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Bovengemeld getal Varkens zal

Op Dingsda.g, 24 dezer,
LN DE PURL,

Ppbliek worden 7 erkocbt aan de
W oéing van den heer Is, TAN
NI~.

1 'rEutrun,
OP, het Dorp WELLINGTON, T\yEE

; RESPECTABELE WOONHUI-
Zt<;N; van alle gemakke .. voorzien, en
~h~kt voor eenige belligheid. Huur
Matig. Spoedig aanzoek te worden ge.
daan bij deu I:.igenaar,

E. G. MALHERBE,
Wellinj;!'ton.

CNION LINIE

KONIN·KLIJKE MAILDIENST

UNION STOOMBOOTMAATSCHAPPI.J
(BEPERKT).

DI »ailbooten der MaalllCbappij "ertrek.
ken VBO Kaapstad uur Engeland.

Via ~adeira, om deu audereu Woensdag,
te -I. uur o.m., te St Helena. en Ascensic>n
.. 18 onder unIeggeode.
'25 Feb.-TARTAR, Kapt. TRAVERS.
11 M.... rt.-ldI<:XICAN. Kapt. B.UNUIDGI,

, Tia St. Helena,
~5 Maárt.-TROJA:'I·, Kapt. LUlUR,
8 .\pril.- SPAkTAN, Kapt. WAlT, R.N.R,

. via St Helena en A seensioo.
22.Aprll.-ATHh:NIAN, Kapt. WARLIlOB.
ti Mei,-.ll.OOR, Kapt. C.tI!l!8, I:lN.R.,

"la St. Helena.

RETOURKAARTJ!!S naar de
K u 8 th av ens zullen uitgereikt
watden van af 1Maart aanstaan.
de, brui'kbaar voor de Terugreis
binnen drie maanden per
Stoomboot van de "C 'lion" or
" Castle." Maatschappij

'oor y rsch t of Passage vervoege men
zich ten Kantore der Maatschappij, Ad·
derleyst THOS E. FULLER. Algemeen

Bestierd voor Zuid Atrika..

RHEUMATICURO
IS ~t eenige ~ekero Geneesmiddel voor

Ji~t, lihenooatiek, Hheumat ische Jioht
Rheomatiscbe Pijueu in het' Hoofd, Heup
en Lendenjicbt en Zillkioll8.

DUltENLJL; Gh:YALLEN Y.AN GENE·
ZING. '

Te Kpop bij alle Apothekers en Winkeliers,
of diredl, per Poet, tegen Da. 6d. per Bottel,
Koutanleo mei order van den Eenigen Eige-
'tiaar, •

JAMES JONES, 46 Langestra&t,
K A A 1'.9 TA D.

ME,T VO LKSV·RIEND.
885.

PUBLIEKE.VER:K·O,OPING
[) E Ondergeteekenden, met [n-

structies begunstigd door den
Heer J. J. DE VILLIERB, die dit-Dorp
staat te verlaten, zullen Publiek
Verkoopen,

OP DINGSDA(t,
DEN 2UTD DEZER, !

A&Illij08 WODing, RYlfEVBLn..
STRAAT. T

Al zijne Huismeubelen. bestaande
uit V oor-, Eet- en Slaapka.mer Se~s,
zooals Ronde en andere Ta.f$,
Sofas, Paardenhaar Stoelen, Tapijten,
Aanzettafels,een lot Prachtige ScWI-
derijen,.\V asch- en Kleedtafels, IJ~ ..
ren Ledekanten en Katels, Taf~-
kleeden, Lampen, enz., enz.

VOORTS:
1 Naaimachine, bijkans NieuVi
1 Wasch Do.. :po.
1 Kinderwagentje
1Dubbele Parafine Stove
1 Karn, Bushel Kaat, Emmers, Ba~

lies, .Ilanden.
EINDELIJK:

1 Mooi Eet servies, Nieuw; Glas· en
Aardewerk, Keukengereedschap en ver.
scheidene andere Goederen.

VAN ALLERKOSTBAARBT~

-De fhldergeteekelldeo zullen doen Verkoopen
PER PUBLIEKE VEILING,

Woensdag, 2Bsten Februarij,

(Zijnde een Vertaling VUl Dr. CL1RD'S Boekje: "The 'l'l'IUl~ aDd
BechuanaJand") in .Pam1Iehorm.

OVERGEDRUKT UIT DE u ZUID-AFRIKAAN."

Prijs sd , Per Post. 7d.
HOFMEYR " REGTER.

100 1BT'E VABUBS.
'Ó, -

OpWoensdag, 25 Feba.s,
's Moriens ten 10 1u'e precies,I)E Onderget8ekende, behoorlijk daartoe gelaat sijnde door den WelEd. h~p ZULLEN bo.,.eapmelde Verbo. PUliek

.. P. L LI ROUX, zal voor rekenio~ .1'&11 Me]. 0 ..M. Ht1oo, Wedowe.o .ordeD .,.. kooltt aan d" WODma ftIl
wIJlen dell heer J~C8. Hsoo, per Publieke Veiling verkoopen , daD heer 1... LI Bon, iD de MaIh~

'VASTE EN LOSSE .GOEDEREN.

r E PLAISANCE,la.OBX ...JUPI.EIK, &A.A.S'I'AD.
BB.EEDERmEB., NABIJ CERES WEG STATIE,

DINGSDAG, DEN 3den MAART 1~.
-,

BELANGRIJKE VERKOOPING
VAN ZEER KOSTBARE

OP
De fraaije en kostbare PI ... ta gen ... md P L .A IS .A NO E, beplant mjlt eepe

hoeveelheid allerlei soorten Vrnohtboomon, alamede een grooten WiJngurQ (ni~ do
Produoten van welke altooa IIxtra Wijn ia gemaakt), met goeden Grond voor n9g
ten minste 100,000 Stokken, wel voorzien van volop loopend Water, en ht>eft nIt-
muntende uitgestrekte Zaailanden en Veeweide (waarvan een gedeelte tU880h~n 10
de Berg. en Breederivier gelegen is). De Gebouwen bestaan uit eeD welgeboDwd
en uiterst gerieflijk W oonhnis, met Buiten kamera, Stallen, Wagenhuïa, Kelder, en,.,
oom pleet. Ook zijn er Twee fraaije Erven met net gebouwde Woonhnizen, enz.,
beplant met Wijngaarden en allerlei soorten V ruohtboomen. Dese Plaats Diet
hare extra uitgestrekr.e Zaailanden, groote Wijn~rden, prachtige lot Eikenboomen,
fraaije Tuinen, uitmuntende WeiveJden (ten beWljze hiervan sijn er in dezen drooge. n
tijd een groote Troep Slagtosaen in goede conditie), prachtige Stroom en loopeud
Water, gerieflijke nabijheid un de Ceres Weg Statie,18 BOO wel bekend dat verdere
aanbevelingen overtollig zullen zijn. '. i

VEIPLAATBBN, :Inz.,
TE

KLEIN ROGG~VELD, AFDEELING WORCESTER.

In de Insolvente Boedels val FRANS DANIEL PIENAAR en PIETER
JOHANNES JACOBUS PIENAAR.

Ondergeteekende
OP

zalDe

WO.ENSDAG. 11 MAART A.S.,
PUBLIEK DOEN VERKOOJlN,

1. De Plaats" LUUWFONTEIN," Groot omtrent ~OO Morgen.

Jl. ZEKER HALF AANDEEL in de Plaatsen "FORTUIN,"
"AANSTOOT," BRABD-VALLEI," en "DRIB VADERLAND·
SOHE RIETV ALLliJBN," meten de te zamen omtrent 29.300 Morgen.

Deze Plaatsen, met uitzondering van de laatstgenoemde, Gren~~
aan elkander, en zijn gelegen zoo ala boven omschreven, omtrent 18 mIJ-
len van Matjestoutein Station. Zij behooren tot de aller?este V~p~t.
sen in dit Distrikt en zijn algemeen bekend, zoo dat het niet neodig is ze
verder aan te bevelen.

Er zijn drie aparte Opstallen op .dAze Ei~endommen.; ook zijn. er
twee Stukken V ruchtbaar Land door Klipmuren ingesloten, zeer geschikt
voor Struisvogels,

LOSSE GOEDERE.N :
2 (5-Legger) Koipen, 2 (3.Legger) do., 1 (4-Legger) Stukvat," (2.Leg.

ger) do., Trap- en Onderbaliea, • LeJIgera, 1 Lot Vaten, Emmers, Treoht.ers eo
Vlootjes, 2 Brsadewijnketels, 1 extra Kapkar, 1 paar Tuigen, 1 lot Koeijen, 1 lot
Trek· en Slsgtosaen, I Bul ec het gewone a&sortiment HUISRAAD.

Ht:NRY A. PAGAN, Vendu.Afslager.

Generaal Agents en Vendu-A.fal~er8 Kantoor,
Tulbagh, 16 Februsrij 1885.

VERKOOPING OM 10 V.M.
J. MADER & Co.,

Vendu-Administrateurs,
Stellenbosch, 18 Feb. 1885.

A. KORSTEN, AFSLAGER.

PRIJZEN VOOR ROZIJNEN
VAN DIitlanden! Manden! Bitliden! "

KAAPSTADSCHE KAMER VAN KOOPHANDEL.r)E Goedk oopsee in de Stad, kunnen
verkrrgeu wordBIl aan de Pakboi.,en

Tan deo Oudergeteekende. Busbel en
Druj~en manden j Bottel maodjea van ti fiot
2-4. Bol~18. Limoen- en Haudmandjee, met
deksels.

Alle BOOrtenVA.lTWERK, sooale Kar-
nen Emm"", en Water vaten, 81~'t koperym
hoe~eI8, Haltleggillra, Quart·Taten, HalfaIj.m
Leg~erB, Anl<ers, Halfankers, Wat(ornatj.,.,
met bandvatsels, K'lja~ohour.eu Emmera,

A l800k ZEILKRlBBEN Toor twee
tot tien paarden.

VISCH (Gedroogd .n in Pekel).

H. W. H. BARENDS,
68 BREES'lRAAT, KAAPSTAD.

Publieke ,'el'koo}tiug

OP de ophanden zijnde WORCESTERSCHE ROZIJNENMARKT, te worde.n
gehouden op VRIJDAG, DEN 17den APRIL 1885, zal de Kamer vaD

Koophandel VIER GELDPRIJZEN uitloven:- .
LOSSE ROZIJNEN.

Een Eerste Prijs van t50 voor een Hoeveelheid van niet minder dan 6,000 lbs.
Een Tweede Prijs van £10 voor een Hoeveelheid van niet minder dail <l,DOOIbs,

TBOS.HOZLJNEN.
Een Eerste Prijs van £20 voor een Hoeveelheid van niet miuder dan 2,000 Ibs.
Een Tweede Prijs van £10 voor eeu Hoeveelbeid van 'niet minder dan I)()() Ibs.

Standaard MODster. zijn in handen van de CivieleCommiuariueu 'fIln Wor.
cester en Rcbertson, allook van den Seoretaris der Mnnioipaliteit van Wellington,
bij wie personen die voornemens zijo om mede te dingen dezelve Kunaen beaitrtigen.

Gedrukte wenken 'It Hoe om 'ftozijnen. te maken," alsook COBditien, Jn HOI.
landech en Engelsch, waaronder de prijzen zullen worden toegekend, zijn vet krijg.
baar op aanzoek bij de Civiele Commissarissen van de Paarl, Stellenbosch,
W oroeeter Ceres, Robertson, Ladismith, Prins Albert, Oudtshoorn, SwellendaQl,
Riversdal:, Graaff-Reinet en den Seoretaris van de Kamer van Koophandel, Kaapstad.

J. ALF ELLIS, Secretaris der Kamer van Koophandel.

LOSGOED:
Paarden, Wagens, Karren, Tuigen, Ploegen, enz., en wat verder zal

worden aangeboden.

De 'Te.'koopmg zal geb8udeu worden op de Plaats
"FOR'I'UI~" en lal '8 Morgens ten 10 ure een
aalnaug nemen.

EDWARD SHARPE,
Eenig Curator.

J. J. THERON, AFSLA.GER.
T.ur KOSTBAliI MALM.E~BURY.AA~ HANDELAARS IN GRAAN, VASTE EN LOSSE GOEDEREN.

BOEREN EN ANDEREN. "IK P~TSI
.KaapecheKamer nO Koophandel, 16 Feb. 1886.

VERKOOPING PER PUBLIEKE VEILING I·· I I
KOSTBAA.R VANV A.ST GOED. Graven. Graven. Graven.

L. H. TWENTYMAN & co.

Op bovenstaande Verkooping sullen
mede worden verkocht:

:2 Spau gedre88eerde Ecela, Tan 2 tot 6
jur.
I Span Jonge E&eIB(IB maaDdeo).
8 OedrNlleerde Paarde Dmerriee, met ben V raad I

Veulen.. VE'PDERE INLICHTING VERKRIJGBAAR, HETZIJ BIJ Blij.,en Invoeren en heb .in oor OP li \GS '.AG, 3 JltlART,
n het Groot3te Assortiment

CORNELISJ. GROBBBLAAR & E EW A . GSELPAPIER ZULLEN de Ondergeteekenden per
J. S. 14ARAIS" 00., AIIlager8, BALL L CR ,ssignees, BEHAN Publieke Veiling Verkoopen, vOOr

_._~~ - ~-_. --~-~._~~- OP '. Bal eschikt voor den Buitenbande!. RekeniogvanMejllfvronwH.RUPI'.R'l'I,
MALMESBURY en g d al het H U I S H.AA 0, nn .Botheration

Executeurak&mer & Voodijmaa.t- J W. MOORREES, Jr., Afslager. Pa.tronen worden op aanvraag gezon .en. House, bestaande uit Voor-. Eet- en
SlecbtB vier jaren, lee maanden en rijf schapplJ··. PRIJZEN LAAG, ID ~Vereenstemmmll Slaapkamer Meubelen, Kombuie, Dis-.

.-'en d"freo. ! Zoo jong DOg,ZOO bemiod ! Standard Ban'k Gebonwen, Kaapstad, 12 Feb. 1885. met de Slechte Tijden. pens. en Bediendenklimer. .Benood igd-
..-j. , N G E ZIE N d 2000 heden, enz., enl

"~ .•,.. I.r,oGod,i .... aar,,oolwaarYoe:D"~~~ AA AAt4DEELENv~~de; w'~lke H. GRIESS~LIOH & 00., JOHN M. BROWN & ZOON TerzelidertijdzalteKoopwordenaan-
I....er on. b.ru.~n, If"'!r: in w.t L" WijBh.id de Nl·euwe MaatschappiJ' in Octóber geboden El!;N PRACHTlUE ZWEl<.:f)-

doet. Weavers' Hall, W 001 Exchange, Londen, HEBBENIIN:VOORRAAD ~CHE KOOKKAGCHEL eu een LOT
GIJ g.... tl,. Gij nAAmttotug dm' di.rbre uit on. 1884, is gevestigd, nog 140 onui~ge SCHEEPS. EN CO•• ISSrE KOOPLIEDEN, Olie, Ver!, Zeep, Kaanen. Suiker BOUWMATEKIAAL.· .
U08 bAlt, h01l diep ge"oDd, wi!.wijllen ~~d:::.:geven zijn, zoo kunnen .. AANZOE- _Kaal Boter, Reuel, SardijDe£1, De VerkoJping begint nm 10 uur

bidd.D. KEN voor oezelve bij de Kamer OPGElUGT IS.}.}. Jams: Beschuiten, Beeste en Var precies.
Wij 116uren np blar graf, mAAI'gUDDenhaar d. worden iugezonden tot den 16den Schepen op order in alle soot~n Britscbe Goederen en Goederen ~n het Va~tel.&nd

11Nt, 1I.'AA}JT E K t~-n 2l ......oent commitÏsie, oit.~bt door Koopera van Ko..lolllaleondetvlDdlng, kensvleesch, SmeerwB.Ten, Bier, KaapstAd, 20 Feb. 1885.
ED hllg·nd .turt on. OP@' op giDdeche hliJJe lU \0 •• ooue- I r-- "e~~ Prod kte Bd" J Whis J J HOFMEYR & ZOON

knat; Alle informatie omtrent dezelve en BOrgen voor het prompt te gelde maken tegen ~te prijzen van. ~ n Wijn,. ran eWlJn, enev, r, . . ,
'Vur d. ,.rl.,.t. acbaar 1II".tILld. ho_Hingen, k den Ondergeteekende 'Ver. tEtgen I per een'. oomminie. Orders moeten vergeze d gaan 1'8tI Kredle~brl.even ky, Lekkergoed, eD•• , enl A}·lll.&~}laa.:.
O'mol~ eo ,olm.ok', U 'lhH.laJII 1101fen.I an van ; of gedeeltl"hj~ remise in Traite o~ .Banken of ProdaKtell. Opell .Aeaurantiepo. J JL. '''''''en CULal1ftste Marlct~~;zen. H. J. HO'L"""'" L'YR',
ZIj keen lot on, Di.t weer, ook wij aijDkort nDl kre:;en worden. . lisaen voor lad'ïfen op 1Ieeom zee-USleOB t.e dekken. auu ~ -;t ~. -,,_ .L' .J~~
Maar " .,n'g "t'mi." roltJt op " dl~:':'~ Op last der Directie, I.. tReferte: oofdkantnor J:n Kd~ L~~deB. 8kWestminater Bank, ol de .hp JOHN M. BRUWN ·&.ZOON PBOOua .. U&, !

: , ,e\·idflllUtI.; G W ATKR '.1EYEJt . &nk, LoI.dell, en..de .meeate r oonl e u en. liOT.A.RI8U TRAlSPORfB
D

.. ....-

Il-ooet, sterk one, ocbl'Ujl ou, l:I.. r, oe d. A.. . ~...J,,';" . ~Jl:t!IIde-Pnjalij8teD, Bapporten over Prudllkten, en aUe noodir monsters BT. GB. OBGISSTBAAT ~
I _bóoo ~ T.n,.no, ''''l. en lDliobtlDg op uuoek. • W.ALB8!'&U'I' UAl'8'l'A~. '

1.. ~, salig lijD, liie iD deD' Been It.r"n I" Halmf'!lt' ;, "Feb~ 1886. ;:'. ,,

De Ondergeteekende ia bereid eenige
hoereelheid

},:(l((p~h Koren, Haver, Gar_ en
Rogge te Koopen,

Tegen de Hoogste Marktprijzen.
R. TORBET, 14akela&r.

Standa~d Bank Gebouwen,
Add~rley8~raat, Kaapstad.

'

r oORSPOEVIG bevallen, van een
, doodgeboren Zoon, op MaandRg-

avond, den 16den dezer, te Mouille
Point, de Echtgenoote vau den Wel·
Eerw. Heer A. J. STETTUR.

Kaapstad, Ii Febr. 1885 .

OVERDEVEN,-op 18 deser, te Zee.
punt, Cottll~E', Zeepunt, JULIA

SOPHIA, gt>liefde Echt~enoote van
TInKT SOLOllON, Srx., ID den onderdom
TIln 64 jaren.

OP deo 2&ten October:lJ. kwam de Engel
dee DOO<isbiDDen de maren 1"&0 deo

Hee!' en lhj. C. H. L. MOU1'OIi, op bevel van
onlen Heer, Bn ootnam hon hUD geliefd
Docbtertje

MARTHA FRANCINA MOUTON.
Diep 1f1LB de "oDd dat haD Ouderlij k hart
trof doOr de piJleu dtcs rloods op hoD ieliefJ
LJocb~r:tje af!{eschoteo; maar hij Bn .ij
berue'ell in d.m "il des Hoeren en blijven
_eggen. meS den Dich~r Tan p ... lm 8!1,
"ere lOj-
" Jl, het: lenD ia &6n damp, een ecbadu .. en niet

meer,
Eec "'~Ilk, de ootbo.id .. Geeet keert wed.r lot

den Heer j

r Qt God, die 't leven gaf, 1&11 pluu Doebti Id
! gebood.n;

Die doe' w.t Hem beb&tlgl,\Viena raad wij ni.t
doorgronden."

1 •

GRAVEN! GRAVEI!GRAVENt
B 0 Ir ~.s. Behangselpapier. Verkooping ~an Meubelen BE Z ITGRH:':!~~~::~G~WEN

Termen zullen zeer gemakkelijk gemaakt worden. 'IAA BOTHERATION HOUSE, In den Inao!yenteD Boeclel na ALBDf
--- - JOHNII.BROWN" .......N lULKBAU 'l'&IT80B.

VERKUOPING TE BEGINNEN TEN 11 URE. ST GEORGESTRAAT, Tegenover St. JAMES' 'STATION.

BOTMANSDRIJ'T,
Tt Foraleinberg, Afd.. Malmubury.

DE Ondergekeketl~C! 1'&nwoninl{ .tUoqde
te Terandereo, zal publielc doen ,..41""

koopen,

OP DINGSDAG,
10 )riO RT AA-NST.,

De Vruohtbare Zaai· 9It-Veeplaata ~lIu~d
BOTMANSDRIFT, groot oirca 700 Hpr.
ien, met daaropstaand Woonhnis, ~npo-
digde Buitengebcuwec, StalleD, Kralllln,
ens., gelegen &aDde Gl'OO~ Bergrivier. De
Plaats heeft uitllluutende Zaailande.n eli
Veoweide, sijnde er tenn. gebraaki.,por
SOMud Zaa.dkoorn.

BOEROERIJGEBEEDBCHAP: 2 BQk-
wagen8, 1 Kapkar en 1 Open Kar, 3 Ed",
Snijmacb inee, 2 Drie-Toor Ploegen, 1 Dub-
bele en 40Enkele do" Eggen, Harken, W·
fel., Vloergereedschap;3 Span WagentnigeQ,
S Spao PloegtDige~. BDZ.

LEVENOB HA.VE: 2 Span E... l.. ,an
3 tot li jaar, li 'gedl"88ll8erde Rnin., G,do.
Merries, 200 ft&nteelbeC!B~n en Bokkso,
120 Varken8, en "at verder sal aangeboden
worden. '

CASPARUS J. R. BRESLER, D.zn.
J. S. MARAIS & 00., A!.sla.gers.

Paarl, 19 Febr. 1885.

GEAsSIGNEERDEN BOEDEL VAN M. J. DOYLE. BIEDEN TBANS BE'l' OE-EEBO PUBLl.f:K HUNNE

BEZENDING GRAVEN
Op AAN, BESTAANDE IN:

OE BEROEMDB " VInYARD SPADE," "DIAMOND, "L Y~

·.DON," "SHAMROOK," "GEGOTEN STALBN,n K,~Z

(V" ALSOOK:
MESTVORKEN en SOHOPPEN -.

Wijngurd SNOEIMESSEN, en een Grooten Voorraa.d
ALGEJOENE IJZJSRWAREN

DAT KOSTBARE GEBOUW, BEKEND ALS

HET M~SONIC HOTEL,
GELEGEN lN HET BESTE GEDEEL'lE V..!N DB ST.ATJ,

BEVATTENDE

11 Groote Kamers, Huffetkamer, Prachtige Biliart.
kamer, Kantien, Uitgebreide S~lling, enz.

_>.!i.-_:-_.':_"~ ~.-

, I
__.,;__:i:_i-~ê'"_;_'>..t ...'t

~, 1 . I!

t_..t-i.' _:L~...,-:;;'..,_p,~~~~~>-~, l~ <~':'~':'·'~~~~i~J··~'<":'~~~.:,? J~~.-.I ~~j;'~~ J 'Yd.~~;~::"-i:.:~: 7':

._-

WellingtOD, 17 r,br, UIS5.

J. PUD. PENTZ • 00•• A&JaCen.

25 Extra Vette. en GrootA ~
OBSen

do. do. toeijen.

Op Jlaalldag, 23 dezer, ~
Zullen bovengemelde 08118n en Koeijea

De Oasen en Koeijen worden Y81'18kerd
:eente klaase te zijn en lulleD seker

present zijn.
A. J. BOSMAN.

P. J. BOSMAN. P. W. zoon, AfsJacer.
Btellenbaacb, 17 Feb. 1885.

STELLEND 0 Sl1H.
Publieke Verkooping

VÁN

VASTE EN LOSSE GOEDEREN.
In den Boedel Tan Wijl.n mejT. ADA ltrLu.oA-

BBTRA N:DTlILIlfO, .eau ... -.ijlen den
WelEd. heer J. H. NDTHLIlfO, Sr.

DE ondergeteek ...nden laat ont .. ll,_a
hebbende van heeren ES801lteurea

Testamentair in bovengemelden Boedel,
suil en Pobliek Verkoopen, op

Diugsdltg, 10 Maart 1881,
OP DE PLAATS ZELVE,

TB. 10 'ORB '8 110 a GB""
ZEKER ERF, met Twee Bpftl.taDM

WOONHUIZEN daaropstaande, in roe-
.
den staat van reparatie, gel~en in da
Kerkstraat, in dit Dorp, I1&bil de Kerk .
en Publieke Scholen, eo seer geeohikt
voor het drijven van een Handel, met
Binnenplaats, en beplant Qlet VfIlOhMD-
boomen. -

AL8JBD:I &L DI

LOSSE GOEDEREN
Tot dezen Boedel bt:'hooNnde,

BeRaaDde iD Voorkamer· Set-'kompleet,
&ooals Ronde Tafel, Sofa en Ku~
2 DOaiJD BtiDkhouteD Stoelt,u, WucJa·
en Itleedt&fela, 2 &TOOM I1eederkaNn,
een Piano, Rutbank, VedereD Bedden,
lIfatraaen, Olu. eD J &r4ewerk, ZII ..
VUEJJ BTUDAA&D, en
10 AABDEILEN in de Protectene Bra.nd

Assurantie Maatschappij.

BONUS VOL-OP.
J. MA.DER tt c;

Aj8kI,ger&
Stellenboach, 11 Feb. 188ó.

ExoouteunkaBler.
PUBLIEKE VERKOOPING

VASTGOED

DE Ondergeteekende Cur.atoren iu
dezen Boedel zallen Pabliek doen

Verkoopen, te Fraserburg, op

Woensda=, 4 Jlaart 1885,
TI. nLP Il UB.:Iv ••• ,

Dat W elbeke~de en prachtig gelega
Erf, gemerkt No, IS, groot omtrent 800
vierkante roeden, met groote ell ui~
breide gt'bouwen er op, bestaande uit eeD
geriefiiJ Ir Familie W oonhnia, met dubbele
verdieping, Winkel, Palthnizen, Buiteu-
gebouwen, enz.

Dit Eigendom is aan drie kanten be-
grensd door de voornaamste straten der
Stad, en kan gemakkelijk ingerigt
worden VOOf' bijna eenige !loort Groot- of
Klt'inhandel. De plek ia goed nn Water
voorzien, en de Tuin bevat een verachai·
denheid V&tI zeer kearige V ruohtboomera.

LIBERALE BO-NUS;
J. F. BOURHlLL,} Ges.
F. J. BROERS, OIU'aklrn.

E.:a. SJrUD, Afllapt.

•
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r AN de Plaals ti KLIPHEUVEL,"
eene Bl.UIl\E MEIWIE, met

eeD kol, en I(pmel h F V Z op de
linkarbout Ook e"u YO:; HENUST
bles en "Itte achte pooten, 2 Jruu oud
Iulichtingee tollen IU dank "orden out
'fdogen door

A J LAUBSER,

Klipbenvel

F ,,) :.lI -Breedon YI.r nabi] Oer 8 Levende
IIn. Graan Bo.r!l.rl)~or""dllCb.p
11ularaAd " S ID deo loeol, boedel
0&0 J J Huge -H A Fagao, A.f-
1Ia~.r

" 2.'1 -K IApmGt •• tAtI8 Osseu eo KoelJoo no
A J 8o• .,ao,-.I:' J Boemau, P w
Zoon Afs)ag.r

" 25 -\\ elhnlfton V",II.na nn E C Ham
m ar -J Fred Pents \: Co, Af.lagen

, 2~ -St.1l nb och H u .w.u\'.I~n VAn don
ho" J J de V ) el> J MAller &: Cv
Ahl.~.",

2~-M.m.etur,. '\Mtgo.d
npnd eo boedel ,..., 11
W 'Ion... J r ~ CJ, Afalag.r.

Maart 2 -I L ban. 11'1 V.atll .d In d en I aal.
b .d.1 ,,,n IJ D. \ liers IJ won-
J J Hufw"yr &: z: 0 Af.IAilora

3 -llre"j.rul. ~b'l Cr... \\.g St_tl.
V•• t" ell L,-. U eder-n .. n m,,) C
M II \l~O -II II hliAn A f.IAIl"r

,,3-Hu he AU n l l ouse KAIIrba Huiera-u
1>0.1. u m. I(op.rll -J J Huf
mfyr &: Z on A t.I"II."

" '-Fr""Mburg VastIl ed ID d. In. I,
boedel Ua A. Fr itech - E R SmlLb
,\t. 'I!'.r

10 -St. I hh< scb \ !WIt •• n 10 .... Goed ren
In deu 1> ed el '"a .. Ion m"l A M
N .lbl DIf -J M.u.r & Co Atel" e s

, 10 -Pu e et I>orjl' afd ~&tm •• bu r \ ....
en L !:j (Iced er e Le'tnd" HtHd enl ,

'.0 CJH Il 0 I.r D ZOOD -J s
M .. ,. tt: C '\(.18jl"rs

Il-KI I I{ "il<,.ld a!d
V.e" en u aes Goedere
li .... ru

2~ - \ ". at r u .to t_
Lir""n ,.n:'; \\
Muorr ••• Jr & C

'fd M Im •• bn y
\\aILe18-J \\

At.laller.

NIEUWE .:tIARKr

"1 '" il)
er "",cl

Februm IJ

o 3
o 10
o IJ
o 0
U 1
I
U o
lj

Ic>
0
0 Ll
lj U

K
0
U
U U
U
U
U

U
6

• A d"Ple en P" mud
A.Pp".o per I U
ko,.r per b
Rue".n dr g. per mud
Beet'..P"r bo.
Drui reo per mand
~ 1 ~ n per lw
Eenden per ,tuk
Groene !tI1.h•• per Iua
Gaut
Ha,.r per ",ud
B .... g pr (0 b
H fill der8 v~r et u a
Knol per stu k
Koren pr mu I
K ..... per.n per 1)0
I er en per Il'
P.ndl.n !"lr 10
Pompoerren l"r stuk
RI.I" per wad
Rape pe bo.
!tOIl per mud
SpuofCb'p ek !"lf ItU.
TomAto.. P r lOO
I e-n p.r mud
'\ lJl!'.n I"'r too
'"

WOODS'J,'OOKSCHE MARKT
(P'\PEXDORP)

J ITn 18 <ti 19 Frbr-uor-q ISQS
£ • d £.
o U 7

R - U I
Áard.ppel.n per mud
Á pp.l.n per WJ
Boter per b
Beet per hu.
Drooee Boenen per mud
DrUIt." p·r ms \l
Elj ... n per 11I_
Groene Mi... p.-r Il)IJ
Hoenders p.r. uk
Komkomllle .. pr lOO
Kool per • uk
Peren per lO<
P,ulk.n per) U
I ruimen p.r I ll)
Pill&Djlll, per 100
Pompoenen per 'luk
Tomatou p.r ioo
Uijen per mu j
V1Jjf.' per 100
W.1.6 !Dlloen.n per ,tuk
Wort.I,,~ p r b.

U
U ~
0 U
I 4
0 I
U I
U :!
U I

I
U l
0 U

U
U

U
U 0
o li
0 U

U
U U

I - U
5-1

- 0
- 0

[l - 0
7 - U
l - 0
I

IU - U
- U

1- O

3,- 0
10 - U
13 - U
t- U
I!- 0
Gl- 0

SHIPPING INTELLIGBNCE

T'BLIi BAY -AKRrvALs

hb In_~.% ~IO Unh (of Sou harnpton )
4,86\ LOo. G pt U .... n f ru" ut ham t.in J.o )
Plymoot:lt M.d Ira r bl;:,! 11\o1.0.):! ,
tb • por! l.ril il fr. l ;:,;:, C "". I

~S." Il rd .cb ( tl"p" r "0) II t n.
o.pt W Petersen, frum } o"uw Il. buur r.b J
to till" port Garg • >Al.kw. .od eli J "bo
Bp-ne- "I!'.n!

". Reporto ha'loll 'p' •• n n lat °400 SIon
14 46 E Daolsh br ~ NTH \\ e and irn; to thoIIM, .... d On Feb lilt G.rwao b ~ TI Y .....
..... eked lf :,;b.lI ..... ter H.y o.... r A nil'" I 'lUlU'

20-B..rnloard C. I O.r hk (f Rostock ) ~ll
ton. C'pt r rn.al :Ii .maon f om Uu.p or J.p
laland Ocr 17 bound to Labon t r order s Poppe
RllMOu .. .to C ".nlo

TABLE BAY -DEI'ARTU!iE8

II: F.b It!- \ aiCl' Cl 'b 3lu IU08 H R.nd.1l
'or coa.at port. C.fll

LIJST VAN VERBANDEN
trior" r

(2) GIt1fUAL.
12"Schonefeld E Pringle & CO
II Henderson T Oopelsnd, J

(:3) x:onuxTU
12 Hurley J W }
Duncan WdM

12W..,.d 0 IW ..yland E R
13 MWler R JC

Be-ets Jl! CP
13 Young A ~

Hchomber Wd
Dr

1;) ~k.teen F 0 J
Neethling EO
J

WtilowlD
Harbert

K88pst&d , 1 EEN I~N AN Ol~l{.

(4) KtBTI:NG

Kxecuteursk
(a) CANOELLATIE

Hypotheken
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HOF VAN INSO! VENT!E
NIEUWE INSOLVENTlE8

Feb 20 - Themas Beech vroeger "'''"''3I&te,
te KaApstad

20 -W loughby Joaeph DlX e Tarler
een fouilleerder te Beseonefield
Hendnci: Jscobua de Bruin van

Da. C P Jtr&1fZ.t 00 l~ tU ,-*1AIIaU-
llaUa.""ud~ en ~ Mc4iGij,_, .....
al tegen bllA ~evoeleD de _ .... at te

met lIleCht.t ,,-.-Ad.
ill' Zt Il ()il'AïXZIJDR •
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hal", iD de praktiik III.t altijd enD
oen "orden DagelMfd.

"pt il Diet t.. nt"echten dAt dil. tnelaling qn
ou,olkomer, of eigenlijk Mlliga&in. Iloder. dAn ' -

Door een vriend III Holland zijn ODI ge_ mtUl bier te lAnde gewnon is, .oofbereide !Zuid - L"D .I;UU.b OIrrrl .mi~OOJU):a.:u. ·1...... iIIti".~
.ondeu de stukken in verband 8taande ruet Atrikaan'cbA ItudeDlen dit reed. boMtaandu eu •• l [KAKllaNJRU"s.-.umIB.-HoLLANJIooZUID Al"U' TOO. D'Ii G'.IVOIl1J:1ft 'Ol'fZD OO.BlUllPo1lDDTDr
..,kere wijziglllg die ten behoeve Tan Zuid d"rmat. lal nr.rgereD, cIat daarno nadeel .001 XA.-B&JuGTIN.] .. ~.J~nlBlf I12'l1bD .nxu lrlIt' TD1TOCJ.
Afrikaanoche studenten in de Wet op het b.l onder .. ija t. duebt'D II. 28 JlUlallIlJ, 1~. ....., .. ., "OJU>BIf.-BlQ).]
Booger Onderwijs 111 Holland gebrsgt zal Op ~rood YAnbonn.tallode oTerwel{ing~D heetl K'A)UIllNlauW8, Diet direkt uit de Kamer, WIllII EENGEW . -
worden. De WljZlgWg l.II vervat in bet vol- de oOderR'~18ekeode &leh nreeoigd mat h~1 ge- dat ï. er nu Dillt, maar fli nrb&Dd 'i,8t het,..eD I AAN8~GTIG ONDERWERP VOOR DEN
,rer.de eenige artikel ter wtjZlgmg der Wet roelen, in de Ilroole meerderheid der olltnDgeD door~" KAmer ~ .. ordeD beeloten, aIIIf lijD dat MOelll:Il,~.NIJEN llAG .VAN VEROOT.
111 k"htie:- Ad,iol"n rerdedigd, de Liberale UDle dao toch cot ItllDd ilgekomen S <U..,G EN GEBEV, UITG&-

Vr~eDldtlingon en NederIA,d.re. geeo inges,.. EeD TOO'!'.tP~tot uDTalliog der "et op het hoo- T .. ee KietlTereeoigingen nn Am.teldallt t~ K"ift~KVEN VOOR ONZE NED. GER.
t.nen tAD, het RIjk 'Ijode, kunn~o tot bet .f- ~8r ond""I~ ID d~D III,.eo Mngegeten sin wordt nR Rotterd1lm till Uoe TaD deD Hug beb~n de •
1,".0 de' in art. 84 b.-d"elde u:smen ... ord.n hierbij der ertegen"oordigiog aangebodea. 1:l\tuteo der Jl Uole" T.. tgelteld n ""DdG W.lli.agtoo, 18 F.bt. 1886.
&Des"laten op nrtoon ""I geloi~eebrifteo .aQ § 2. lIe eerete aaolnding tot dit tOOntel .Icb Da ,?t a~,!e Liberale Kien.,eenigiogeo, Ams dm ~.
~Ii"aamheid, .fg.ge,en door buit.olandacbe werd, jf~liJk reeds bierboY80 ï. Term&ld, duor het m~t de ~lItDoo~hglog Dch aaD te IloiteD. Val
l~tel1ingen fan onder .. ijs of ond r- noek. mol pe,soonhjk o~redeo .an de deputati. der Zuid due L nUl Teel lueD .. athaarheid aal bebbeD ~ijob .. r,__De .. PaT" ID Ha laod le eeD y'_
dllD "lItaod~ d~t d~ .io<ch," ,nnr het •• rkrij- AfrIkaanleoe epubliek "'8jteveD. sehijot ook Dader de Liberalea uluo ter T&~ ~=:!.~~Godl. VolJreDl"o etu iD bet
Ilea TOn die ",.tui"sebrifl.n ~e.t.ld. on!!,"""" Llne.e had dsarbi] eyen ... 1 ui-t uitsluitend d.... hr jf"acbt te wordeD. ~---U'A"""",_ .ddwrt .. tie61ad, door a "tN
".ereerllpQlm.u md di- uu bd prollrammll "" ,,)Ijlen d.r TronnllAlsehe iOjle.etenell op bet De be., Keucbenlal h,ett te ZlIaodam eea 9~_1tI~ aekeard (ai. bij,oea .. l tot .".
brdo.ld In h,t derd- lid 'an art Il OOV. mur m~nd. tue"8 te mnll 0 'Pr.ken uit l'Iing Ilehouden met debat nYer "Jud~Dbet .. " ~tjrpave"l1 11 Febr. Il.) h.. rseht die be_lrilljl

Door Ons .. orde n bij be.' uil. dM Raad '"0 r ""m Oftn de lIullandsch. beoolking 080 geh~.1 dour Obrist.nen en " CItrWt.,,!t.eu· door Joden le eet, lo 0111 land in groote mate. Imme":
8c..te I' boord, de bedoelde bUlteoland.rhe fn. Zuid-Afrika. Het b.-boeft dan ook geen '8rd~r di. Tollf8oa den beli .. ameD red.DAlIr Ileen .. n bei~ .ollleb. DW . "brijt.r, lijn "tN ZmthJirt{/.1t tk
U.lhn~n .. Oll...... r , a'.m-d, de l1'etuijlscbrif- b.tODll. d.t ou alle Zuid-Afrikuoecbe alaten of den geduld mogeo "orden op Neder.ndl "ij.n 1!.nt ~O Zuid drri.ka." Naar alle __ bija-
~o omsebrn.n. w.t" ... r-ieeht .. or ten .oor 1I010nien jlelijke unpprlI'ken ·an a&am .0 taal ... r· jfro>od. Het optredelI .. n den beer Keucbeniu hJkhel~ e~ ~oltltlD8.de laatete KerldJotU (.1. 18
1I.i~ t""latin~: D.u LIln.. ljllnll kan t~n IIIl.n .. An(sehai kunoen doen seld.n, ook oIlen in do t.. ZaaDdam had eeu politiek doel. Voor Jodeo. F.br.) II die PafT lich met ongekendeu apDed
tijde op gehJke WIJl. word on ir g.otrokken. .~rgtate de .. etewijligiog beboorell hegnpeo te T."olging.n gelijk io Raelaod i. bi"r wei Dig of aan h.,t Te"PI:-eiden OTer Onl werelddeel. zo li

N-.>- Ill"· "een ..rond .aD -r-IA doch ~-. d Jod bd niet pd en Doodi>' IIJ'n I-e,aan 'D -oor"aD-........landsche wetsontwerpen """,n .>--'>8 D I' Lh id e .. e .' - <, UA.. en, op A ~ '.o--.....,.,._. e moge IJ•• 1 nu 'I'IDlat.-Ttl T.nnderioien in politiek terreie, bet ChrÏltelijk bellin .. 1 met Ilen 'I'IIDODIT?tk bi.raaD te heriDDertp .oor deD
1~zdd d T&n een memone V&D toelichting de politieke IOdeelillll nn het luidtlliJko gedeelll krae.ht bet. trijden, e,a sieh Teel te T-I ge ..... a D. A&ll~de~ biddag, opdat ii)' dit "'nw, det ani
eoor en Minl~ter. onder wienl den ement 'An " ~ d Idd I b ~ -~ drat- p di Al."; ".. all ~ ~.n"om were ea eo "ao .t ontltaao T"n m.allg.o la een feit. Hi8lt.geo Lomeo Ken ..h~ ".,0 eD '""II met het ,alk d.. landl .l1IIIn ..ill 'T en. Dat VIW den Minuter Heem!kerk tot' ta f LI'" b·.... ~ t ha"· ....
li nleu .. e I leo c> ,,0 onleD m,,1 g~ MI ot Jl8d".I. DIU en a.n.dereo op, ter .. iJI de Joodeche ..aIdman- • • ... nemeD. I

toe chting der strak. vennelde Wet tot w~" t r k ta t be 11.' .. 0. e IJ I ~oerW"o II TOolog, maakt het niet D"", .rhrIJT.rleD regtegel.erden door de Liberaleo Ik beD, eD'.,
mginll' van die op bet Hooger Onderwijs. lw t r8ftdl.l •.m. In de "et lel.e eene Duo"kourige g-.teuod "ordeD om door heD kracht Toor eeD J. O. PAU"J_
al. volBt omlChllJ'ln~ d.~r ~doelde .~teD eD kolonién op Liberale partij te .. inDen. Z.Dddling der N. G. IUrlr.

S I. T.r .. , Jl vonr .enil!'e ior.n lien ni.t nll".n. te n.~e". die biJ •• ~~~erd. llJdlOmetaodijl'hed.n Door deo heer de S.torDio T .obmaD i.eeD 100rt- P.S. Andere BoUaudecbe bladeD geHeten oTtr
D~oh.l" j1'eiAI lon~"h,don uit Zuid Afnkll en in eene Dleu.. e .. eta"'Jllgwg DoodllIkelijk lOU kon- Ilelijke le.ing j1'ehoodeD te BrielI.. Zulke hijeen. te DeW"".
ta.t bijzond~r all d. K08pkoloni •• Ikb Mar N.... n'D maken. kom.teo wordeo goed bijge .. oond eo loopen iD (Wij hebben het Ituk in kweetie de OIHll'flQf ...

dtrland p'acbl.n le be~",.o om Zich uo e.n. d.r Het "1I~e t~nu'tl'.na onge .. oon lIa biet billijk den reg. I leel gereJleld at. O'er het werk.- tDaord gelrftlrd, niet omdat "ij met den achrij.er
boog.ec:bolen lol h.~ • .,w.rveo TAn.. n Icod .. ,.<!Oe b.o~lIng I~ de ~et op te oem~!]., .. aarbij h.t lijk aat dllt lij dicht.n, wordt Dataarlijk Yl,. ".~ oordeel Dja d"t de "Bdelingen de peat aijn Tan
mieeben ~rllftd te b.k .. am.n. IS dit ",otal al'enjlo. voon.jl~ lO art. M. aho.a 2. I~.k."d. aan in8tel· echillend geoorde.ld. , ~uld.Atrlka, maar omda' bet 'Irekte OlDde opioi ••
InlOnderh_id na d. Invo_tinl!' der \\'Pt .~n 28 hOllen In o:"le o.en8fsebe b"llItlngen, ock met bDle.-Atj.b. MaaDdeD geled'D .. erd er e.- ID de Kolonie hier eo daar beprlcb.llde "ader
April 18iO (Stllal.h/nd ~0 lO:!) I,.t r.!reli"", un n~me tot die flIO é.!o vr".md land lOU wordea de8erteur uit h.t Hollaodechs I.ger, die met d. 'n het licht te .tellan.-Ru. Z. dfrtkann.)
hel booge, nDd'''''J'. IondRUIl( ofgonom.n dat ultjrebreld. AIJeben gemeene IIIIfIkgemaakt had door eell HET AANSTAANl'E CONGRES TL' BEAU.
b.t tbaD. '_ne hoo~ •• eld"'l\mb.ld m~ b'-,ten Aodere .u.mdelin~en, ~~e lich tAn ~nle taal afdeeliog.lOlcIateo geuogeo jleDOmen ;n Daar .ijo FORT WEST. ""
.eo Zuid Ar, ik.lln~cb stud.1I1 aan •• n. Ned.r. bedlen'D. h.bh<!n, biJ l(~hJke om.ta~dl~he.d~o, compagnie teru~g.brAgt. ZijD baam "aa Ali
landecb. Uni,,,.,t.lt 8ftn le Irt If.n. allnapra~en. op ~ehJk. Inllde beh.nd~hn~. Niet Coheo, .0 dele ellendige milD ia, toorl. maand,

Dl! red.n blenlln hjlt ont_g.nl~jl,.lijk voor minder la dit ~et geul met Ned.rlaadeu, die tot te KOTTA·RADJAoJlj';ehangeo. Bij u "'0 roek&-
eeo I!rnot d.el In d. v.uw8rin~ d~r .,leh.n ,oor dun.er ~•• n Inl!.l~t~neD liJn, buitenlaodl ,oor· looa g•• tonen .1. bij g,leefd heefl. Op "eg TaO
d. 10ol.liel!' 'lot de 8CAd.m'lCb•• nmenl Kon- b.reld.nd ondtr"IJ' bebbeD genoten, en dan op d. g.nogenil nur h.t sebaoot bsddeo de yoorate
d.o tocb b.,d~lde Jocll-li.d.n ricb .oorb.en ",e. 'llene Nederlandocbe uninrsitoit .. illen gun .tu· IOId81en un bet g.leid~ hun pu ""t ,erwn"ld,
mukeiljk. b01l11 in buo .i!!'pn land. bdliJ lo dit db~~en. "&Arom de beyel.oeroude luitenant eommand6er.
I.od, ,. or bot .dmi ,....H'lID'n, ~.llJk dOl .. erd . OD denk. IIAn de bel.njfriJ"e loo~e!llUlmde ~.: "Niet 100 1'lug .an bet hoofd,· .. aarop Cohal
alg'Dom.n k,ocbl b.t l{o"inkllJk !>..slult fIln kolullIen Un oOIe IlIndjlenoo~n. die le Parijl'D het .olgen: jf Thtllr beb je gelijk aan, luitenaDt.,
" AnR~.tus 1863 (Srllnllblml Nn. 31) b.t ... m~~ t. Bro ...el woo_e. uo de lODen VIInN.derlaDd· tDmrt htm~tnl h.6ft g_ haaIl." Bij h.t ecb""ot
dIl lO ~r.,,"n. het 1l.'AI mrl b.t -:tome". be~ ,cbe dItomAten . '0 .coMull, .aD d. ~~erland.lI !!",komen .... ()oh~n er met drie Ipronlleo op.• D
do.ld in .rt •. 11 pn 1:? d6r Wd .. n ~8 April lo d. ~t8nl, dIe 11Ielt'llonataRnde II] dAlIr lella Inform."rde bij lich loen bij deo beul" of bet
1876(Stanf.blari ::"<". 10~). I!'plilk dAt fom~br ..... n ,"n ~."Iocht tot ",~"I.cbl .b.bben oertotfd. tooh toD.... ell"'rk g~ooeg WU. tDtmt dat h.j oi.t. lOCI
i, IUllteliJk bIJ Konlnk.IIJk b.8'Ult .. n :! April f' Pril" op bunn. naIlOD~llt.lt .n t~1 .tell"n. un oopl!:rmg.::ou Vlndtm al, dat hij "<lar bt-'tm
1884 (.'tnat.bJncJ ~o 44) d. Ilro.pen elt b.,.ol~ln",.n TAnN"d.rl.ndecbeo r;'J, Inmlddela lpeelde de band oao .ier baltal.

H~t ,oorb.reldend boo~.r (l1ymn.él •• l) on- IlInd~ard en 8(kO,.,SI, bt~r .n d.ar in de Vereenig. JOos eenlg" .trutdeuntjee, o.a. den deun TaD
der .. ijt in di" jl.... .t.n IS ni~t b.r.kend .oor d.1 d. :;tat.n ... "o.nd., dlo N.derlandacb. boeken "Sara. mlJo rok valt af;" 100 ali8rf Ali Ouhen
opleidiDIl tot ~pnc.md .:tallle". IerwIJl ....n. en Ileocbnften 1.len. dsgbloden iD OOA teal aao de galg.

• ..oorber.idlnll dARnoor blor t. I.nd_. Inlond.r. I uJlIl"on .n nn lIJd tot tIJd de gemeeblChap .~r .. ordt io Nod.rland goJukkig nog lt reDge
b, id door don I.nll.n duur, uit den 118~ddor .lAk I met bet ood. vad.,IAnd hernleu .. en. . crwek .1l.leoerd o•• r de "IJ.e " .. rop in
.. hier onooerk"lLe IJke 1I'0eij.IrJkb.den m_d... \ cDr d.le all.n b.. ~t del.lfd. ratIO kg" Ila AtJ.b dIt do"d.onnia il uitgeooerd. Emateehijllt
br.lIgt. P •• ioeb Vlln .tt. 8.5 d.r .. et op bet! v.nor de Nederlaod.ra lO O~I. oT.neeeebe be· er bij onl loger in Indie in het g.heel niet meer
hooger onder"I). Icbept' d.rb.I," een ~root be- ,rlnlDg.~ enl kolonIën. t.n "I.r b.bo .. e 8rt.811, te ""slun i godadleoat i., wat het algemeeD
..... r. d"t t. me.r klemt, nu led",t de Opr1,itlnll I "ht"a -. In de ... 1 IS jfeeehr .. en. b~treft. a".nll afgeeebaft.
~tr io 18.78 m"t .on Ko",okIrJ" Cb"rt.r bellI!' I . Em,!! nrtlk~. HOLLANDZUID AFRIKA. - v~e b~. GrolI,
u",dl Uot •• ,melt t. ," ....p.tad. !'J .. die lat.r ... n' :'>la bourstaaode beeebouwiojfell sebijnt .oor MAflrsebaJk en Bak." hebbeo eeD ctrcalair. gelOn·
"'ne Enjl.llcb~ (f ~cbu"'cbe COl ,.rllt.,t eeo Id. to.hchling op bet eenil( artikel d.&.r .. el .. den AAn de InlCbllJ'f8r1 toD behoue der gepro-
aeod.miecbell II'r.ad .. ~, ocben le .. ,krlJ;:.n. do I .oordr.cbl te kuonen .. ordeo 1'olstaan met de jeete.rde ~ed. Zuid ~fr,koansebe Spoorw.g
..oorberoul.nd. (propaedeutl.tbe) .xam"ns ""n I 'ollleDde opmerkir'Il. I MAfltltcbapplj, .. aann II) te !renneo trefen dat,
de Kupoebe UnlV_IIII.1t kunDolI .fl.~~.n. Als .en nAluurhJk 11'.,0111'un bet in S 201lt. ecboon de bekeod" inlChriJ.i'l!' ie mlllukt, bel

H.t kali j{e.ne •• rwood.rinll bln.D, dat ",lien.' .. Ikk.lde Iloleel moet 8ftn d. HegellnlT o.erge- plan, om deD epoorwog "an de Portugescbe gren-
aan 1'11. d" ODt"lkk.llnll en b-oeb."nl!' .an bet I.t.n .. orden iu bet bIjlood., aan t... iJ.en: "0 nur bet.Hooge Veld un TranlfAfIl door .Hol·
oud HoJlandscb ,Iemont in ZUId-Afrika ter bRrte lo, de builenlandscbe inltelling UD onderwija I~~dseb hplta.al tot Itand te breDgen, ten o(snlt.
g.at. lefOlldl", .. rlanjl"O. dill ID den bo,.n ",e- (I ond.raoek (b.t kon ook •• n. commiuie tot bel biJ he~ 111".1II opgeg~oeo. De ooraprook IiJke
ecb,tlt.n 'o,,'.nd .erandelinfl' kom. Toen dan afn~m.o van ex.mena 'IJn); 8n concelelOnalll8eO h~bben bunne reglen ol! .. teo,
oola de d.pul.lJe d.r ZUld-A fn."", seb. R•.pu. :Jo. bot ll.tul",ocbfltl vBOdie instelling op "er- ~enoemde heoren oYerl(edreg.n, en de liJD DU
bhek, bij baAr bero.k O&n on, I.nd In h.t .f •• - Ioon "8IInan de bultenlandlCbe .tudent.n tot de In con.sponde.tie m..t d~ aUloriteite Dd. Re-
I""p.n '0' rJ""r, .Ig.m .. n mot legenom.nb.ld.n .'''mens Iounnon .. ordeo to_gelaten. publiek, om z_k.,e Toorwaard.n, UI bJang CUt
'ympalble .... rd b-Ilro-t ... 0 de ultd,UHkJnIi •• r· I lJ, eb 0010 .tg.ech.iden d....nan •• rdiende bet a.and.~~oud.r••... ~r~terd I. lar!, n. Oit oer·
rllm 'ilO den DOH bl.r te Ie.nde ",pko-.t.rd.n Id. ,o"rhur In 1e w.t zel.e DiH uo .en b.opuld el8cht e"mjl.eo tiJd, dl. genoemd h.eren ,ieb ook
"'D.ch lol naaow,re tu..bRllnl1 d,r duo' I&AI-en 'diploma t. ",ewag.n. daar d. oph, fling der be- le nOLte ,,111,,0 makon om d. egoteo. omtrent
otlm •• r... nt,ch.p tu..ch ..... b.,lde rOliën ",•• IR' I tro"k_n Jnll~llnll of "IJU"'IOg la hRre eiseben den aanl'll eo de exploitatie. doo 8poor .. eg ti
,.n bADdeD,m•• udo !II d. I(nr..II~" g..I'J(."beld I ,oor bot b.odo,lde Ilelo'g_ch"fl 8poedig •• oorlie- rermeerd.rev. en &uodoeDde D ltaat te zijo de
om den t0"llor~ lut do N,d.rland,eb. Cni'PI"'1 n'D"'•• omIIJd.lfol,eel. Jr,LrekHlDgun een •• r1.end 1'8le oDge;rronde bel .. aren m t nadruk te kUnDeD
!.itell Yoor bare IAndsheden (m ,ulm_n 11".1 .oonejlt noodlg kon mBken. .. •• rlegjl'.o. Den uI er lek een nieow beroep
namelijk ook. d. m .. oners raD K""pIRnd. NaiAli net II h,., <chter de plaall m.dedeeling te j1'.do~n ... ord.e~ op de ~ti. ~.die Tijf ~i!'ioec,
en OtaoJe VrtJ.IAal) le .erl(em.lkellJken, IIlet doeo rAD de .. ijle wurop. indi.o het Yoo",lel of ~IJflleo mllhoen,- betre"bVJk een klelolgheid
le moeten do.o .' orblWIUlP. I tol .. et wordt •• rhe •• n. dOMa8n allere.rat oit- -bijeen te br.ngeo. \

Door .,n b.r., led.r •• de boer S. J, du T'llt I yoering lOU kuonen worden g8ile•• n, De TTllnnulsebe Gesant. Jllr. Beelaarta TRil
ltlpoflnter dent 'Rn ond.rwiJs t. Pr""'lo, "erdeo I V"or bet oog.nbhk telt Zuid Afrika sl.rbll Blokland. dle .Icb in.de .orige .. eek, in het be·
d•• rop. lo(,wel lO een mundeliojl ood .. buud mei I~éne lI.telllng "'n hooger onder .. iJI .. ier inrig. lanl{ ..aD Tran .. ul. eD In nr band m.t de Ladent.
den ond~rgeteekelJde .1. ,ebritt.'iJk bllre ... n.cben I"n", loodaoig ... aerborjl.o unbl.dt 'dat de door alfure aao de Lucia·baai, Daar Berlijo heeft be-
ten dele Illl<on~.z.t eu d. lJ()odlge Inlichtingen I bAAr "fg'Il",.n Il.tuljl,ch"tteo ,oor' o.ne toepAs, ge .. o~ moet daar ~;Jlood.r 1'oorkomend .0nt1'~~-
1'8"u."t. .rng '.0 do .oorg'ltelde ~paliog io .Aomerklnl!' geo liJn. PllpA ~18:marck mo_et"el gellDd .IJn

De Rejl:eIIJ'1l .... hMeniJdl viel ong.nfgoo tot I"unoeo komen. to ... t.o de bQ.. ogen~mQe om de Boeren ~n lIlDIlulu eo Ifle h~t .. rder mogl
de .. r"'lonliJkrrlll dieT .. ~tecbe" .... ~Ik. bur ook ., Ur,i.ersIlY of tbe espe ot, Good Hop"" te begeer.o op de ZUIdOOItIrust "0 Afrika loote"l
'oor Nederl.nd UD t.IAn", tOtecb".n, JDede t. KaApelad. m~ohJk It.UO le TerieeDen tegeno,el Engelaod,
'UI lee. ''''or 100'" Inl~ •• onder .cb.do ,oor bol I oor den euperintondent .an!oDderwiJ. te Pre- docb men kso e.r leker Tao .iJn, Diet lond"r eigen-
unloen,lalT Old.I"'J. m0~.JIJk was 111.ntong.. loria ... rd dan ook in o,erwlrging gegeten om belang. Lud.rlll beeft, .0lgeD8 bengt In de
• ol~e ....fJd 10 d. , ... t. p' .. te hf! "d" ... van de .. n d. ZUId Af,ikunecb. atu4.nten te .orderen bladeo. ten koetbareo .abel Iateo makeo .oor
eoI1'jl'~ ~.~ cur.to'en en de 8P"Bt,n der HIJk.. b.t ""W~18van met goed g".olg~afg.lel(d Il matn ... lijn nieo.d, DIDI.ulu, Ironiog .~n ZlIlullOd,"
~nl'UJll[~lI.n .• n r.n deu SepsA! der !leme.nte- culAllOn of toeJalln~",x8meD JYlU Ilenoemd. ul,i. g.hJk bet Inlcbrrft op den sabel lUidt. Vat ge-
HJke UOIHr.lIt It t. Am.t_rd.1Il In",. wunr eo om. v.~.It.il, I'll 'Xl\meD. dat, ~iJk,ol ,.rkregen .cbl.dt DIet 10Dd.r Blamllrck.8 goedlle.~,i~g. De
tr~ol bel du kbeeld om d.n toeganll tut de oc.d.- urllehtlDg.o, de 8IUO.OtODin cl. mediciJo.n aao !loereD bebbeo "e! to~ te II.D dat II) niel 'oor
mllCbe .:um.u Voor Zu:d AfJlk.aneche _tud.t- E"Il"I.che of Scbotsebe on" ..reil.llen •• n profIlI' a~d •.reo de kastenje. wt bet fUur halen. en 1'oor
ten, op voor ben weo, bereikbAre .oor .... rdon deutlOcbe .x.meDS 'IlJ.telt, lo~pt o•• r de 0"01- ~IJ Ilcb te •• r me~ Blemarck ~n lijo Piclu!J~n lo
daD Tolgen. art'. I I tn 12 d.r .. et liJD !l'II.ld, te gende onder .. erpen ; I lolllt.n, mogen II} de gescbledenia "0 bet Tro.
OpeD'O lo, Enl!'elacb. taAI .n geecbied.nia ; Ja~:~ PII"';,d.nog .. el eeo. oY~rdeokeD.

D. oot'aDiI.n RdvltZ.n IUltlde-ne.nplmg Ilunslig 20. Otlekoch en LaIlJo, . Ciildeng. IS de uottee.eolng .. n d.n Kaap-
~o oplipte "0 de "en.cbelijkb.id "0 d.rgellJ' Jo. E~ne oleuw~ taal (HollllodlCb Franseh ecben corr .. poDdent "R het Wag. WtelcbJacl, op
ken mostr.gol. DUllAeb,Kafir of Sleuto) ter keOla VIUI den exami: het artikeltje io dell Kerk. Alm.nllk, o.. r de

Ook ten opllyte dH "'Jl. WMrop un b.t rer. oandus. , Yerbin'ering '"n het gebruik der Fraoecbe taal
Ilogen dor ZUid AfrikRAt!<Cb. d'pul.tle kon WOf. I 40. Reken •• Itel- eo meetkuodjr ; in de ~emeent. aan de PMrl en Draken.tein.
den tell.moet ~tkom.n, b.erocbte we, ~éo ulUon- 60. &D ooderwe,p iD d~ natuur ... !@nlCbappen ••Dal." dUDkt h.m, "dint ter keneebeteiog 1'8n
derin!!, eer stemmIgbeId no ",OTo.len. I ter k.uu un d.n txaminaodua. ' d.o lloeden oudtm tijd. tOtn'l de G""of_lNrtU

Men achlte a1ll,mfeD .ene ... nrulhnll uo art. i . BliJkenl bet prog ....mlDfl .. iJ~.n de elsebeo bij Kerkna hi... "" in N«ierland bloeidtm." Ne.tllurliJk
8.'> dfT "plop het booll'" or derwijl rAlld- geno.md uamen .oor d. kl~~ke talen en de hebben d. &erejormurd, Kerkeo IChuld II&Dalle
... m, in dltn .In. dst b.,doelde jon!lelied.n tot d" '''I.hnde g.ateld, Oltit le., •• ~ ef "0 bet oude urkeerdbeden,dle.r door de Re~.riDg IDHolI.od KlInloor no deo Opperbaljuw
•eaJemi.cbe e:tftm.r.s .ouden wO'don toegelateo admlule·,xamen, gehJk dat .óór!de looo.riog der eD aan de Kup ~epleegd lijn I 16 F.bruarij, 1886. '
op een getuIg.ebnfr. door i88telllngen 'n bun .. et op bool!er oDII.r"ljS un ~.e boogeseholen Wordt .eD .. etaDDtwerp der Regeriog omtreDt
ellleD lan~ .il~.r ..ikt. "trd afgenomen, en ... , bel Uri b bepaald.hJk d.•. to.lalio~ "0 vreemdelingeD tot on.. Uni nr·

Mot dlt d~nkbetld koo all~en d. Sen.Rt der betrett ltaAt bet bijna lIehJII me bet ,umen dllt 'Itelten tot W.I gemuit, dAn lulleD jODgeloi Tan
Rijli.-oni •• tait"lt te GroDloll.n ricb n,.t 'ereenl' unllaand. m.dlecbe .tud.Dlen, i~gnoljle b.t Ko- Zuid-Afrika, .erlang hi.r toch al. Itndent "unoeo
gen. Zijn or.r •• g.od b..... "r tellen dat 'oor- oll.kliJk belllan un 2 Aprllll, (&QatlÓlad 00.44), ,!,?rdeo io~ee_ebr.. en. een.oudig op be .. ijl, dat
ltol ..... dat •• n on.e Reg.lIng lnow.1 d. mA1l1 behooren af t~ lejl~en. IlJ bot IIdml...... xam.n aao d. Kaapacbe UDi.er-
ala het rtgl ontbr •• kt •• n .Qldoend. ennlról. Er .cblJnt dl\o ook geen btlwur .oor d. siteit ".bben afgelegd, of exameD gedun bebben
oYer bet ondrr"lJ •• n de exomens in b.t boiton- Ifl;'edicl en d, pbrlDtlophen, dl. kr~chtena geno.md diet het Kupcbe admilli .. exameo g.lijkatuDde.
land. Dat jl.Il". "rkr'jgl. ,.Allr lijn oorde.i. nOll' KODlOlilIJk besluit met eerstll.ooemden geliJk- .De Utr.ebtecbe on Leldecbe Uni.erliteiteo hebb.-D
meer gewlgt. wann..,r ~n "anmerking wordt ~'_I.taI\D. met bouD,ermeld dlplO$A genoegeo t. Ing.ge ... ~, doch. GrooiogeD wil no~. dat de
BomeD, dAl b.t onder"IJI d.r bOOllle.rar.n o.n Delllen. ; neomdehngen, die b.t jle.. on.... ar. admiuie-
onle Ri~ .. nni.ersit.,t.n IDllenli't .. ordt en moot' . Voor de Itu~eotfln in d. r.lIIleD lijn Aaa de e:um.o Diet ku~nell alleg!!,eD. l1li0 eeD miDdM
WordeD In .. rbllnd met d. ooderatelllnll dAt del KaRpsebe en Eog.1lCbe Scboteclie uDl'eniteiten ... "ar, doch lpeelul eXAm.a lollen worden 00-
I~~d.oteo bebben ,oldallo aRn de el.ch~n Yan het houlIere .iec:ben jleeleld. VIIO bell tocb wordt al. d.r .. orpeD... oor lij Itodent kUDneD wordeD MD
bi} .rtl. II .n 1~ der \\ ot op bet b,)OjlPTond.r· IpropaedeU&ls b.t ail.jI'll"n un b.t i:umen fOor den oa&e Hoogeeebolen. Het wetsontwerp lal wel
wijl b-d~lde .nm.... lndl.n er dll.l jl.en "Mr· ! J{l'Il8d 'fIln " bIIchelor. of .rt." g,yorderd. Het Wet "ordeo. .
borl( l.II, dat <te op p'p,.r ",_.teld .... ebeo 'onr loa daMom our"rglol( koooen: Terdi~oen om HRBIGTBN.-Het heelt ID d. afgeloopen .. eek
onderWIJS en 'I'm ..n•• dIe In Z~,d Afnk. of .1. '.0 hon, dIe AIIn 00'.: Iln"ereltojiten. hetlij in ti le daDlgH g.noreo eo op IOmmige p'laat.eD ia
ders .oor ul,,,.r.,ta,, ond.rwlJS ... orbor.,den. d. hcult.11 der r8ilt8geleerdb.ld'; betlij ID dl" b.t IJS ... ker reede een paar ,o"t ddr. He,,1
ook. iD de .. e,k,h,kb.id ~ord.n 0pjl.,olgd. don dOl g ..d!(.le.rdheld of der letl.req eo .. iJSbegeer- Nederlaod, de kou~elijke ef .. rkouden lui uitg.-
dreIgt het onderw'J' der :'>I.derI80doeh. b,'OIlI..... te. ,:rom." "11I~0 .f1~llg.", eeu geliJk.n .Iech looderd, bew.egl Ilch dan ook, werkelijk of in d.
razen "oor b.odo.lde .IQdeoteD ".,nlll" nuchten t. 81.lIen. Illerbij mail ecbter (ni.t over b.t gedaebten op IChaataeo. Te Am.terdam lOU een
te lullen .t ... rJl"n. Genoemd. SonMt 18 der- boord .. orden ge.ien. dat de exAmeba in II artA" i;.teeAt met eleetriech liebt .. orden g.houdeD· op
baloe .~o oo,d •• 1 dat ean bet ,.rlao",.n 'Rn d. IAn de bedoelde vr ... mde ani,e~teitet1 ,olg.nl d. Zuider I"., lta8ch~n MODoikkendam "0 :MAr.
ll.potfltle niet kao .. ord.n tA ,emoet Ilekomen Ioude tradlll~ al de .. eten8Chappe' om,.Uen die keD heeft een wedetnJd plu" gebad tuucben
c100r e.nige 'tI'IJllgin", in de Wet op b..1 hooIIer I .roell" alll.meeD ooder de beoalDlotf 1'80 "~tea uililoottm op IChnat .... ,-ijibooleD genoemd. Zalke
oDde",IJI. DJ! .erbindert e•• nw.1 nIOt. dat bIJ libtor,,}u" !>deDd "lien.: bootee gaan met gunlligeD wind, meiler dan de
gaam. op an~or. "'Jre .' U .. In.n m.d .... rk.n lIet ... ng.n~mde BA.~xaoten loopt daD IIl,I.le .toombool. D. arm. lai .. rdlen.n ook
om on... UDi.. rea.1tpn .. ed.rom ",II "Dejle, door, ook b.-hAI.e oYer de klM819"e IUter.o o.er de Dog al i.ta biJ het ijs, door d. b&neDl!ChoODte
Zuid Afrluaneeh. -tud,nleo biJ ,oork.ur I. doen Imod.rne talon eo ooer logiCA e~ wijlbageerte ngen en tenersehiogtm op. bet ij. te nrkoopen.
be.oe"eo. Hij g•• ft 10 bot kQrt dlIIInoor bell o'er .. I.konde (bo~e18 en l&jlele) .0 o,"r d; Alln ongelukke u met echaataeorijdeo eo loopeD
Tolg."de aAn de hRnd. oatuarwetenecbappeo (acbeiliaud", naluurkoode oftr ... ak iJS beeft bet helaas I iD delaatete dflgen

lJe ZUId Af"klUlnsc.b. Stl\teo louden lel- of j{eolOl1:leen mlneralOJlle ter Jj_ Tan d..n Diet ontbrokeo.
"'0 D>oet.n. b.palen "lor w.lk. maall'Cbappe- I,uminaodua). Terwijl nu "liJke,. bet program- Op de Mau, ·.TOOrVIIItIldingen, ie, .00rledeD
!lJke be~.. kkln~.n •• no ... tenlChappellJke op-' ma de er«ben 1'OOrde klaui.ke '!"'.n ,,"r Di.t " ... k eeD pAllMgloreboot .an Oud-Beyerlaod aao-
lei.di.g Terwcbt .. ordt en dlln de be.o.~d- l&jl.r IIJO dan die un het 'X&-'''O UO Ilrt. 11 ge.areD door. eeD Rijkeboot, de Zeemeeu", met
beid dlUlrtoe bebooreo t ..... blodeo BADb.t bellt d.r w.t op b.t booger ood.rwl~"omYllt de WI!- bet ol1,elukkig g81'olg d"t de eelltgeooemde ï.
• ao ~.t,"~.cbllfter', dOOf do bo~I., rar.n de, kunde me~r dAn th"nllelt •• "n "DalAande etu- guonkeD. Acht paeaagierw hobben hierbij het
N.dtrlacd,eh. Vnu.,8lt.,teo.f to ~... O. nft het dool ... 10 de "l.II- en natuurkoo4e wordt ge- 1.1'en v.rJoren eD £2,50) 1I8D.ee en goederen in
.IOVj{en •• n blJrond.re ,um.n.. ,'ord.rd, welk. bQveodieo geeD txameo ID de scbade gel.den. H.t .. eder .... trI( wieli~, doch

J 'e S.naat t"IJf.lt Diel (r de l'i'elt.rland.cb. naluurw.teoecb"ppen behoe ..en af J.e leggeo. het ongeluk bad kuoo.n .oorkomen lijn, nur meo
h~I."'lIrto loud.n ter ,.. lie un een.oo jfe-I I.....r nu bo'oDdi"n bet aflogge4 no bet B.A. '.rneemt. e.la de Rijkoboot minder ooel gestoomd
""gtlll 'OlhlC•• 1 b_l.nll al. d. olld.r.tpuOInll en' .um"o ingnoll(e de bepA1inll"U daaromtreot h"d. Tw.e aodere ~ierebooten lijo, 1'oor

A .ÏI~tridinll YAn het :'>I.derlandseb element In I",~mwt. ~n •• rblijf uo ten mi'!"t. I... e )lIren Rotte~dam. tel(!D elkander iogelCkJpen, .oodal een
ZUld-A frik., «eh jlu,n. tot bet atn.m.n ól..r lun d. aOl.. nl"'lt med.br.ugt, bIetjreen nit den boot I' gelonkeo en de andere gebaTeDd "erd .
• um.nl b.r'ld .. rklar"". I aard d.r &aak den o.. r~ang ~ .. De Ned.r. Zulke oDjI'.lukkeo Tindeo 8ndere, geloklrig, leldeD

M.I cUMltor.o der ""n""mde RiJk .. onlYenitell laotll!Ch. uni,enl~it 1D000iJehjkerp.ukt lOUde op de drok betaren Maaa plaate. Ook op lie kut
acbl d. ood.r",.'eek.nd. brt door d.. Senlat '.Iec:b un bet diploma ...." B.A) de Z';'d Alri. hebben io het ltormacbtige mietige weder, tal
.an~,~ ... n d."kb •• ld pr.et'.eb onolt.oerbllftr. : kMDlCb. stadenten IUIn onle uoi"eralteiten 1'AD TADollgelukkeo plasie gnooden.

J aarjlelatrn dot hd UIt d.n "ord der 'Rak oan ,eene slecbtere condlllO maken, dAD honne N&-
de in"0n ... dor .Fn .. ,I'cbe holo' 'Jó. n,.t ten Iderlandeehe en 6Dgeleehe of Schot;che broeders.
,,,,,de roo kom.n. tn .Idll. h.t lIeweDsebte dopl' lJie eilCh IOU de ... t... iJli.mg ttn opligte 'AO CLAQ1l'BUBB.·
'Toor HO b.olaD>1'1jkd....1 lOU mlll.n. "omt bet boo tot oonuctilhAArh.id .. roordilel.n. - Te Parij. ia "0 maataeblppij tol .taDd
Mm bo.. ndl~n vuor. d.t bot In ~een ......alop lIe oDde,goteekoode .ou daarom eiandliddel"eg gekomeo fila cl"'l~r. (haodklappep). Naar April
deD .... jl d.r H_~ert~ loon hfl'~en lot d. ter- , .. rileD ,1U.lAan en 'oor d" un."",ode jarlllteD, g.lanjf faD de te yerloeDen dieDitea h de m.er
"uenhJkiDjl dUfflln m.de t. ".,)reD ,tb.oIOJlea en literator.n .oorlChllJ.en het bewijs of miDdere ".oornaambeid" der geleTerd& han-

Hat door den S.n ... 1 ont .. ,kk"ld. b.o."ur be- ,"n Q1tt ,a.d jfeoolg .lg.l·gd ~ Intermediate den, "ordeD Tolgen. tarief aommeo g8Trllflgd
Uti'ende d. ....nchli!or de mOle .on k.nol •• n pumJnatJoo." 011 u:amen •• undor Ilacbla 880 .ab 1000. 000 en lOO frank. Aao hel tari.f
oDt"lkkelinl! der .Iod ••,t.n k.n ... 1 'a "RAr In ééoJ.rlll oerblijf aan de or"ersltei~ nB al!(elpgd i. ten .Iotte de opmerkinjl' leeIfnoegd: "kao-
~lterfD &in .. o,den 1".11"11''''" H'J " .. dlUlr- '" matrlculalJo?" ...x.men .ordt gej;rderd, ltasl, .t.snaan,·d!. oi~t met hellljr.nteebap oDd... ~deld
bil eebtor our b.t b,lt,Cd. d",~" "et DU r... d, "al d. kl•• lek" tal.n betr"t, o.n WDI hool!.r I be~ben,. II JO n;et ge"AfIrborgd t~geD af'JIft"JI,tm
ieder die un de Ilelt.,d .. /,,,,,,,ttr.l •• "u,wau-

I
clan bet propl!l.ouec:b tHmeu der 'aten lJelijk (oltflultlngen). lo pen naechnft "ordt gHegd,

den toldoet lvt d. Llj'll'(tDin~ TI" nil. I-.....n un dit foor de IDf""ll01! dor .. et op ~et hooger on_, d"t onder ,bo"lIgeDoemde IOmmeli geeD b10etlleD
de RI,Ju Ui.llel&ll<ll.n f1iJhe.ld ~~tt. Ouk der .. iJS un OMe h~echolea wei afgenome" of Illu'tl'erkranaen beifrepen lijo.
,bt~l o.a. de wet .. n !Jó 1 _mbe~: eD .. al de .. urkunde bet""f, elia eil>ljl boajr'; KDl' KI1.LIOENEN8TAD.
18i8 (StaatlÓlnd no. :!?.!) m.d., dat JV."jCe- dan bet &Dmeo "0 .rtL.U eo U er·"eL Hel - Dat BerlijD "erkelijk een mtllloeon .tad il
u.d ... '&II g_IIHI uL4tenJuop.ord•• 00rbs~di"l! Iom"at Dek MDIIJ' how 1'an ocho'kuDde of .. Ill gew ..rd4111 hlijkt PD ook ail d" mdabegrooulII
al.dla,.. d. mediJche ~lleg,. roltl"D! eu aal cI"./ aIJ""r ouderd .. 1 der D&lounre&ell~hilp~o. TOOI ]~/86. !Je llltpyeD. DjD TOOlcIat j....
4. 1l00jt1.. ,aar met dil omatan~~d relreD~ yoor de aao.t"D~e Itud.otell ID .re gOdgeleerd-j geraamd op ffJ,c:nJj)W llark, 8811cijfer dat lot
__ eD hLudeo. LJ. In be~.ID.. l jOllte theem", hel~, ~l&fleleerdh~lo1 .D latteND ~ wijl~ dllh., 00fJ Diet "erd hehikt, a., aan~ iDwo-
" •• de I.ooglleraar .blj al uJDe toehoorder I en. IIChijnl .• rhaJ~e dil .aan lell ~ ".".,. Dell ï. blijkeD' d.laat.l&t .... we.a ""
,vldotll4. ',oorbe,,,clill' lllga& 1IIl00000eD,III ."1Dodi t. !ida" eiaolI. i 11,»01" . ,

-ZUID AFHII\ \ ~;NAAN NEDRHLAND-
SCIlE HOOGF.SCHOLEN·

DB g ..~keud .. da Guano EII,,0.i811
! Ylln b.d Gouve- uem-us g..kocht
; heboeDde, IS gereed &lin Boeren eo
I Laudboll1lrer&een

I) Ei Ondergeteekende vestiut .de aandacht van Boeren en a.ndere~ op! BRSTB .I.LAS .OBSTa GUANb
.. V d QU " beed I U V.QIOJ[.Uro... ZI)n.. oorraa ABO. welke hij ten Verkoop aan '1' t ~D E ' '

Billijke Prijsen, en welke, na onderzoek onovertrefbaar zal bevOl)<len he~~kt da, ~t aa~oeIten l'1"OeJ in
wonlen, wat kwaliteit en vergelijking met andere merken betreft. , hem i~': ~e: in ed' ten 6l1lde

Daar fu3~ we] bekend ~. dat de ~r .i.n ~e Kolonie .zonder ' Daar he~ Ar~el te YoortSiell.~-:Y:r~
een· zeer genngen Oogst krijgt, terwijl ZlJ, die er gebruik van voege Slem biJ
eeu overv]oedigen Oogst maken; zoo beveelt de Ondergeteekende . WM. HlJMPlIRI8.
ren en anderen, die in v'ori~e jaren ·geen Voorraad hebben lli.d.Jephoofd, KA.patad.
bekomen, ten sterkste aan, ~ch het Artikel dit jaar aan te GELD VERKRIJGBAAR'

Alle aanzoeken, welke inkomen, zullen prompt worden
en termen van betaling zijn het gewoon crediet, of goedgekeurde OP
of voor kontant geld met ruime korting. VERBAND ,VAN VAUG9£ 0

MANUEL ALMEYDA. T....GEN LAGBBSNTE
WaterkaItt-straat, Kaapstad, 28 Jan. 1885. ~u: '

GUANO! GUANO!! GUANO!:!!

IJNIISGmHG ,wj IlfI.IGG1B8.

VAN af en na. den SIsten Maart.- ~.
aanstaande zal de Rentekoer1J '11-1

Vijf Cent. per jaar voortpan
fille tot lJooaerd

zal geen rente.~estaan word~
Geen Inlegger zal den Il¥Dl Tan

een ander mogen gebruiken en
8.ld~. zijn dePosita venneetderen,
~ eInde Rente op meer dao .£100
ln het geheel te ODt"ang-en.

-a.V. HOnut~

C. c. StJ.;,B'e:RBAVER.
:R.:obareu, Not.rie, eas.DE Stl&ER rABBlE! BATSCHAPPIJ. Kantoor :-

f)erefol'1Deerde Kerk Gsbotrwen
BUr8aq-atraat, Kaapstad. '

De grootste BaaimachiDe-Fabriekanten ter Wereld.
_.. Er. worden nu meel' dan een h & I ve m~illioen jaa.rlijks verkocbt t
OE GROOTE VE8.KOOP le..er' bet ovefllligeod.~ be.iJI Tall de If4'wiWbei'd

waarde ....n deze beroemde lrfaabioel. en ill toe te acbrijTelI11&0 dit repDtMie
sicb bebbea nr"onen Toor Uitall$tendheid van llaakMl, Sterkte en Pr!wl'til:nmdf
Steek eD ToOr hare YGlkODltll' Bruilbaarheid voor alle IOOrteD van

SINGER'S KUk::eg::~K~:;:'''<LJ,:t
het betalen tlan

lf AAI P.ER ~EEK.

lYrA.CHINBS

GEVIN&.

Prijs ":,,an
£5 f5~.

HItRDOOR wordt kennia.pge-
veD, dat 0.1le HOROLOGU!'.S

en JUW ti.IERSW AREN tot op
den SIsten Januarij n, iD baoden
va~ den Onder~teekende voor ~pe.-
mtl' gelaten, Binnea zee Weken
.,an dato deus gelost moeten wor.
den; in gebreke waarvan derelve
per Publieke Veiling Verkoeht zul-
leD worden voor het dekken .van
Koeten.

. KliploDteir, 21 JanDlIrij, 1816.
.d.... dm Editt1Jtr ~an tN GrMl'.Rft.etter.

V} irndeo oD ~odaeDooten,-.LaM mi.i toe 0
ero.llg te 'ragen. dAt !l'een dï.trietl plaatl .al
lod~ guondeD "oFden bij de "allltaaDde ,erga-
dennll' te Beaul"rl Welt. Ala er ooit eeo tijd
.... ot .. 1 .. eeen. om achoud.r AllOICboDder te
Itaao op conltitution~le wij.e, dAD i. hel nu.
~Ojft elk Pllrl"meoillid tegenwoordil w•• en,
)II .elle ook de haterw nD dell Bond om oOfJgetui-
gen te welen.
· Do Torige 1'8rgederlngoo haddeo nooit bet

Tnon.t om 100 "el Plrleme-nteledeo iD hunDe
T~l'lladertOIl' te mOjfeD hebbeo , ala lOlleD goborell
Uil d.n achoot TaD d.D Bood.
·No ï. ~et de lijd Toor het Conl(ree om in de

diepeIe diepte Tao de geldnr'Pilleode politiek
te I(un. Om Dog bel IIDd te reddeD TaD de
JAtIllijkacbe leeDicll no .Earopa, eD ook om de
.. etleo ~I" 100 dlllkkeDd 11JOop d.o landbollwer
t. lien te T.raDdereo. En ik hoop dat wij ook
be'oorregt lulleD w... o om dur regtegelHrde
Id .0ka'''D t. ootmoeten, wier harte~ "arm klop-
pen Toor laDd eD Tolk. Er w.. a!too. eeoe
behoefte bij nrpd.rillgeo aan rejlt¥el ... rden,
,~ral .. alln~r wel'punten besprokeD "ordea,
'D Ik allr .. 1 olet om le leggeD dal elk, afgevaar-
digde Afribavdllr daokbaar we.811 .. lom al.
daar d8l1llkeo te ooUaoeteo.

Broeder .. III daar ooh MD tijd " .. om haod
&&0hAnd le alaao dl\o il het ID' lut 0we open
pla. lieD lOCb oi"t tflg.o a get~Jgeo op de aall-
llaaDd~ ,ergadering le Bea ofor' Weat.

Nooll "., Zuid Atrika in eeD treuriger toe-
l&and dan nu. Allll deo eenen kaDt de ... are
droog"', eo aao d"n IIBdereD kant het I waard
eD d" pe.&ilentle.

BroederI. laal mij het a op het hart dlllkkeo
eo ,ragen: Komt, laat onl eene .. rgaderiDg t;
Beaufort Weet boodro, lOOall er nog Dooit le
.orer. op COllllllloliooele wijle ge"eeel ï., maar
leor "".hlt.

Kontant van
£5.

GEEN HUISHOUDING beboort _der eeo d_ .Familie.Mubioea te sijn die Yoor
alle lIOOrieD Naaiwerk ongeë,eDurd ,ijo. ZOOe8DfOfldig, da' een kmd er mede
WBTk.. Iran.

FAlIRIEKANTEN bebooreo de Kaollfaktuur-l4aobille. te zien. Zij liiD OIlOYerirdI'en
voor F.b~ of Werk"inkeL

, W' A ARS C HUW I N Q. Oudel'l'JJzer beltoodi(d
PAS OP VOOR NAMAAKSELS! Er worden pogingen aange- VOOR de Tweede Kieue Go

wend om ze aan ~en onbehoedzame te Verk?,o~n onder het voorwendsel meljt& School te Phi~i: .
dat ze op een "Smger Stelsel" of "Systeem ZIJD. ~en.u. V~1l H~IlAll!Uoh en ~pI.oh Yer-

om Diet btdrogen te worden B.oopemen .lechte ten Xantore der.aatachapp~ of Slacht. &l::zo!~:~,=':::Id' V~~
van hare geautorileerde Agenten. cullen door dlln o"Z

DE SINGER FABRIEK MAATSCHAPPIJ. u.:!::'r.
D

word8ll~tdeu l:t:
..Het wordt verwaoht dat de Ge~ne
liJn werk alhier uDvaarden aal ie .)'nlij
ileratkOHlellde.

en Dur- H. O. DRRYER, •
Vo~>rzitt.erder SchoolooDlmiuie.

Philadelphia, J" Febr. 1885.

R HOLL.
Calrini~, 13 Febr. 1885.

HOOFD.IU.lftOOB III ZlJIDoAJ'JWtA:
22 GHO EN T :h;PLE IN, KAAPSTAD.

Takken te Port Elisabeth, Oost Londen, Ki'mberley
ban (Natal). '

Wl:NTZEL & SCHLESwIG,
'APOTHEKERS EN HANDELAARS IN DROGERIJEN

OPVOLGEU V.Alf

C. SCHMIETERLOE\V & CO.,
K AA.P Srr..A..D.

,GOED NIEUW·S.
'AAN B'UtTENL lEDEN

EN ANDEREN.

DE Ondergeteekende, vele ~n te
Paa.rl en Stellenbosch woon-

achtig .geweest zijnde, heeft zich nu
t" Kaa.patad nederger.et, &la"r~
en Generale .Agent, tier verkoo-
ping en inkooping v8ll Benig ArA
tikel, en hoopt door spoedige -vereffe-
ning, de onderst.euJlÏog van het ge-
ëerd Publiek. te mogen gentéten.

J. R. G. KLERCK., 1:)...
Kaapstad, Nienwe Markt,
S&allNo. 25.

D. P. T. d. Hee .. r.

SHERIFF'S SALES.
DISTRICT OF SIMON'o TOWN. DROGER~JE~. ~lf MEDI~IJNEN van de BB8~ .. Kwaliteit j Pharrnaoeuti80h.

en ChlrnrglJo 8 Heuoodlgdhedeo, Pe.tenSeMedICIJnen,Parfumerie eo A
voor het Toilet, enz., enz.

Leve~nOlf,ra van Homt:BOpathi~cheen HolJands~~e Medicijneu.
Fabrlkan~n van Sodawa.t.er, LImonade eo Medlolnale SOOI'tenSpuitwatAr .

ID the Sult bet .. een~ BUlfLAND, PlaiD.
tllfs, aDd THOllU8 M!ADO" 8, V~teodent.

INExecution of tbo Jodgm'Dt of the tlupreme
. Cou~t in Ih" abQye Suil, a aale "ill be held

at Simoo, To .. n, al J 'efeDdaot'. reaidenCt! on
Mond~y. th~ 20d day of Mareh, 188.5. of the
follo'flog, 'IS. :-Mell a CIOthlDg aDd gelleral
ueortmeol of Drapery.

JOHN J. GRAHAM,
" High Sheriff.

High Sbenff'1 Offic~,
16 February, 188li.----

DISTRlCT SIMONSSTAD.

GEORG~~ FINDLAY & CO.
KUBU OBLABOB OJftVABGD

TUIGBESLAG. Zad~p "OB.ADLE" ZBIBXN, Zeimae_.
ZeiuJijpsteeneo

WIJNGliRDSCBOPPEN. SpuiteD
McDOUGALL'S SOIiAl'ENOIP, 8cbaap

eohareD
WlJNPOKPEN, P01l1peD'Toor BesproeijiDB l1li

'Toor het Drenken l1IIl Vee, lliddenpnDt
vlietende Pompen

GALV A.NI8CH IJZJmBN NÉ'I'WKB.K.

13 GR.lVE~R'.tT, K'APST.tD.

BLIKSLAGEBBGERBED8CHAP, BIikbD-
platen. Blik in Staven, 8oIdeerb01tteo

BLADKOPER. Bodema 8ft Deksela voor
Koperen Diatilleer Keteu, Geelkoperen
Bold_I. Bladgeelkoper

OVAAL B'l'ALEN HEININGDRAAD. 8taD
daalde, Koo~eIa, "Hot Pistea

WEGGELOOPBN,
V AN de plaats u MODDERRI-

VlEK" GROENEKLOOF, EEN'
DONKERBRUINE PAARDEN-MKR-
RIE met een Kol, en EEN VALE
E7JEL-MERRrE, drie jaren oud.
.H~ren Schutmeesters en anderen bij

wie IIIJmossn uukomen, zullen wel be-
loond worden door kenDia te pYen MU
den ®derpt.ekeude.

A. C. DE VI.LLIERB •
P. O. Mamre.

Z.ke Iusecben S~BSAIfLAliD Eiach8l'l
eD THOlIAS M.ADOWS, Ver .. eerde:.

INE.xtcutie 1'an Ge"ijsde "'0 het Hoog Ge-
r~gtehof in de bQveDgemeld"s Z.ak .1

VerkoopiDg .. ordeD ,.houden te 8lmoDII~d iD
bilt g.. ~gde D18trict, op Maaod." deo IIdeo
~.arl, 1886, "0 de "olg'Dd. Goederen, name-
hjk :- MAna KleedereD en I18U algemeeo lI8Iom-
men t NOfotie"ar'D.

IJZERP.wHIJIZE~
JOHN J. GRAHAM,

Opperbalj." 'UI'rSTEKEN 0

KOlONIAAL HUISRAADDISTRICT OF OUDTSHOORN.
8tllkvaten,

Kuipen...
TEGEN MINDEREN PRIJS Hogsheads,

D I rd ' EN allerlei andere soorten vanaD. ogevoe dito van .MindereKwaUteit. Vaatwerk.. te Koop bi) den
. ' onderg~kende, tegen de Laagste

Marktpn)zen. Termen z.eer billijk.

H.ZUID!li~
Lady Grey Stmo.t,

Oudew~ Paarlt

ID Ih~ Suit !set"eeD OUIIL J. O. DBJ"Gla Plaio-
1I1f, aDd Co.NBLI8 GIDEON DI JAGIIB,
DeleDdant.

INExeeatioo of the Judllment of the Silpreme
Ooart iD tbe .bQTe Suit, a Sale will be held

lit " Balf.ladrih " iD Illid I'ietriet, on Friday, tbe
131b ~ay. or Mareb, 188li, of tho following, til. :_
StandIDg Orope of Meali ... nd Tobacco.

JOHN J. GRAHAM,
· High SberiB'.

H19b SberiB"a Office,
18th February, 1886.

OP

LANGE NEK,
~'T 1881.

LJ E Ondergeteekenden bieden nn te Koop aan de volgende SlJites KOL O.
N 1 A A L (tE M A AKT H U I S R A A D, tegen Prij lIeD tot hiertoe

in het Zuidelijk Halfrond onbelr:eDd:-

VOO R K A MER S U I TE B-Bestaande nii RUIltbank, Damee Lennicg.
stool, Heeren dito, en Zeil bt:dere Stoelen, bekleed met Tap.try, Damui
Sateen Cretonue, £ I7 10s.

EET K A MER S U I T E 8-Beetaande nit Rustbank, Dames Leuni.g-
stoel, Beer~ dito, QD Zee andere Stoelitll, beklted met echt Leder, .£a3.

SLA APK A Jd ERS U IT E S-(amaakvol gedecoreerd), bestaande .
Garderobe, Kleederkast met ToiletBpiegel en Juweell&deD, Waeobtafel met Mar-
meren Blad, met Achterstok van TigoheI. (Minion's) H&Ildoekrak, Kas' om naut
het Bed te staan, en drie ,Stoelen met sitting ftll Rottling, tUI. 10..

Het Publiek wordt nitgenoodigd om je Uitgebreide VertoonUmers te komen
bt'Jligtigen,!alwaar de Grootste Voorraad P1U18 2a. lid. par Exemplaar •

DISTRICT OUDTSHOORN.

lo Zake t1llJ!CheDCABELJ. O. Dil J.l.G." Eilcber
'" OoaNELII Gm.oll D. JAG.a, Verweerder.

IiN'E:uculie Tan Gewijade 'riD h.tBoog Geregte-
, bof iD de boTelIIemelde Zealt:, .. I Verkoo-

ping wordeo gehoad.n te" BDB'.lodlift, H in aet
Il"Mgd. Dietrictl op Vrijdag, deD ISdeD Maatt
188li, Tan het to geode, nam. ;-~taarJde Oog_tea
Mllietl '0 Tlbak. -

Thans verkrijgbaar;
D! VREDE30NDEIUlAfiDBLlfltmN

JOHN J. GRAHAM, •
Opperbaljuw.

Kantoor 'AD deo Opperb&ljq",
• 18 Februari j 1886.

XeriJUlariogen en W.aanchuringen
DOO.

E. I. P. JOR188J1N.-~ UID-AFRlK.!ANSC81ï

KONINKLIJKE MAILDI1~N8T

HUISRAAD
KAAP Dg GOEDE HOOP

IN ZUID AFRIKA TE ZIEN IS. SPAARBANK·VEftE£lI9ING.
Daar D. I. & Co. al~hts goed rDroog Hout gebruiken, kunnen sij !Det vol

vertrouwen elk Artikel waal'borgen.
H~t is het gebraill: d~ Fil'1Da om alle Goederen te merken met i

NETTO KONTANTE PRIJZEN
~ , - _- - -- -~-

"an dezen ICegel wordt niet Afgeweken.
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