachir e, " Zensen, Leeren. 1 Span
Tuigen en Zwingels, Jukken, ens,

LB'VENDJi HA VE :-2 Paar Karpaarden. 2Rijpaarden, 3 Ezels,
1 Span Trek088en, U Melk-koeijen en Kalveren, 10 Vaa.r~n, 3 Bollen, 6
Struisvogels, \ 8 Varkena.

HUISRAAD :-Besta.a.nde in Voorkamer, Eet- en Slaapkamer Meu-
belen, Glas- en Aardewerk, Zilveren Vorken en Lepels, Keukeagereed-
schap, en wat verder ten Verkoop zal worden aangeboden.

J. J. P. DV TOIT, } Executeuren
J. A. FA.UR~ .
JACS. F. DU TOIT, Testamentair.

vu( nli' JtoslBARI

WIJN· EN ZAAIPLAATS,
GUo.GIN TI

PAARDl£BERG,

Op Donderd.&g, 20 Nov. unst.,

Vastgoed, Levende Have,
LOSSE GOEDEREN, ENZ.,

TE

A. J. VERCUElL.
PBArl, 31 October 1884.
J. S. 1t1All.lIS .. Co., Afsla.gers.

EX ECU TE U R S KA M £ R.S~lIenbosoh, so October 188•.

J. MADER & 00., .Afslagers. BELANGRIJKE VERKOOPING
VU IOsTBAABPAARLSCH

Landbouwkundig Geno'otschap.
--------------------_ --

DE TENTOONSTELLING VAN WI;N EN BRANDEWIJN zal LANG ERIVIER,
alhier gehouden worden .ol.l"DEELIl'lG 'fl1LBAGB.

OP DONDERDAG, 13 NOV. A.S" In dm j,uolve,1kIa Boethl vali DA VID EDWIlV
DuVETuN.

Prijl'llijsten verkrijgbaar en verdere bijzonderheden te vememen bij DE Curatore~- di:zen Boedel
den Ondergeteekende. zullen per Publieke Veiling

P. H. FAURE, doen Verk()(jpeD, op
8ecret&ri&

Paarl, 6 October 188'. "J Vrijdag, 19 Dec.·aanst ,
Die welbekende en zeer V ruchtbare
Plaats LANGI RIVIBB, gelegen

O
E Beenn J. T. POCOCK '" Co. makel! aan hune Vrienden, de WiDkeliera aD ala boven, tézarnen met een groot

a.ndenm over de rbeele Koloaie bekend, dat r.ij de prij .. n bauner welbekende aantal Kostbare Paarden, Scha-
EOIIn HoLUJl1l5CUI }lnrCUllJ. lot. 6 Shilling' per Dosi~D 'f\mIIiDderd hebben, ell aU. peD, ltoeijell, Losgoed, eDI.
aud~ artikelen onderbefÏg lijn aan IIIMI gelijke vermiudenag. Verdere bHzoDderheden zullen in
ZI .... A4 Ir 1t2Sc: ..... O .,001' COJrl'A.T. KOO••• S. een latere acl,vertentie verschijnen.

.dLLB.ORDEBB lULLEN BT.tPT UlroBfOBBD ~OBDBN. llENRY C.lRSON,
F. J. BROERS,

Geu.meDujk. CarakIren.

llDi.Y CAUOli. Malacer·

HOL:LANDSCHE MEDICIJNEN.

J.

VERKOOPING
VAN DE PAARLSCHE !

KOEIJEN, Enz. Brand Assurantie en Trlst.aa~dlapplJ.
OP DINGSDAG AANST.,
ZULLENVerkccU worden op de Ver. ELFDE JAARL'JKSCH vERsLAe

koopin~ van" GOEDE VERWACIi·' ,
TING," biJ den Baten Mijlsteen, MAil. Ahn de AandeetJwuder8, 0'P hunne Algemeerte Vergatkrin1, Ml ,zatu_,l,..",
UND W 10 : -If •r ' '""'":f

den laten Nove~r, 1884, WDrgfkgd.. I
: i

~

In den IMolllent8.A B~L "an JOHN
ROGEB.8.

lG Uitmuuteud.e Koeijeo,
Die op Kalven staan binnen de
volgende maand, en

30 Bokken.

t'egenlfoordig zijn •. -
J. B. ~~IS,
P. L. V DD BYL.

1

JiL
WELLINGTON.

10 :£ente Ktaue 8LAOTKOEIIU
6 Do. Do. Do. aSSEM

40 Do. Do. Jt&apsche eD lleriBo
lORUM

10 Do. Do. KUAT.&I.:aOUD.

Op Heden (Za,turdag,)
TE 12 URE 'S MIDDAGS,

ZAL Verkocht worden het Regt ell de
Aanspraak van de Eohtgenoote van

den Inllolvent op zekere Feidei Commis.
lI&ireErfenis en Kspitaal £250, haar toe-
komende na. den dood harer Moeder, en
nu onder de Administratie van de
Paarlsche Brandassurantie en Trulltmaat-
sohappij.

O. W. BTEYTLER,
Eeoig OW1lwr.

Gebouw derKalDer,3,Kerkplein,
Kaapstad, li Noy. 1~4.

J. J. HOFMBYR -t ZOON, Á FSLJ. GERS.

Te Koop of te Roor.
EEN GERIEFLIJK WOONRUIS,

In het beste gede"lte V&Il Bree-
straat.-Zes Kame1"8, groote ,Keu-
ken, Badkamer, Stal. Kelder en
Pa.kkamers. -Men vervoege zich ten
Kantore van dit Blad.

GBLD,
VAN tWO loot £10,000 op EERSTE

VERBANDES op Plaatsen binnen
de Kolonie, tegen Lage Rente, is Ter-
krijgbaat op aanzoek bij:

JOHA~ JANSEN (\ Co.
Vakel.PI en .u,em- Bandela ArDt8n·
S*rondard Bank GebouweD,

K.,..ad.

DE SCHAPEN VAN DE TOEKOMST.
l

IKheb ootvangen een Ee"te BeZ6.~dillg ,,~ deu prao~tige Di~, en IOhoon ~ij
reed. alle Tall de hant\ gezet Illn, ben d, toch bereid IlO8 .,Jllige hoenelh81d

van de.elfde kluae te ontbieden, i
Prij.: £26 foor RammeD eo fIó voor Ooijen. De Sobap8ll~IlDUen '-u alleD

tijde be£igtigd worden op mijDe Plaat. wr.bij H.t.nOYer. '
Als gij ,.oornesnea.. lijt er Tau \e _tellen, doe Hlka daD apPecUg.

WALTBB BVANS, Hallonf.

DE Directeuren bebben he\ genoegeD om de A.t.ndeeU.oadet'l hln Etfde Ve"lag
,.oor 't jaar eindigende 80 September li. YOO( te legeD, da~III saer De1'l'edi·

gend mag betlOhoawd worden. 1
De nevensgaande Win.'" eo Verli8llrekeni~8' ~t MO dat, qa aftrek van de

noodiftteaitgMen ea yerlieseil door brand, de lu1't'ere Wlnl' de lOm .D !-6.44.8 10 7
~~~. ;

Riervau atellen de Directeuren Toor ... ... ... ~.. !-8,000 0 0
bij het .Beaet ,.efonda te yoegeD, dM daardoor UJ verhoofd
worden tot £21,500 '

Aan de Aandeelboadertl uit te betalen Twaalf Shillioge pet\f.~n.
deel, gelijk.taande met luim 17 pet Qeot.., en WM~
'fereisoh' worden . .. .. . ... ... ... : ..

Aa.a Directeuren een toelaag van ~.•
" ÁuditeureD ... "..
" Ambtenaren een bonus van ~••

En bet re8teelende of 1••
op Winlt en Verlies ~ lateD.

1,060 0 0
250 0 0
30 0 0
200 0 0

~,918 10 7

!.6,-"8 10 7
In het ~eloopen jaar lijn er 44 nieuwe PoUnen 'fan A.8Illfantie llitgereikt,

terwij! de verhezen door brand geleden tlSO lOa. M. bedragen. '
Het zal bevonden worden d&t de PielllÏfIl tl,~'7 7s. Wd. he}Jben op~bragt,

l15i)ndede totate waa.rde nn het versekercl eipadolll .teotail tl~.i)85, W'ordeade
die tak van inkomsten (Ms bijeaak beeohoawd).teeda met de p?OUte oaPigtlg-
heid bestuurd. i

Het sal ,.oor de Vergadering noodig .ijn drie Direot.eoren til kieael1 ill plaat.
van de Wel-Edete Heefeu JMlOaoa F.... go&I }UUJa, TO.UA J~ .. Louw en
STlPliluua JACO.UIYU DI,8 8pulJ. die YOlgpl &$kei SO {all ~ Acte _ Ofer-
eenkom.~ aftreden, wurvan '"ee berláeebaar ~u, .u ooit 0111 '. A~o te
verláezen in plu.ts van de. Wel-Edele Heerea ~uDaa J4OO.I'" ~uoo ea TJ&LJWl
ROOI T.soon, beiden herkieabaar. ~

Het. Dirideud &al betaalbaar sijn 'fan en na. lO deser, ;
, J. J. ALB~,

j Vporai~r.

GENERAl,B STAA'lREKBNINf}, 80 &pUrabtll' 1~8"

Aan Kapitaal .• . •
" Vute Deposita '.
,. Reserve PaDda "

Boedelsen Personen ..
" Purlac'M kecute1lnka·

mer in LiQUidatie , ..
" Winst en "Verlies :&eke-

uinr

o ,Per DMlheObert •.
6 I " Kantoor KeUbeleIl
o " BchepenbnDI-a ..
8 lO A.odere~

" BoedGaQP~
136 11 9 .. Leaa B.e~ ..

£13,87.5 0 0
142 3 0

.. HO,m 8 3
t.. 2O,S80 0 0

19,80.) 4 2
11,810 13 1

£20,000 0
.. 131.027 3

18,600 0
21,029 :I

6,«8 10 7

£lil7,h1 8 e£197,Ul ! e

Naguien an correct ~onden.
H. J. WGO, }A..a.diieuran.
T.BOO8, T.m.,

WIl,iST· en VERLIESREKENING, SO 8eptlmb81' ;1884.

Dr.
Aan :Lnioorh1lUf .. . .

" OnkOlt.eD, Drukwerk. Li-
centie, mu.. .•

,. 8alariI Rekening, .
" Verllesen iDor BraAd
., Renten
" &ldo

Cr.
£1.~ e 6
1~9 19 1
1,:147 10 2
1,347 7 10

£30 0 0 Per Saldo .. ba~ j4er ..
" B.o_

0" Co~
o " Premiin
9
9
i

207 10
700 0
160 10

. • 10.872 12
6,«8 10

£18;2011 4 1 £;.,209 • 1

Per Saldo .. ..: •• £6.'"8 10 'I

Napzis an correal bm)lJ(ulD.

H. J. HUGe, } ÁUditeven
T. BOOS, T.m., .

D.1.VA..NDD~s!~.
1. J. ng m,IJJCBii, A.P.-.,

;~
De Pa&r*he BraM Ál8aruu. _ trutm .. tecb.ppij, ,

De Purl; 1Nor-- 18M.
, '
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£. d e »
A"d~pp~l.n, per mud. I) G 0 - 0 10
"'oteT peT Ib U 1 4 - 0 1
Beet,pe' bos .. LI U 11- 0 0
IIloAmkool, per sl.ulI 0 0 ~ - 0 0
Droojl. Boonen, p,r IIIU.t 1 0 0 - 1 1
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H omg, per Jb 0 0 {) - 0 I)
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Ra!",n pe' bm! 0 U I - I) U
&dlJ"o, pe' boe 0 I) I - 0 I)
[' tan ps, mud 1 7 {) - 1 7
V,J.Iloo, per luO. 0 I) 6 - 0 0
W ort.e eu , pe r r..... U U 1 - lJ U
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TROF TRUE

"'fill'" op had _ eeD ""'1liel~ opladen. had hiJ h_ kolt v'lOntel om. het 89ite Begiment
en ID den kelder 1811 dop ~en. VerYOl Zijn 81' tIrÓePeD ~dán II

pu. noot hij ceD kelder en Ihl( hiJ met den ui, :: :e:o~ ..-:!..
wagen wer Gev~e nrgeselde hem een bfi ha b .,---
eind wee" ala Jelder doch toen hIJ afdraatde WDlU' et pl'Ilcht dat 1 000 ftlJWllli
hoadhij DIet geZ18l1 IR welke ngtmg hiJ glng ALLERLEI UIT ENGELAND uur d!- :K::'~~ alhier &1~ OP~J:
Toen hl) op de plaats temg kwam ,.and ml maken ach klaar gun Drapn en
dat de IU'lder opengebrokeD ea omtrent Ontvangen en gepublt~erd op 6 NOIJ 33 ft m. weg te pan De W,t:.:::!!i!f~~
een emmer WIJD UIt een vat geloopen wae I LONDEN 6 Nov -DebeWenDl1dat het nog plannen bestaan om de artillene naar
Everhardna J Louw Jun soon nn laatltan DonetabU'll Ragtment orde had acb ,.oor Kaal*ad te ftureD en om UIt Iadie bei

~tuige en omtrent 8 a 9 )&nm oud nrklaarde Yertrek naar Z Afrika preed te bouden 11 ISde reJImIDi H_ nlW' Natal il _den
t gevangene met DJn voad,r wae amen ge- De Oonf_tie over cfe Congo ml. op III

gaan maar In den namiddag ww teruggeko te Berlyn bijeenkomen Na een lADg c
men KOrtA!n tijd later voorlalJ den kelder m bet Huie der Gemeellten 11 bet ad.rea
gaande boorde hij er gera&ll ID en binnen ant .. oord op de Troonrede aangenomen
gaande ug bIJ den gevangene waarop hij lllAilatoomboot /)run nwmd OculU 11 lJln,"1Ila1l'
DJne moeder gmg roepen te 2 n m te Plymouth aangekomen.

Mej Louw nrklaarde dat baar IOOn baar
bad komen roepen en Z J gna.n~ene toen rut
den kelder zag komen Toen ZIJ hem ,. roeg
wat bi) er gedaan had ontkende hij 10 den kel-
der gewee.t te ZIJD

De June deed Ultlpraak van acbuldig en de
Regter vonmede gev&llgene tot een Jaar Clwang
arbeid

ONNATUURLIJKE YJ8DAAD

Jonaihaw , a ",kam van beschuldigd bonn ge-
melde misdaad pleitte DIet BOhul~ en werd
yerdedlgd door adv Juta
Christoffel Jobannes nn Dijk woonachtig

te TiJgerberg, werd 10 verboor genomen met
den wtalag dat adv Solomon Z81de dat h J de
u.ak zou terug trekken en daarop ,",rd ge
vaugene op vnJe voeten g~.teld

INBR ...ll END1EF8T.il.

A.",. .J.,.m Noord ,n stond beschuldigd op den
l l den Augustm lliAi t.. Mwzenherg bet huis
van H H. McNaugbto opengebroken en
d...sru t vier b .... t)81 gtstolen te hebben en
pleitte DIet schuldig

De heer H H McN ..ugbton &.IlIIstent comnns
sans VIUlKroonlanden)ou verkla ..rde dat bl) een
cottage t e Mwzenherg bezat d"t ID Augustus
opengebroken werd

Rophia Mulder verklaar le dat ZIJ op den
Ilden AugustUl gevangene een ru t had zren
stuk.l.... v"u het huis v..n den heer McNaugb
ton H) kon bet ve ster e hter niet open
kn)gen en gtng toen I _r een ..nder .. ""r hij
ook eon ru t b lOkCJ de kn p OP'" schoof Z J
gIng toen naar hu " en vertelde haar meesteres
wat Z) gezien bad
George Pack! am bij ..nen laatste getwge n

d enst was bad wegens hetg e E J hew ver
te de gevangene achtervolgd en met bulp v..n
een a Ier hem een end den berg op gevangen
g"nomen n et de b.... tJPs n z JU bez t

D& June deed uitsprsak uu schuldig en de
regter veroordeelde gevangene tot IS maanden
dwangarbeid

oyer
Ging ID"II Da bes Yenlai

Rap~11I" eD IlW uiikel
b.t Y~ eD be' harb •• ·"Ilbllek
daD komt ... Uat toa
bl] het .tadb1Ól ua de
H MD woePJll Itnlatj~lIIreal
en dat de b.. r Boy... olll~lIftIiva ... "
JaiN kMY&UII bij 11_ ..
deD loop liJD Jfen&k$ .oor eeD .0Dl"I."
, .eb ...... eD .. ItnIeltJe" .... ~
eD toeD nur blllt_d
Nil, IDIJoheer, ,erk .. rde

~en beoa.rden ~taDd
"ker pant ook da 1'IlmmolrlA."
Nrl~ ( waoorde door
deo heer BoY" op de .. roonukt)
oonuu .. kear1jl' il, eli .. are dat d. zaad
A.friluunt ftII 1Nov II la d)n !illk loleldlDp-
arl kdl ID t bel ID/lU "W~rdt W.k ... ,!" de
,olgeDd. pua"'" bnau. <<peblijkbaar op bel
olel~de nO den VoorzItter dil vergaderiDg alII
ilp'l8h) II MeD &"0, bH&$ebe' OD!Anp, li.,.., d.
11111a nn deo lpOOfWeg .. r$ielen d&ll &rOePIIl
Noord WaArt!!le laten trekkeD, Dat il rebellie,
'D m"!fe d. KolonIe ,.oor reblllll beweard blij
VIn I" Wu. dal aU.. m.' htl If"'a.! clan b.d
111de pen tot IICbrilVlD In dit .. ,el nl8t 0ple.,~
lDeD Ooeh de olUt&D4igb.i4 WIl bet, III dill
ler~ ,

Voo,"""rat IJlII' bet IDlj UEdt le moeIeD meld ..
d..t IlW eilf"D rapporteur seer eeual)c!ig eD
no)uiat II bIJ' hlj"at UU dill lDdntk dat er
.I.cbtl eenlIfe .ebool)Onlfeal !trareD ter"IJI er
tocb ten IDIDate200 ;. 300 '1'110 de ,.oorllUll1lM
lDlreleleDea 'aO 4. Paarl _~ dat d. E-J beer
Marai. L W V , ...e~rde d. verpdenDll' Mj le
.. onen en .1. .oor. tier te ~n betw~lk ge-
h_1 OD)UItt II van .'De "-l&ngnJke .. n~
'.0 deo beer III TOlt, eclltellr van d. Pqtriot
op de .. rjrade" a, bH't bIl nljo, Mal gerept, el1l

Neen m Joh.... die groote lrendema.D b die
de heer Bo~... G'Wua;: en III dat Yan IlW "eigen
rapporteur II II bil ID h.c oog van de P ....rl
IICh. logdeteDeD "ut KOlldet 111) 1D1JDbeer
u. 8 Geollre BoYM" IDU' eenl lien op 'J3
Oet Il In h t P."r eche 8~ho a I.L8gt UEd
mur Hnl 11JO. hoodioj( en b"odel'Wlla. alda",
dao 'W"d Ik m Jabee, '"Oir U,Ed ee"'l ontbi ltea
.oor giJ hem !Ilur IWO cUidahlk ala .111 Mld
door 1r8n~b ZUil At k. bek •• d lleld.t Mu.r
ou bl ....t u. etg.n ra.pport..DIr lo g.brek. het
nood g~ mede te dHleu W~ot I el a m l.heer
dat d. beer By.. de ter .... odhel4 bad om a I
.. e.md.l DIf d e mu 100 e".otJ'" '1'.. 0 d8n trelo
AAnkwllm om d. '8rgaderiq~ bi) te wODeDua
een. plutl all de Purlop' Hoe publieke 'er
jf.derlog ,lak ,oore.a.a pll!Ml te oemeD DOg
.óor d. nl'll'adenog ,"opend wa&,de 1 geu$enen
fan d. P ....rl r.llen~hap af'leabt<' hoe de Paarl
net durf Je 'W"If.a •• oe plltih.lI& ,el'll'adertng te
bel"lf.en londd, be!ll een $ond.lid ",0 MODIa
IrU jI'.rudpl.elfd te bebb.o dat bil de b...
B YM de pe manUlfb,"d hfLd d. ..oo.deD VaD
<tBn V 0'1 tier te 98rd""'IJ.~ en t eo d. h.er la
Tu t edlleor .. n de Prrtr1Ot, n.m berlnDftrd .. dat
d. Voo,. tte zoo .lA Oldt 9t1Ugd bad (nl t bol
nl t I()() !1ffl'Ulld bad) bem de Eo1lLel1l "0 de
P t -wt (.'dn ala eto J hl dol heer "BoY'" op
• Ml rn.1 een I ft jlue aeb., '0040111 lIlcb) "YeO
brota.1 "".o~",d. u \\- J ken _m lnlf mar
l,t .""18I~'. k dat bl de b.er li Y'" t.MIO

de Voora tier b.m op SI 0 brutahtall w"" eD
bem t t d. orde rt p d.n ry orallta n" .. brlllA
l.r oe owd. dllt b" .80e p3bl .ke .ergadenug
"118 eo bil 'p",ken lOU aOlJllls hl) bet 98t1t.ot>d
en dtlo VUO Il Ier ludlrec l!eletle OlD de """lfa
d&nnlf w ~ k blodereo dit h J de beer Boy .. ,
••• r permaou,,: l...ren Dr Hoff'd16IIn .prak &ot-
d.t b J UIt"" e .."nme,kinl(! 'ilO den V ...orSl",,'
.e ""Dd dat b.t D Hofmaon "A' waarop
bl! de beer Boy'" m.t jen f8r&l.a.wen geslgt
<Dompelde dat hl) nl.' .. lIe dal die .preker Ur
Hofimnnn"l18 en dAdel Jk een l'dOhlUe (otBOhoou
dlrecl In .t.rlJd met d. lijbe) .. e beID I..coO
d.e de eOI eO&

Z et u mlJob.er olDtrent ii.t aHM en nOjf veel
meer beeft n " .tg~n rapplftear" • nie' op
de boolCte gebragt N... n. ..urhik IIIM .. de
beer BoY" • er la IfMlaagd d. ,e~denng &ot
b dllr.n te breogeo "lDur 'li loe pojl'log (duld.
Ijle Uit 1110jl..dra.IC)0111 lI~d bloed op de 'er
gad.nnll' te .tokeo leed IC!b ph eok op d. b,,"
J&&rdhel~ .0 beaadlgdb'ld der Atnk ..oera m.'
name de IngezeteDen 'aa de Purl

Wat III op d. verglodeting gU"II'd b.b, lDet
b.treillriull lot het pa t lit kW... tl. i. oogetee.
bet ,olgeude (II b",ot ...oo~dd. ID die Ilalode
deo h""r B du PI .. u dl. m.... r Diet lIleD koll
dat er "enll( lfeYaar 'o'>r de Kololll8 In lag aOIl
d. R JureK. 10il troepeo naar Becboaoalaod
s.oden) Er lteekt grool:tr genar 10 dao "IJ
oppenlakkijl denken h.tell WIJ d. beracbt. re-
."luu ... een liJd)" jle edeD " Kupstad eo elde,.,
door .. kere partij gepu.rd eo gevolgd door
e.Dlge du .~nden ,..0 naalD"",keologen jfe'Wor
dOD lood.r oOie Item er "'it,n te "erhelf .." dan
lI:olden ill .oor de It_ d.I uollu eD UO bebben
W J Dleu DUod.r d.n t""'peo, paaeereode allle
jf...... too Daar B..cbuaoal.nd, I... acb"'D D....r
om • bet oOie cbrlstehlk .. .,Itgt "'l'II'tlderlog.!o
t. b ad. en de R lUr"~~nng te doeo .... ;.eO
al het ma do Itml du uollu .. 111 die Il) boorde
W m"..teu t acbt.n m" .. ie lIkIIedeo te '~r
k mon Ik b.b ,.Ifl 0 .'0 bn ..t '1'0 Meopr.
d kaot jlellen dal b J hooIde dat er liJn die
apr.keo •• n 8gen de ralIJ faO deo &re10 op te
blekeo dan troep 0 te lalen p"IIhrIIO te Qa ....n.
t< wn eD elder. aoo 100 lela kuooeo Irebeuren
Ooi: de r"ppa tear fAO het P ... rleah 1}ie\nC\
A t."r enll.b Ild" la op dil paot onlout lw;
b b "ut .t ...... d Wij loud ..D den treto oot
.poreD" M"ar er lU)O er ~elalkeo dlO bet doeo
kuoo ° eo bel kao onaaoj{tln"m" 11"890ile beb-
b.o -Hue ter wereld kon de ... lfde ,ooum.r,
die de .erpdenog op de IumUJglnlOlD ... 0 den
b~r BoY's lUIomuode ha~ besadigdbeid io de
rdlloltlt eo te toooeo die .pra.iI no alt cbrtate
I)k ~e.oel de .e pd.nnI!' té bebbeo blj.e'Woood
d • de wue etem des .olb aao de RiJkarelle"o~
'Wou lateD weka d e IlHeII wou aanwenden om
vrecU te bobolllIeD -hoe _on bl) 10 4eoleltdeo
Ad m rebelleerende tul ~bntlken? Waarlijk
m Job ... r a'W Ilesood ver&tánd m 8It UEI &<>11
j[eo dat kilO Diet Eso ,fulrikt dat rebelleren
gaa u door mil 018t geDoemd

EIndel Jk mllnbeer nrt>orloo' ID J oOjf eeD
p.llr IUInlDorklngen Ofer eell ander poot In ge-
Momd artl",,1 ... n Drr bla.d UEel...,t 0 "

D.. belbamels ya, du, 1I01<ln..... rd81'l .&11
G ""'u , Ja e 0 hod. uo OlDtrent 30 Iereo un
ge" .rd do r lekereo .Mca..b "eoa -Nil 1D1Jn
b... r mei 3.5 Daawt ekenl tren ID bet p...r1eelt
Uut kl Ad .erteoUeblad ~ ' ..A ... nll('e dAgen 11'''-
d.D 'oor lo I IljQf.nde III t gIJ rall Ul.t kWA

LiJI!n.meD dat Ik Dlet bloo~ op ow aelllf~ un
n•• m at d. jl_ eelt .. blau" be.oilllDl!' no I" <1
o eoo UI eeu 3 tal IereD b.. taa.t Intell-od ~I
&at ct. I Je (b'Heo ,,:.n ....!Ild) m t &00'. I .ifn
kaan",!. OIUIl.n ~1lt1MIJl ... r'Wacbteo dat uet
I ... d G a a ~'enl 0 ol""",JJ 18

D >ch ge., I I da b t J ... WIII'P cht b.1 maAr
tt 0 3 ta I eo 11)0 Dl06kn S J d ..n raa&r IlO

•• rbo rd u o~ ...aeb "'ft "'0 d.. IN.. UI JO
beer .1 'W..ren I J K.r&ff~f1l"t .IJ _bJ"''''. .. b I
mJft Ol.t ZIJ bebb.a Ilcb, dllD ouder 001l~ .Iea
geleo g... ",ld eD "IJ behooren eYen Koed baD
jCopd T81ft al. bet OOie til baodhnen ZIet 0,
miJnbd.r ana cbrute!lJk to beocbaafd !l89o.l
k ml "",.n lU II: 1f"",.Jd en onr~.rt op W ..t w J
" I u le ..t DI ",rdellJla. s booeaIt.rmtn m....r dd
d .... u b b<>orl1]1IIII led 0 d.... IIlOt 'W"rj~ft
Z)U .r moor 1..... ra <lod. da "111"n WIJ letl
mlDd..r b"tl J III Atnkan"q "t I.re, 8 JD, daD dal
'IJ beboorhJII IC... ,raft aal eli 'Word.... W ui ook
.oor ben did a.lada.o ... r.-oord Il)d "'lllflD "IJ
b.t r"ICt ba.ndb"Yeo Dat ~ereta lit 'oor ebn.te-
hJk 10 dit g... l Mur dat .lIJ omdat &IJi.reo 11Jft
maar koooeo doodIC_hote,o .. orden, dat ,..rata
k nlot all""n 'DJr ooehriete1IJII lII&tl1' 900r oo .. eo-
eehdljk JA, o..aedtm alle !beIeb&afdbeid ea ba-
lo" ltelt.

WauolII kOIl In dIt g",at niet (.,eo ala Id be'
K.'a.! .an TraDllnll de • KoololdiJke COIDIDlI"
11.") eene C IDml8Ble '&II poparujdl'''o benoelDd
'Worden de Illllen b..hoorh,k oodersocll' en du
naar regt 10 el. "ilh'la lA b.obaaf 1beld geoor-
deeld worden P

Lloor bo.eoltaaode eérl ,I&&1..J' ID 11" bl. i ~
terl.,neo soU U E. .....r ,~Il@t.eD:

PONDOLA.ND

Ontvangen en gryubllC«f'd ep 7 Nov
LONDEN 6 Nov -Het Eerste Raain~entl,,)n.
Royal 800te en de 7de

KODlnldl)ke Genie hebben order 0111
naar de Kaap te gaan In oen toespraak op
een af~be1damaal aan Kolonel Warren gege
ven "Prak de heer Mernman tegen halTe
maatregelen In Becbuanslsud

ENGELAND EN AMERIKA

WOOIill
Qu (J beschuld gd op den bden Ootober

1884 te 0 k ep Kaatje Jul J ' Kaatje Koos
vermoord te hebben pie tte n et schuldig E\Il
werd verded gd eloor &fIv R& IlpBon

OfttMngm en gtpUbltW'rd op 7 No» .. ft m

LONDEN ti Nov -Het HUlB der Gemeen
ten heeft beslote 001 aan de behandeling AAN DE J EDEN VAN DEN AFRlKA
der Wet op het Kiesregt In de maand No- J

vember den voorrang te ~eYen Een NEl{ BOND EN ALLE WAR~ AFRl
oproer heeft te Cincinnati _plaats gebad en KAN ERS
v6racbelden personen zIJn gedood of rkwetlt
De atriJd over het Presidentschep der Ver
eenigde Staten lO van dien aard dat de LandgenooUn en Vnen.uft I
kansen der kandidaten DIet veel blijken te Gi h bt all twi feld d - -,_verschillen 1] e en onge J e aanzpl"1lMO&y&ll

Lid van bet Parlem ... t ,.oor het ddtrikt
gelezen w&ann DIet alleen de
van Stellaland en Land Gosen

ook bet TraOl,.aalJcbe Bestuur beschre
worden als schurken roovers en

moordeoaan Gij bebt ook geZIen hoe de
DE P ELIZABETHSCHE NIJVERHEID8 Redacteur van het ZOO genaamde Volklblad

TENTOONSTELLING kop 10 eeu mute met voorgenoemden spre
P ELIZABETH 6 No> ~BER -Op een ker 18 hebbende hij of ZIJ hen d LU d exem

bu tengewone verga.denog der Kamer van plaren van die a&11Ipraak laton drukken ..n
KOOIhandel heden n ..mlddag gehouden 1.1 door het r-beele land verzonden Nu vnen
b ..eloten om samen te werken met bet Comité wat II het onderscheid tusschen ee..l
door de openb ..re ver~denng voor het houden die een schaap steelt en de man die bet
eener Z A N JverhOld8tentuonstelling te Port vleeach helpt opeten wetende dat
EI zabetb ui het volgende laar gekozen Een 1.1? }< n wat II bet onderscheid
COOllt.l werd aangelteld om h ertoe te belpen bet Parlemeotelid Leonard eo den

R.edal<teur van bet VolJublad f vr el gtJ h.bt
di gevolgen gelezen VIOIl die aanspraak TAn bet
LId voor Oudtahoorn Z) lA Da.ar Engeland

PIQUETBERG ti No, -Na de groote hlttf> getelegrafeerd en volledig met ue aerate .toom
nn de l&&tste week h""ft het hier sedert boot verzonden Die aanspraak vond 10 En
glIterAn avond prachtIg geregend betgeen geland kracbt DIet omdat een persoon genaamd
wtmunte d zal ZI)n voor de tUlDen wllngaar LEO!'(...RD de spreker W&8 maar omdat hi) lid
den el laten oogst Er IS zulk een korenoogst van het Parlement voor een HullanálJch dist.rilt:t

I\ ~I I :\:\I C II ~ I I I ~(J R A \

(~ n ""n Correspon Ient )
i November 199..

KAAPKOl ONIE

NAM1DDAGZI'ITIN G ALLERLEI

UITENHAGE ti Nov -Twoe plotselinge
8terfgevallen hebben beden morgen plaats ge
bad Eerot dat van don heer John Langden
die van de lDorgenmarkt n .... r hu s gaande op
8trast duod Vlei en het tweede dat van Wm ""/(An,,,'"
Hendnok.

DE POKKEN NABIJ QUEENSTOWN

QUEENSTOWN 6 Nov -Op een specialelaa:nli.<ecllli,nq
vargoadermg van den Stadsraad gtateren gehou Ipl....."'eU)I<€

Dl1ITSTAL

r re Ier k .ddum be", uld gel op 25 Decem
her IIl81 vaD A ti u y B th.. te Voor8Ulbo8Ch
Jesveld :! .trikt Worcest.<' deruen ooeen gesto
le te I ebbeD pleitte", huid g en .. erd veroor
deeld tot dne Jaren dWllngarbe d

BANDIETEN

KIMBERLEY 6 No\ -Op een zeer taln)k
bezochte vergadenng dor Kamer van Koopban
del heaen naOllddag gehonden z)n de vol
ge de beslwt('O genomen lo De Kamer geeft
langs elk kanaal dat men wen8CheliJk acbt en
zoo stork mogelijk hare algeheeie

GEREGTSHOF
KRIMINELE ZI'ITUW

( r R"lt" n th )
"VRIJDAG NOVEMBER

De groote June be.tond t de heeren Charles
R tter John N choi ... ~po IOnIer Willi,.wThome

DE DIAMANTVELDEN
KIMBERLEY 6 NOVlUrn!llR -De heer C J

Rhodes s gtBteren aar Stellaland vertrelrlr.en
Heden morgen werd een ploeg V&ll lóO

de 400 band eten gezonden om voor de
Beer 8 Maatschapp J te gaau werken

Di GezondheIds

W1"SKl!LBlU.AK
Uert L ho.. bellChull gJ op den !)Jen Augustus

1184 te 0 k ep Jen wlOkel vl\n Tb"odore
VoUmer ngebroken cn daa u t £ I s ld gesto
le te hebben pie tte schuld g en werd veroor
deeld tot 115 m....nden dwangarbeid

BRA:>.-nST I~O
J lL ",1£ beschuld gd ook op den den

Au~ustus 1884 e te 0 Klep het hu. van An
ton e Kafir aan brand gestoken te bebben
plo tte n et schuld g

Adf So oman t ... d voor de Kroon 10 deze en
de volgende zaken op

AnthoD e Kafir een ru Jn werker te 01riep
verlc.l.... rde dat beschuld gde als Z Jn vronw
bJ hem woonele In Augu8tus 1884 nam 'ziJ
haar good eD gmg weg Het hws waar hij n
aliep W&II van za.kken gemaakt In den nacht
hoorde h) menschen roepen dat ZIJn hws aan
brand"&11 H) 1 ep mt en hem werd toen
verte In dat beschuldigde het aan brand had
gestoken Rij zag beschuldIgde ook wegloo
pen en nep wt dat men haar vangen moest
hel gee. ook geschiedde

Pato een Jonge Kaffer van omtrent I )&reD
verklaarde dat bl) beschuldigde bi] het your
had geZIen en toen brand· had geroepen
W .... rop AathoDle W&llUItgekomen

J obannes Raman verklaarde dat hij de gevan
gene dIe half dronken was hoad gevangen en
toen hij baar vroeg waarom ZIJ het bwa aan
brand bad geetoken had ZIJ geantwoord omdat
ZIJ zulk, wilde

DIt sloot de za ..k ,.oor de Kroon Na een
korte beraadslaging vond de Jury gevangene
Olet schuldig en dUI werd ZI) op vn)e voeten
gesteld

INllIUAK
.irend Damd4 beschuldigd op den 3den

October 1884 te Dal Josapbet 10 den kelder van
den beer E J Louw Ingebroken te bebben
piel tte DIet ach uldig

EverbardOl J obannal Louw sen verklaarde
dat ~ vroeger m ZIJn dienlt maar
ID J~ ~..... III ~ber kW'U1

DE Mill IST ERS TE KIMBERLEY

KIMBERLEY 7 No.,. -De pokken ZIJn
goed aan het afnemen ZlJnde er 10 de laatete
week slecbts 13 gevallen aangegeven De rut
gaven worden vermInderd Heden morgen
ZIJn de RH Up1Ogton en Spngg aangekomen

nen te spreken Het resultaat wu dat de
Upw.gton namens bet lIrIi.niItene beloofde
zaak op Dleuw na te gaan en de ODdarb.Jwlie-
lingen te schorsen als de overeenkom. ten nCII.IYT'''n
wet geheel Ic.laat! ZIJ nNIEUWE INSOL VENTIE8

Nov -George Canam TAn Onsalen hotel
houder op Kabal Uitenhage baten £
od schulden £1 6 138 3d tekort
Os. 9d

NAT AL

SCHED"C"LEN INGELEVERD
30 Oct -Andrew Ken Yroeger te Bultfon

teia winkelier
31 -Anthony Johannel Carole. Botha op

U pul afdeehng Romerset OOIt ~
1 Nov -Gert Cornelim Oliver op Bamboea

Hoek nabij Sterkstroom di.lbikt Q leens
ToW'll
6 -Richard Pantt te lIrI.idde1burr algemeen

handelaar
6 -Edward Bnder te Richmond algemeen

handelaar
6 -Thoma.e Teague te Zeepunt Kaapacb

distrikt hotelbouder
6 -Alexander MoKay, W Kaapstad &loeder-

maker

nondig
voorsorg

UE I D.. Dieoaar

I!! D~ PLU&l8

V~ """ d. V.rgodD"tft9 ~"
aan d. P tJGrl cf' rT oet UMILIT.AIlI.E ZAKE.1Ii

PIE'I'ERlU..RITZBURG 6 Nov -De WIt
t44 ,.erneemt VIlIl de militaire o,.erh81d dat

mea MIl be~ hOOHk-Wartier JWnI nmOID&
ZIE OJlJU1J.JDIS
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~; ......._~~~-----~~ ÊE~ Z.Un:NSPHAAK· I~ochhet oo~pl-arlikel, ~erd DIet meerderheid 01\0 h.t ,pre~k"oord "Eendragt mukt Dlagt P" , ONION LINIE ,I 'W t"" !-;';'I'" ""sif a)'.: er ;." ~""'.ft"__I.;&~ Pli~,L~k~!8dto4),",fflou!'" ~ns,
--- .AlIjI'en"men. lJe Ter.~Dlj1lnll' .,,1 no soo 'p"pdlll lJ<nlr er 'u Pe •• oYer ne, en "raAjI' uaelY80 af, KONINKLIJ.KE MAlLDIENS'f aO,011 .. 6 .:ill I rua....... tHII. PPIJ 10In-1 ~,~ 'll

Men helft ons n'. zocht van zekere zameu- Im"jlelijlr hare .. erka.Amb.dM b"ll'ioIl80.-IN Dr "ie kAn de sehnld of IMt nn het land lIeu-r drs- CAL E .D 0 N.
spraak Of,IUI> ~ MU het VolhlJlad ingewn. BRDKLAA.B&-QUTlcaTUte Omms~lo •• n V.,..u, "e', eon Jl.d".I~~ uil het laud, ~f het jle- UNION STOOMBOOTMAATSCHAPPI.T' ~

, g hUI.6n bevouden sieh op 1 JuhJ 11.,2.848 P -r- he.le land ~ MIJn jlroolate YrlUljl II nu d... : Y I. 'TE VEN
rI~n, dalg ..ne orer te lIPIDen wat, Toor on7.' ~"D.D. d.., ia nOJl2Oli m•• r dan op 1 Julij 18·~" WRI\TOIl>dan juist de wijDbO<'T,is bet dan mie- (BEPERKT). In den [usoluenten BQedel van BA RR a ..y J i. - g BF.TRI':KKINe V \ S P"l\'cr~
wljnhot>ren YBDbtJlaUjll8. ~n aan dit TenDek, l'run .. eo, h-t cijfer Idimt ..... t el.k jaar, lia.r."b.,· -cl.ien omdat hij alIe.n in het land .. oont, of hi i _ PA AL vun hovrng-'" IL'!:" :'1':." ,;
dat, au nchteus waardig e .IJde korut, voldoen '.u "areb er in d. jI'''li~hten op I Juli i II. 4:!' '.r- Je oorsas k i. 'Ril de schuld, wlUlrouder onl I", dD' Mililboot.en der Maatschappij ""rtrek. . WUI.u V \ K ANT III D ~(J bM li v.: it _nIS'.

wij gAarne Het bewuste deel der samen- oordseldeu .... jl.na drcnkeneehap. HeL bedel." II" I"""r g~bukL I(Hail 1'lIt i. tocb I@k~r ni-I ken Tan KRIl'lRtaJ naar BDgelana, Het volgende Vas'tgoed teWorce~f"IterAPPLICATIES voor ;dezelve ve~eld.praak luidt als volgt :- an•• de h,aizea ID o~ deo 0r.nharen, .. eli, i. bij de Jij rodeo, maar 'eel.er de oorsaak un 008 Parle- ,.- W _aA ' , 'e--
t Il< d dd I d b k I Via Madeira, om den aDderen oe .....,a."" ,,,an getl1i~brif, ten, \,&1111el1 door denA.- Goede morze B. Hoe gaat het' ... nr, I M eo 18 lOO or e60ljf 'lilO, vall meni al .t Jil maar a te dikwil. aiet. te I,eg- le A n...~A":;"

u K'.~ h 1"'- , iend t h••laa" '", .t.oolr ,., .. aarlooede. ,e,laten kinde- II' n op deo boer. Geacbte ParlemeDt Ik ...11u te" uur n.m., te St Be na en lCenll('D v"-setee ende wordtaia ..... acbt ~t op
.0,- _<n ep lUet-maar ou vrten , wa 'k . 0{ lo I • I did ZAL u ..• c:', d a--vsn ons worden zal weet ik niet. reu ."lUlr goen dIA, IIDI~ r"or opkomt geeD t.", lIe,8 eChla, op dat eeoe pun' opmerksaam a a on er aan eggen •. ~IU.G, en 17den ~OY&lOU proximo.
A All al I k pArllcuhere weldadli{beld sieh oeer ontforml, dl. _k.n : li het nIe' Teel beter, om iD pllUlta Tall N 19 MOOR K t CUIIIB RN R Salana £240pe . • . l.......:
S'-J ""ht

Z
, ~~ Lrkegli'komeii. , ,_ "ord.n nl\&l de bederaar~g ... tichten ge.ondeo, accijna, e"oe hootdbelutiDa op 'het -boeie Iand 01'. '-. ,ap. ,. .., 0 W d 19 Nb" r laat, me. 1D""'tS"p ftD

,- Il e I........ e J voor JOU om te zeg- J h k d tI' B' bii d k~k d' e
v

I L_ T1&St, Helena. p oens ag ovem er a S Hlll.Ihuur. '"lJ zal Ik" Ma&c t "lA ae aall ., •• r Ilea" wor en, 100 le .. er- • ogl(en r Ier IJ en 'I, at het Yee ""ter • .,
~~O 1~:" ., wb reg ow,~ et wee ~en kuDnen. De 1l1~nll 'foor di. I('tI8tichlen ,.1 WOIen, ten eiode ...at 'in henden te krijgeu Dec. a,-TARTAR, Kapt TUTlBII. ,J A.ppl~teD t6 mel~eD of sii ber.id
I~u:e ta d WJJD fuurm",!, ~ dell'; b'"!,e~ lijn TOOI]8& reraaDfl( op ruim 1158,000. net i, bijna .eker da' .. eiuige of bij"a gee~ Dec. 17.-~EXIC.AN, Kapt. B~RIDGI, aallen SIlO er Hn lnmeeinri ....ie na
dl un;n e proe áes wIJn ill e bo"dPh IJ IN DU BUG .. ordt th.M 'OOI de IPgthank .. ijnbouen '1\Il plao sijn om den 'Toli(enden wijn- "la St. Helena en AscenSIOn. . ONMIDDELLIJK N.A DE WOL VEILING, te b.oa.den, in "'elk ::'~aJ rii:nv !AOPh -n
e wIr oopek:.': ,ron kWU en er gacn oegt'- hel plOClef ¥eT(lerd ttgdD de damo, die eén jur ""'gai of de doppan te glIAll "'",token en 100 'er ,,_ u.... ""

~W ioor ., J~en kon'sI "eIM"n ~aar kleivkiDd ontvoerde en med .. Dam in mijn 'l'ermolfeo ie zal ik hen 811;n ten .!.fIrk- * V ht f p Pel" J)nblieke ,',..jll'IIO' te IIOOp \Vot'den aan.t:eboclel. addltll)neele som VAn '.tM per jaar ha
B'- o~e, w~Jn UI ~e er ,Jg. li kl nRAr 1!:01!'8Ian",om het kind l1&li de aorg doe ate aanrad.n z~lka niet te doen en .. aal k,ij~t <~.oor rac 0 assage vervoege men '- !"t n. ,~' ., verzekeren. :

dat d~ 'teen, ~J dOOpen ze s ver aar ",ien te oDtNkhn, het OOOTernem.nt dan g.ld nndun. Zich ten Kantore der Maatschappij, Ad, De voorkeor zal g~eYen '" d
A.~:~n:o=ak:pzi/~a;·~u,t: Otl8CbteR&dakt~ur,ikdenk'Oo>rdit'm""Ii!dil derleys: TROS E· FULLER. Algemeen DE WOLW.ASSCHERIJ, VELLEN PAKHUIS enLOOIJ~RIJ, inhondeDdeapplikanten diebcv~ zijn oor end&aa
n,-ou broer 1;lsschen vele haakjea moet il C",OI)I{ li'S PU l\T1) li' N 'l'[ II'. lleDoe"" ~aot al. Ik op dese .. ijle wil l\angAAr, Bestierder voor Zuid Afrika. eeue Volledige Inrigting voor het Reini.gen van W_ol, voor~len van 4. Pstente rigt in de Hollendscbe taal u g~e:~ er-

jou 'leh Oat n~ meer dan epn ...-ijnkooper i. \..r.. L' cot l'J dan kaD Ik dagen aaneen IChrij,en. Er ia ~eo " W&8cbb~k~en, een Put voor het Weeken, Dnl.vel en W rlDgmaohlDe, gedreven door B. ns VOS.
die Iro(>!"'nwil, waar hij vrnag 1'ootal "wil jij --- Ipreek .. oord dat I"jlt "boe"meer jlij mij krabt, Nieuw York, Londen en Pa.l'1Jseeue Machine van ] 6 Peardenkracht ; ook 18 er eeue Wolpers en Schoram,olen ,non. Seo're'.":-.een Bill nemen '." daarop antwoordt bUun1laD lWIl 8TELLD OlU NUT VlIlLUITW"OOB.DltLI,J)[boe echUrltl1(' d.t Ik .. ordt en dat deok ik i~ ) \Do .......

.. ~e~," dan is die Ir.DOpers IWtwOOrd "ik kan 1'001\ DlI GJ:VOD,XM Oli'ZlIJl OOIUlBllPOl'fDKlITllN. JUist he,I, geral ook met OJUJp.,'ement. Ik PriJ's-Med&iJle, door Stoom gedreven. • C led 29 Oot IBM
geen bod ,1000nnie," INGlIZO:tmE!r STUItXXl'f XmnaN IHn" TllR1108B ~oem ,mIJ, De geheele rij Gebouweo is zeer uitgebreid cn omringd door. Klipmaren. De a OD, • •

A.- Wel vriend B. ik ..erleker jou dat het luaCBT WOBDllN.-Rlru.) VAN Ati . - ~ T Zolders zijn voorzien van Droograkken, waaro"er een hoeveelheid van 20 BaleD HO' PE. ,
naar genoeg i. al. 'n wen. jou produlr:ten niet - u:=±s~( ~,,~= NATUURLIJK LIJKENDE Kr:~S • Wol kan worden uitg88preid: bovendien is er eene Groote DroogplaatII, belege , S
TPrko0p"JI kan, Maar gelooflDij, jou buurman ONH~Gr, ve:b~f),~l~~IUZAT.dIIABfRDJtRëKIT.'-d"'kBij mijn landK TANUEi'I ingt:zet ~onder pl]n, en !Det Klippen, waarop 25 Balen Wol kunnen worden uitgespreid. GREAT HAIR :RESTORVR
...... ver'lan,hg toen hij WeI~rd., Bill. te nomen, __ - UI n" ee I heVIg aan e 'llis IIndere operlltleu op uS DleUWijte !le- DL" PI . . C W te b kk P tte '1' boon 'I'J
Wag "en l,,~t)p en JIJ zult zien d..t ll!emge dak heerschende ooginflammstie. Alle middels d e 00lJ8rs aats IS voorZien van ewenten a r a en, U n, 0 , VOOR he ,; ,
W1Jllh<...r v..q,llgt zal zIJn ne BllJ. nn de wlJn- ~a" d.n Rt kur, " blevell vruchteloos, totdat ik Dr. ROlDen., appr~beer e stelsels. Droogzolders en A,pprêteerzllal. . t heratelleJI ~all. het H..llR
koop<'r wet r lJl ,Je BlUlk te wuekn opnemen. :'t11)nh•.,,-Zond.r ,..el over bet onderWijzen hawen',s Oog-Eseens (verkrijgbaar bij Dr, C. Prt)zen passeod voor alle kla8sen. De Vellenpakhuizen zijn voorzien van Potten ~oor be' Weeken en ~aD • tot ee~ GewDden, ,JrrachtJgeIi eD Weel.

B.-K,'rel w ..~ U'CT JIj' e.umen te ."Iflleo, .. rheul(t hel miJ dal UIt F. Junlz & Co) gebruikte en nu ben ik vol· DR B T llUTCBIIiSON l'aIJdhoelmee8' D hl t ,lenge GroeI, ,oortbreD-nda 88IIe natalU"-
A Ik I' "I' ." d' ~ I' b Sch I· R be k W L 'd 1, d k " • • • , roogt" Ha aen. lOOL Gla _..L'''-,,- zeg' at vue . van die ""Jnboere le,. u. 00 ,td I. e, ~t, ""I e c~An I' owen er v~ genezen, zonder ~at er sporen ter 2 NiE'uwstraaL TEYTLER E . C to IJ... n na, p....,..tJge~ eli Pand_dender

niet lOO verstanwg al. JOU b. uorman w.... blDnen ,I" teo ~,.I8Agd ·IJO, .n bdden In t BollAndl!Ch van zwalr.helfi achter gelaten ziJu.-Oet. C. ~ II b h J 1 t Ik and . G. W. S' , ,eUlg ora r daD de kan.' ~aII de bel--teJll'ffn __ •
kort Oj' hWI nCUWll zal kijk. wk, t_ere Wie eere to.komt. ,Mau ",.t lt. Hugo Hahn. Zendeling Rijnsch Oenoot- "te ~n osc, eu B en un e e ma Geboow der Kamer, No. 8, FerkplelO, ,ier kaa teD Dit~oer b'*apn "erlliudert hel
B.-Wat dan Illet die wijn gewa.alr:t, die paar nIet 'fOrstAllo kan, 18, dIt, dAl .1J di," m""r In schap. "-A dl'. 'bIJ Me). WIUK. KBlipstad, 26 September 1884. Ilihallen vali b~ Baar' G I

w;Jnl[()op~rs ,h. nog voor konltiut koop die zeg "éne .. taal puaere~ In do hooour-IIJet atAlln, rkomt schil ,eDeell 811

"W1j zIJn vol,'1 zij Wi"'f'tgoed dat na nieuwjaar te"wlJI dtzulkoo dIe io t .. ee talen namen ~f~ T IJ G E R V L li":".c~-~. I . 2'.L· LX.DEKBBaG &. CO., A2'SLAGBas· "OOm ,~.ra •• ~ • '
de boel'l<n verpligt zal W6ZAn de wijn al w..s I.jldlln ,achteI1lr lI'e8Chonn wor,d.n, Zal ho' .nlet ".. ~ t ",onderlij\e mld~el w.. lldr~ODd811
het ook "oor £1 per legger weg te gee. baaat tIJd .. ord.n dAt IUln dit oDrp8't eeo elod. ,. JOGI' Dr.. TuOPBILOI :Ho.., ,0.0_ ...

A.-Dan i8 lAp uit _laaI B. en boedel oorgee komtr Ik meen dat d.I~l'ken bofODlUID ~ Koloniale Weeskamer en Trust maatschapPIJ, Heellna~d ... (Hr. T. ;Hou', Groo"'.der).
beter. ,boorea" te staan. H~t 111 t, bopen dat die iJl hei Jaar 1760 en al, .. n faaailiegehei

B,-\riend A. ik~wor~t ~::a jIj zoo praal. :!:::~~ko w:t
g

m~ed~n ~:jlla~~~~~ke;~d~:~ PUBL I.EK E VV'NERK 00 PING Verkoopi. ng' ben::d to~D~=aatff'doorsija kmD~

NEDERLAND' AVICUB, A te Wo' 're: 'ester, !rf!. T. Hop., het w;881derige haar na
1'I'1elll Sea dochten, i!l de KaaJllt.d ..(I' p.s,-De Hugenoten School met alochla één olllltreken bekend, >-0 be, ';J' ••• :'_'_L, _ ...

KA11F.RSI::~~:Z:' K::~;:'~~Q100L.- iD 't Hollandoch alaal een I .. ak ~uur. HUUR VAN PLAATSEN, OP de~;:: r;::-:!~~~~:
,..:::::_n. "id.~::'.:~~,~:;".";;£~;~.::~::'JD:,DT~i~I:~r:'i'OOGS r, LEV EN DE HA VE .EN LOSGOED. WOE NSDAG, 19 NOV EMBE R. -E~!'i:=t::~....""..

OOD~raa: .ijn Zalurdall namiddlLll in eene ver- tend.nt-O.oerlUll TOnbet Onderwijl! in d. 'I\UO- LJE Ondergeteekende, van Woonplaats naar K~kpmu-~Statie staande te veran. VAN om.lag geet\ de pic'hied.nia hn de" .itriD .
•• nijlde littinil duor d.D Milli.t_r un BiDntn· n..1. 'Vanneer lal d. lijd komen dat deu heer V IER GROOTE PLA A 1ftSEN di.~ ,
land.-che &Ilken, in DAamdn 1\01 inj1s, onlb"nd.n, IlIIn .ijoe onbell'renod. eenocbt ,o~d.el Ire.tt door deren, zal publiek doen opveilen te TIJG ,b;RVL ~;I, . ~', A~e.ten,i,n h.t Groot !Toor de K,... pkolonie
])., sluitingsled. bostnnd .I.cbl. uit "ok.le v"l- le ",erken ID de btot""klriolr ~Ie hiJ bekleedt, IDMr 0 D' d l8d Nb' t d. V D 0
linnpn: " MIIDObe.reo' ~ij li lt luO kort mO-I .. AArin bijtnt n"jl lo. ni"~ g.dlUl~ be.lt P ~f P 1ngs ag I en ovem er a.ans " AAN DEN HOOFDWEG ~:ger~;1::~~':".':'A!:i!~tad~00.,
~.IiJ' vergad.rd ;jI'... _t; do K.men .. orden a b"t Tran"'Al.~he ,olk 100 ontWikkeld, dat • ," , ,,--- r-

"ntbunden ten Jle,olil. nn u'" beslait. om Art Ih•• ren Du ~OIlS betrok,klng Ing.,'OJ..'"dao,rYan De Huur vl\n ) tot 5)IHpn, van zIJne Plaats TIJGERVLEI eu aaugelegen NAAR SUTHERLAND CARNARVON EN FRASERBURG PamAet*eo Kl'sïa,
J98 dd ~rnnd'Ket aan h"lieninjl te onderw.rpen; ·ene .,ne,.,," I.· .. Z,)O DI~t, dan ."u ZIJn ~....r .. , Plaatsen HELP-MAKAAH, H.OCKLANlJS, Vv'ELGELEGEN en EV«;RGREh:N, , • - -'----::~:,"~~------
d. n"l!'ofinjl d""st u 'oor u ... di.naten' en 'er- beter doen, deo tIJd I\an IIJoe p"htleko 'ptl.cbo., I "f ., f' h h I I) I "I D b
dor /oUI. ,,,,,," Zi. daar .11"., ' el., b,.te.d, t. gebruikeD wtb.il UD b.t Trl\D8' h.etzl] a zonderlIJk (J In !ll\: ge, ee. ,e,ze, p aatStlU zIJn ge egen aan nr an
Ilo 'aklelinjl.n foor d. !'iilu .. eTweede KamerlYOlllPCbe ,olk, d"or on .. rm<>eld. lor~ lo de ver· ::;tatle er, ,ZIJn de beste navlJ de Stad. ZI) ZIJU ook zoo welbtlkenJ dat er geen In Insolventen Boedel Ml'chael B '

moet.n DUover .tn H dlljlen plaat.o ,inden, nO<' bee..nn~ 'an h.t ~d'1'1{)lJ" d.~ ,oomaamsteo omschn)vmg noodlg IB.' den van arry.
d.ond.nocbeiden. KI88vereeoilliogoD in 100 kur- (Actor no ootwlkk.hnjl ..,ner natl., 30 Partijen Grond in de " Dogs Kennel" tegenover den" Racestand " tegen ZUID-Al'RlK4ANSOH.I
ten Lijd .JI •• W,AtI"t d. ,erkiellnRen behoort ill Ik beD. enl, de SpoorwegllJ'n aan. {ONINKLLTD .AILDIENST
orde lu,l,n knJjl.n I' eeD raadML VaD all. pAr- J, v, D, TurK, OP den DRg van de WolUlarkt te Worcester 'znllen de bo.eng.eD~mde
tiie

n
io bet land i'ilt'eD 100 Jleor~animrd en 9'- MEDE ZU LLEN \-VORDEN VERKOCHT, Plaatsen Verkocht worden die door den In&Ol~ent in 1878 gekapItaliseerd Je lf OlUtu Mail pacJcM.." M~_,u,

dr,ld.le d. Anti·re .. ,JutionD.urt,dank lij de .. ld- EENE DER HEDE:>IE~ VAN DE:'i" SLECH- zi]'n, gelegen in het NoordeliJ'k gedeelte van het Distriot WORCE.STl!:R, aan den rr-'
be ... trolont ,aol\uy!>"r, En tocbook ,oord'l:

j
' TEN TOESTA:"I'lJVA~ 0:-1::; LA:-<U. DE STAANDE OOGST F b b d ·.E StoomboQten def.,rLinieY6Itrekkell

partij .. bet op dit ,)o~enblrk: "/oaalt Je, rry JO, Hoofdweg naar Sutherland, Carnarvon en raser ur-g, estaan e Uit :- I l van Kaa ..... A n....r Londe». 0lIl deu
Ond.r d. ,iberal.n il 100 ,e~1 ,.rd.eldbeid. dal 150 Eerste Klas Melkkoeijen, Bullen en SlagtoBsen a cl .-- ......
.e bool/st "A8fochijnliJk wel eeD paAr 1.1 ••• ul· Aall dMI R~dakl~ur ! 25 Hengsten, Ruins en Merries 1Ii o.2.,586, B.l'aahlvlel', ,root 4,735 JIIol'gel1 '16. oe ea· .Ildel'ell DingedAg, yia:lIitadeir& en Ply.
len 'erli ... o io diatrict.!n ,"'ur IJj. werkl.n lij Mijnlleer,-Door ond.ntaand. r"",elen in uW ~O Varlrllns No. 2.,587,Vl.nkkull, ' .. 5.2.50 ,p .51 " llOUt.h, te !Sint Helena.u AlceDciOll aan-
eendnglljr, ,r:e .meerd.rb.ld bebben. lle .. 1 dOl 1I:.~ .. d blad lo plaal ... n, lult gij .chrij,er do... e 8 \V K ft... eggeude op bepu.tde tuileoheatijden.
hben.!. }l'LIIII b,) de 't"mb~ en ID d. Kamer grnot.!Jijk. ,erplij1Leo. agens en arren WO. 2.,59•• Wllr;ebo.chrlvler, ,,4,392. " 2...... " NOT.12.-ROSLIN CASTLE, Kapt. Jona,
mo~tHo.jI'eroIIAtertochpl""lsVJnd.n, E.n der redeoen dat onl laod I()O .. einiJl 8 Dubbele-Voor IJzeren Ploegen Jr 2.595 Kl'an.kraal ,,3976.. 511" H NR

"an H0om~che Iljde wurdt er 'lerk op ""nJl.· vooruit komt i.: Omdal er lOO .. le talen in 500 Lb. DekkabIlI, en "oorts allerlei soorten Boerderijgereedschap, Pluimvce,enz 0·,. , '. . .' .. ,
droOl/eo. dat d. Anti·refOlutioonairen in ,distrJCihetlel,e lijn. Elko tAAl beett hare aaohan",",", Deze Plll<Itaen liggen naast elkander &an Janquanvler en zijn belC)emd &Is bel No,.26.-NOn.HAM C;lSTLE, Lpt. A.
teO .aar d....... h.t In d. mlDderbeldllln'leo .lk. paltij, ja lelle .lk menNh, die een. H. C. DREIJER, SR. beste Weiland voor Schapen en Bokken, ,', ", WIKCll&6n.. : •
_da bl) de •• ut. stemming 8n niet .errt b,) her~ ~ndere taal .preO!kt, wil de lijoe don boreD· B k t Dec. 10.-HAW ARIJEN: CASTLE, Kafll
ItM/jfll",~deRooID~h.C"ndldale",.ullen at-U~tooD lAteo ,oeren, eD dientenl/evoljl'e onlat&AtDE rERKOOPING ZAL BEGINNEN TE 10 UUR 'S MORGENS •. De Hivier biedt "eie g-emakken voor Groote esproel]lDgswer en f'gon .M.P.Wna~
n60 Ifg_Do .. r de CanJldAten ~er Liberalen, Dlt.r tWI~t en twetodrAjlt. door ... lke d. ~armoni. gf'r1llge kU8ten.. A.NLJ!:R.SV.N 4< .UausoK,
kaonen d. Antl-r •• olnllnnnaIl8n kI1lcbtells hun en eenajl'esindheid onder de chriAteneo lelf. \'el'v"r""clll'O"ell lullell ":t.I'ileal vel'schaft. Op "Vinkkuil "in e,en Groote Tuin, dlo E,norme OO~teD gedorende g"'wone '
... 1 !>..liJnd bellilll!e!. ecbr..>r onaloll"liJk doen ve"",o81 worden, ' '- 0 e' k G H Stal tb b kt als • AgenteD.
Zij moeten meI •• 0 .ijlen CAodidlULtoptred.n 1\1 W.lke is dan on.e tAal ~ regenjaren oplevert; er IS 00 een root UIS en Img anS ge rUI ~~__
lOodieookllHL&reeD dOliJnltemm.not miod.r DE VILLIEH,S, FAURE & Co.,Afsla~ers. Winkelen Hotel. PRACH' ,T U,',','ITGAVEop, &ich kunneo vereenig.o, Doch bij henlem- DJ: AP'IlUAAN8CHJITAAL. _

miog .teDnen:.ij di. CAndidaten, .. elk. ioat.",- Imm.n de naam toont het ,..edl aan, Eent De Morgen en Namiddag Treinen, Heen eu Terug, zullen voor 4e Plaats Halt
~iIllZ;betuil/ell met aekere Arlikelen Uil het pr~ "M het mij ook niet 100 duidelijk; ik dacbt houdeu op den Dag der Verkooping. ,
gram, ODdit lijn dan d. HoollllCboD. dat Hollandaeb mijn taal "M. maar ook baar -+- _

VaD d.n ni~I"i{ deler .. rlrie.ing.n bangt 'oor naam toont aao dal lij te Hollaod lahuie be-
de t""komet raD ana IAlld 100 bijloud.r ... 1 Af, boort.
Tooral ook omdo.l de Kamer, die nu jlelro •• n Nog daidelijker ...erd het mii. toon Dlij de
.. ordt, &Rl hebben le b40ali_n of er nu 'oor •• "t 'I'f.ug te binn'D k.. "m: .. Welke taal sprak Kantoor: Hoek t'an de Wule-en NifflU'e,traat, (tegfflOtJer d, !:it. Guwge Kerk,) F, L, Ll'ndenberg & CO., Afslagers,
'etl komoD ... 1 un algemeene Orond .. etsherlie- JellU toch 1" Ik nrbeeldde mij Hem te .ieo K A A PST AD,
Dinjl', eo dROin .. eiken Ifo,,' die jl_bied on nl. dien (lDet !!erbied gelegd) verachtan NalRrener,' "

KE.IlKKLlJK,-Vp kerkelijk gebied is er nu .en loon ran Joeeph d.n timmerman, met lijne O"GBBIGT 2r APBXL. 1883,-&A:I'I':I' AAL, £30,000 WEN TZEL '& SCHL'DSWIG(X)",onbllk wa!>"n.tiI.laDd, d....r de politieke be~ t .. aalf ,er.cbte. onjleleerd., GallileMche ,i.. .1:1
leekeni. fan bet onll.nblik de jlpmo.deren lo<' .ch.n, en .en 8~ot van .00dAren en tolleoar.n ; DIRECTEUREN: ,
be,ijl ,boDdt. T"cb, komt het 00...", u..oJogicum eo hel WM mij duidelijk dat Hij, niet de boojl'p, De Edele He4lr P. MARAIS, L.W.R., Voorzitter, en d. Wel-Edele Heeren J. C. SMITH, H. P. DU N DROGERIJ EN
jleduUR Uit, ook bIJ de. v"or~l'1!,ldl"llen om ~)AAr geIlerde, moar de I\ljleme~lle en een'olldiu taal PREES, L.W,V" H. WIUIA."", L.W,V" D, p, KRYNALW, P, MrlllE en P. G. LEElI. APOTH EKER S EN HAN DELAARS I
de .t.mbuo te ~.an, 1\ uyper. dlo Ion der l"IJfel rprak : du 'Ul'1! JO.08 10 on. laod, dao .prak BA1"KIER' DE ZUlD-AFRIJ<AA.'18CHE BAJliK, CGRATOREN:- Dr Heeren p, O. LEKB E'II H. OPVOLGERS VAN
beecbouwd. moet wurd.n I\la d~ .. oordToerdor, 1111ook.IU Afnk(JllfIlt'M taai. WLL.MA~, PROK'C'REL'R :-De Heer H, P. DU PREEZ. A'CDITEUREN ;-De Heeren
bUltendeKamtr,deranll-l'1!fOllJlIonnolren,drrDgI Toen IS deler dlljlen In "]J«Patriot "MD Iluk J aDD Kan (TW C SCH1uIETL"'IRLOEW & CO
ar altijd op AAn dAt men bij d, e rerkielloien d. onder jIn titel: .. Ken", ",<mt Je:u. 1<'''"' nl uit D °DHli'....,ALKEITIden h' 'se '.::...; In' I te Boedels Admi.lS· teren ..1n. .I~ . .,
Ir Irl"k '~'I d hR '"I b • ,,-'r e rre1L",eza oor aren cre"" .. s so,.en. ;.,
., e IJ • qU•• llen IIU .ten ru.ten, ,)C oylen· n. AS ..... et loet TOO! mIjn. Jl_hemelt., 'n De Direlrteuren k0IllOll iederen WOENI:iDAG, te 2 ure n.m" bijeen om leeningen te aluiten en K A A ~ S r_L' ....~ D ,

diJk, D.on.,.ld c.,, kunn"'l DIet vergoteo dat do bejl'eertp, om ook 10 "1e AfnkaAnoche tA.I" k f te d

KUJl~:td ~hs;.. P{~id.nl, 'Kn bet Ce~tr~al ;Dderell Jelua la lerkoodiglo, liet lich geTo~• .,. z~j~e dit ~~~toor als Executeuren, Agenten of Bnde,.,.rin8 wmlschen te benoem61!, gelieven de DROG ERIJEN Elf ME DICIJN EN van de Beste Kwaliteit; PbarmaceotillChto
~ml ,er. ".1·'.'00 IO,OIl,alre,1... ,er.enli{ln~.n en,.. D' Ir.tie slechts onder den naam " De We.telïke Provincie Administratie en Tru8tmaatschappiJ' ." ,. Med' .• P f' 'k I
~k Prol',l8or la 1\&0 d. \ rlje L"nlfersltell, en lIJD Ziet daar, gehelde Jelen, ~éoe reden met eeni. Brre k ) '17__ L~" t II te be J en ChlrurglJu 8 Henoodlgdheden, Patente IClJnen, ar umefle eD .Art! eeD
.te d t d belChuld" kl dtb" d' ".0 d I I t kil' d ,eper t ,.tUt.Oipswt.Uo....n e ste ell en no ..well. T 'I

e I m. 0", ,liling IUlr, a IJeu I. ~ .... 'er 1l"'0 Jl r. ,In",eo o'.r en treulI- De Maatschappij geeft Rente 8IUl Inlegger. op Ounstige Voonl'asrden "oor het Ol et, enz., enz. • .,
h.m op k.rke"Jk, Jlebl~d ,01".0 han polrtl.k.n nn to •• taod ,..n on. dierbaar laod i mlMCbi." L r8 "an HOm<BOpathiache en Hollaodsche MediCIJnen,
in,lo.d loudeo mJ80rulkPn om her Kerkgeooot •• ullen er laler moer ,oigIn. J. 1. D. BUYSKES, seo. everanole . M " .
ocbap van 1816 te knakken en lOO.eo I""komsl Fabrikanten van Sodawater, LIUlonade en edlclnale IOOrten SpOlt.",ater.
te bereiden ~oor de Vrije Cnir.niteit! Dit getft AYRIKAAlCDRB.
hun IAnl.iding lOm. om eeD aodore ,ed,.,aliJD DE ACCIJN:::!,
aan to raden daD door bet Cent,aal Comit~ wordl __
aange ..... en, dat reer te betl'1!uren i., doch Jleluk- W.Ilin~toD 3 NOT 1884
kill nol(' niel , .. 1 kwaad be.tt kunneo uitrigt"n, ' ' ,

O,.tereD eD beden vi.rdon en Tiel'1!Dde Ch,i .. Aatl t4m &1nkt6Vr,
telijlr Oer.form..,rd.D feeet te ('Irum, iu Oronin· Mijnbeer,-V.rguo mij eenige relr.leo iD a.
geD. iD beriDDerioll &00 de A,~.idinli', 50 J.ren I(oë.rd OD v•• lgeleuD bled te plllllteen, H.r
JleledoD. _un V•. lJ. Cock en. hIe leden der Il'" ocbijot m,iJ' of de .. inter OOI no T.rlaten be.fl
lIIe~nle nrum Tan het Hen. K.rkll,enootachap. me,t. al II]Oe o.. rvloedige en gelejlende r.~en-

riur unl'ldlng tol de leeuvr.r1og tl! 'Clrum, bnl)en; On. loopend ... ter i. 100 Iterk al8 ik BIEDEN THANS liET OE-EEU!) PUBLIiK BUN~E.' Dabben n'et on·f&.'4"heep't eo lo voo'rrsa. w._-~- H Co1eebar,J L..~ ~ SepteDIbft, 18!K,
b~eft Pro(...,r Brummelkamjl ... n I••• nsw .... d IDII m-t kiln herioneren iD de IUllte 10 of ]ó '-J ~'-J , ...... _,- k ..... 'Diet nalalaD a _jJ!

artikel gel.v.rd in de " Vrije Kerk", een d., jor.o lul il Jl •• ien te bebben' 00118 tuinen ," 8 0 ING GRA V ,! , , , d&pJr le bet.~D Toor de !hulp di. ik UIl ••
orjlaneo un d. Cbriot, G.r.f, Kerk, .. ""rin bij ...ijoiUrd•n lien el leer .. '&Olderijl en jl'o.d E ZEN· ENde volgende Goederen RlUR1IlAnovao te dakeD beb, OmtNaC twaalf
de G.,.form ... rdeo in bet Berv. :Kerk ..enuot· uit. en ,..~lbelO .. Dd Toor deo 'An'tARnden ooJlSL ' , ' , .....,deo ~e4u liDI!' ik .r J .... I'IIfODtel. eD
echap dllr",end be.lt ultgelloodlgd ." .ILb~o. iDlOok heb ik 'ernomen en .elf jloli.n, dat d., DI E .. V k te', T • P I ~R te k ~e:!!al:~~:::~.rlllla. ~~geT':~~~~:
deo Jl""at, m.~ te IlRan Dur ulrum, lie koornboeren .eo •• er jloedeo ooget lolleD m... ZI er oopen gen zeer UAGE RIJZEN om p ra"", ma. en ,.-...... _ ~ .... _,..
Rwaut en de Hoq" b.bb.n ,~o het 00. 'Rn II, ken, In orl di.trikt li.t bel All"a le., gele- J ' • . Iroorta. Olllt,..." __ • jlelellen k__ ii
Zalurdag, blerop blJDa In gehJke bewoordingen Ilend .n o,enloedill er Dit in de notuur, Wij voor den NIEUJVEN VOORRAAD die binnen kort verwachtreaar OoIeaberg, e.had .,.. ... a ateak TU d.
gealltwoord, dal, daarjlelAten w:at óo Jar.n 1(010- b.bben jlroote reden tot dAnkbaarheid jegen. _ SN" oDd. MllNil8ll di. ik te JaljlntOllteln lwI,..bad,
don phjlt on ro.p~oll m(l~t liJD ~,,,pe.t, pn oOien Rcbepper en B.mellCben Vader. die on. AAN, BE TAAN DEI I : wordt :- l en ODltreot 1'ier _oden lI'"ledaa Jr:re..rik BIIeU.
boneel geDeg.nbeld pr "oko •• terd mog ... ord.n 1)0 o,.rlaadt .n bekroODI met lijne .egenio- PORO "LEINW REN pi RArIN cl 'lTA.ARSIWI12 1~ 16 lMIiek iD hnifeD IflUd 1111 ~ ~'_lijkaD piJa,
in h.1 H.n. KerkgeooolochAp ~oor d•. Chr, o•. /","n 'faD b<"e", Met den wijo- eo brande .. ijn~ DE BEROEMDE "VINEYARD SP A.DE" " DIAMOND" LY (\ EAj;A. .r.o A. L't" 2 eD Ol. a.' lI.. plOQJe nachten ea ;Ijn n.k,r hie 130
reformeerden, .. n ': eeR JlAAn nMr lj Iru~: In hand.1 jl'8IIt h ..t moar lepr ell.ndiJl; on.... i lnen " , '. U 0 erg dat ik Tr~e da' een ,:peraaaeote .u~d
den liD fIlO lIlecheldlog nn h.t lIerv, I\erll~ liJn onHrkoopbaAr, en brAnd... ijn wordt Albior DON," "SHAMROOK," "GEG.JTEN STALEN," E ' Z WITLOOD en ROODLOOD, In Bhkken J RAA W.ca en GB· ru helleWricht h.c .,.,oJ,r 1011 alt IIIJe
geD?"'tacbap, nu il

Mn
.prake,IIJn 1r.1\I1, ~e,kocht op een l .. akk. ml\ni.r Toor £10 per K'.OOKT1:lfLI.TNZAA,'DOLI' '1;1, in Blikken " ~T1lI'K " LOOD.,~e _1~~a,,~ldike'UlbaN",.tD!!!'~~,I _~t_,Ia!,!~beeDI'Or-I'

\ lUl :'I1<>dornoIIJde ". eeDlgo lIllIlInden geleden, 1'l1g-r, Vele .. iinbo..roo hob!>..n nog AIhUODeo ALS OOK ~ .po.D .... .LJ.l l'....... -+ .... 9N .. _

eell commIMi., 1I'.,orlDd om SlAppe? te n..men brandewijn en h0p"n op !!eOObtot.,. to..komst. • , E G hielp; ik U"If lelft 'MD \&ljdelljb perli"tiDg,
tot .• , jle~n mloder .. erk d&n eOf: nl.u .... v.rtA- O"k ,aDie .. iJn.n lijljl.n in groote hoe, •• lh ..- MESTVORKEN en SOHOPPEN. WIT VERF; DRAADNAG L8, en een root en Ver~ Een aY90d lAl' ii deD ca~arw der T6DtooD-
linjl .. nbot Oude T~slameot, '" le d. ,ertAlere 3.n ID OD•• k.ldera eD lijn on,.rkoopbaftr .. 0 I"'ESS1:lfN ' ' . ,I .telUoI aoor eD lAl' D,ir adT ... téBti.. li:
lollen IIJO .. ordt DIet ~.meld, alecb~ i. btokefld 100'" ik al reeda Jl.meld b..b, W.ar dunkl WIJDga.a.rd SN E ~ .D, en een Grooten Voorra.~d scheiden Assortiment ALGEMEENE ZAOHTI GOIDI. _d te~nd oa een ~ BUtJ)I(.mcno,
~~al Prof, Kuenen &Anbuo boofd III "'lUIn. ~ i. bet aao !.oe te .~brij,.n dat hel m.t ALGEMEENE IZ!SR WAR~N di. ik "11 Zawrdaf, den ~ 8epleaher ODt-

n .IJne bard ",?rdt "",.d ... gs fer".cht een On•• n "'Jn· en braode"l)nhandel .00 slecbl' REN, voornamelijk een groot en veneheiden &8sortimeD~ ""I..Diea nacht aaDl ik .. ~d_ eo ik ~~d.
IDleldlnjl op de \ IJt Boeken 'I\n Mul_S en ilNlt.ld ia' \VlUlr lijo daD III de drana.er. ' dadeUjk ,e,¥cin,. Der. ~O""D" ciA( flIIg 1);.r
het &.,k "D. Jo.uo, eo dal ",erk &al dAn de braikera die ,r 'oor eenig. jAren jle.4'pallijn' GRAV L~N ' GItAVE N ,GI) AV L'N I NIEU WE DR.£SS-STOI'FEN, ~~j,.D' .. 'OOI'IOllIiftee'" 'oor1 til p'foeld.
.. egberddor liJn tot d. ,oo'llenome RIJbel~ ZIJn 111 d"od en jleenl ia buon. pillllla Opjl'._'.l2i.1_ , ~ ~ IIIlJ 100 ",el aa& ja IODdlll' idiD Iron loópeu. Ilr
YerWlDjI', Aan d.se 18At.t.! lulleD ,Alleen" kun- t ...den P Ilr Ion denken 'fan Deen: er lijn veel ... , ~ag 'foort ~ lDedieijD ce tellrilken en i:aD na
Den meédoen. dIe de .. etenecbappehJlre motb~~o meer lot dAl uk toegetr.doo, DlMr lij knn- i !&rma dat ilr ,'SOH bea. p sal eChter DOlI: eeu
sonder ,oor~boud to'pealeo, lond.r kerk~I,111rDen nu niet Iroopen Al. Toorheen. Men V IMlU.l ne_Il oa de.-liD«(Yolk0188n te lIIakeD.

di·oooroord..,l; mét aDdere woord.n, liJ bIJ'" Ion, ,.oggen, ...lArom Diet. Omdat ~nze bnw- D l}\'lE rl'0 L~SPRAI{ E N Zij hebben ook in OOR R A A D Groote IkbelChollW d,n aitelag woljd.rllaátlijlr, eDan ..
met KuoneD e.a. de L"HlfChe .. o!olenojl' 1."'Jn nu bel •• 1 i. en lij .ek.r Du oeL ' .l~ ~ B din . moeteu Il (9nder God) ~lrliur djtJ aat gij r.allr

lItelleD na de BabJl~nlCho wetjrevlnjl, Ot,.r four dubbeltj •• op oeo bottel meel' moeteo beta- OVER eZE'n gen HO lOb., lt.b, ait,ebra(&,~ eie tijd'OCleD &al
veel lal, Iramen fan, die :\Joderne BIJbelrertallng en, £.one ~lutiDg op oen land gele,fd dal iD ,h die F,jDlljb Iluk, U nOfftIaa. 4UbDie TOOl
la ooI( Dlel .. _aanrebIJnhJk, ocbald i., iA een leer goede IUIr mMr niet 0 BIB Z Ot ' h B d w k F G nd de alj door .w .BM.m~ ,..nehahe ..,ueh· •

SCBOOL,-T). YoiH:Ollecte Toor de, "Scbool lullr .. n onregt.aardijle In leer ee'hlldelijlre m.~ e an gen onzer 0ere n WI sel sc or Dor er eD aDey ouuereD u.n" 'ferblij'e, eUL ;
DIet doo BIjbel II bo .. o nr.acbuojl reed, nl.r lOOA!. 00. Parlement na heefll('edaan om ' • ('). h' TB,*- GIIO. W.u.ru.
geklomm.n tot £8,300, en ui ~.I bedrAg van alt"'Dlijlr ... n kl.in jl.d..,lte van bet lAod ~ be. • leizeIler DOItsch Bier seh~oH elder eo mousseereld Den Heer J.Ulll. Jo"u, Kaapacad.
,.oorled~o J.ar nOjl,o,ertr.[dn" Ilet 18 o~geloof. laewo, en dat op o~n artikel daar het I(eheel, ' , , .
lijk .. e,lr.o opolf.noKeo men IlCh, ook In deJe,n land ran afblDjll ODdAt eeD ieder tot Toordeel ie. NA~fELIJ K: liiden BnU"aas VOOr MolellailrS, enz" enz.. enz. HOD4.rclea andere a..hritleft hoaea io-
jf.drukten tiJd voor bet chrl8t.!uJk onder"IJI Ik denlr .. ij htbben b.L al genoeg jl.lion dal ~. il UI.&ë dieD DOOdi, grLooad wordeD ~ maar hoT8II8tUOd.
,8trOO8t, En tocb il .r DOlllOO~~I meer Doodijl .... nneer de .. ijnboer geld heelt en de ...ij~ I 'f" d III ( P •.. lil ,olcioellde ODIieclel ce oUll,luinn un c11won-
0111~boleo te bebbeD, ile0O"ll' ID ~antal en ';r- brande .. ijo op prije lijn bel land Tooruit¥aar, e~ I, " ne S(',heikulldeder PrUl, OOI' ...."0 i)I', ••• lIahh V'" L'URI2 L' FIN·TDLAY & CO. Jerburlijlr.e laailuaah.id ~. Ra.VJUno~
houdllljl' tot d. lr.indereo. 'oor wie cbrllltelijlr er o,..r bet alg.meeu II'elUige klagten .ijn. lIat DUn _
~nBdor"IJI wordt be~~erd. .en land eeD IINlnur, "Ile r.geri~ ot .. n IOOrt '. RHEUIIATI®BO

IIRIGTKN.-De. ~mHLI~G, nll Stellenbo.cb Tan parlement b6"tt ï. een _r goede iaaJr •• anl 2. " De Scheikuodedel'Gisting," door do. do. HIBBDJ ONl.AROB OR'l'V.llfOU il hei .-te zaid At~. micldel ter •
• n "lne gade liJn ZatlUriaI!' arood. Il , ait Pari]1', ifeen land kao gerejl'eerd "'Jrdsn IOn 'er o·.r- Jich DL- _._,... ... .._ ""__L.. -J:_L.'
0,," B I I R... d d h b-' 8 R ..A 1" D I' a M' S D~ ST"" ft LO"" ,-.1 lf 1 '" :IW a Il VL t, __ 0__ " __ a_I, ..............he r . ru.e. etter ,em Irealll,eer ,en • b~d.Il, maar SOD io~ m<>eldieDen lot be)6ng en ,J I) f F l. , d .ITW'J .Ill .Ill", ....l. /Ij '" .Ill .,;:
D !p,I.reD do teraKl'l'l. nur Loadon unfMrd, ... I.. ar, no bet laDd eo niollOOllla ODePule- , U Proefstations dOOl' 1'0. ischer. ' Bet Iz ook leer _I-.~ RUnladIeh •. '_.

De Dcmlné eo Menou .. moeton op bon rolU ment in de laatate jaren g.daan b~dt om on '., IN Jl'ATEN 'YAB.OO EN lOOLB. Hoot LeOCIe ~CIa Zl.DIriD Pi'" in la •
door 1Jnltac"bl,lUId .n Z...ileerland .n gedaTeDd. IA!ld le nIlneren met al de Terkeerde eo' ODPAnt· ,dpipq, a)l &, , pt ,.. •
buo bl f H 11''''' BB. -- ..00'- - ' G-. _ U Hoofd - AaDrc.s¥I, eDI. i'er I) In 0 And bIJlonder .. el ileDoten vaardIgo !>..laltiDl!'ln rooala de accijDe Ilr 10. NU 1TERl7 RIJGBAAR IN PA11FLETlTORlif £1\1 EB E .._ IIO .. B - LAG_ •• ZIJ.. EeD eaIiIl. daaia IIl1n CIa!i .. 110..... 1 jIrII
hlbben. ,'o aQ Lond.n he!>"n lij n d... r nAar dOllk.n dal wij Mn helderliend DOf 0,..; orl laDli 1 ~ J \. ,I lU ' flu. TUIOBESLAO, Zadelma.k:eragereedae.hap "CRADLE" ZEISEN, Zeiam~. A;I.!...I_ I&II,"D -.JIul at .. erea. i
Zuido.\fnlrA IHUJl t. lIeer.n, Hun b..»ek in ID,,"len bebben 001 het te regereIl. Ilr sou .bet ZeiMlijpateeDeo ~_
Holland .. a. T.lon nlenden t0t groQte bli)d~hap. niet anden kunneD noemen daD MD bll'od P_L_ B-LIX8LAGRRBGEll.EEDBClLlP, BIik:keD- "llTTTVGj jnh"'I"f'rrOpnB'U, 8pm"- L - 'I 'u L~._I alProt II f rd d d lW _H' _ bo Yl...... ..............,"""LJ. Jr: ..... ,..... Bij al .. Apothebn 1eII- .. _. per _.,

• 0 mep "0 t .... AgoOto tterdam ment, de jloeden er uitg.'oleD. Hebbeo lijd.n platen, Blik in Staven. Soldeer uten 8CHA..l'ENUIP 8chaa 4irecs per,... 'foor J .. dtra .., ho&&el. .
.erwa.chl. , nOR niot jlealon of oDd'"ODden, dat hoe _er !lij' ~Op""Tl n_.1__ Dek:--'" ~UGA.LL'B ,:p- All ,,--'~ doorJ J. ...pg GrootBntt.

T. ':JTlU.CHT 18 ,0,,~ledAb ".ek, op ~~Il..... , op deD .. ijnboer drniken hoe I"'aarder bet Iaod po. KJ' t' t 1 CP t ") BLADA .,..., DUUIOID8 ell _" Toor ,~ . AU_ -- • 0 u, A. -
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