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Van 4 tot 6 jareD oud,

Do. )fer.·ies,
Van 4 tot 6 j8reu oud,

~)o. .:zels, .
Van 4 tot 6 jaren oud. '1'1:. 10 VaR V .... ,

PUBLIEK VERKOOPE:J'N,
"rIO PAARDEN (Ruinl),
: 20 Do. (Merries)
20 EZ'ELS, van 2 tot 3 Jaren oud.

PUBLIEKE VERKOOPING ~ ~ . ti£.. ..,~.
LOSSEGoËDEREN, !!:f.lilils 'Pila;ti;PUBi,IEKE V~RKOO'PING, '{JIaE

De Ondergeteekenden, behoorlijk ~1ft8t door den heer O'*lai. M. DV Ton,
zo Ilea voor zijne rekeni.og alhier . .

OP HET DORP MALMESBURY,
Op DINGSDAG, den 24sten áezer maand' ·Maart,

In deJa IuolnDWi BMClel nOA VII)
lJ. DBmUBB& ot. IOC)D.

1}s ODdergeteekende 111&1 Publiek doeu
Ve' kOOPf'D, aar. het vorig verblijf

61
0

van den InIOlYeDt,te VLAGGEBSRG, op lil

Maandag, zssten dezer.
2 Extrll Karpaarden
I K.pbr
1 Opeu do.
Tuigen, Ploegeo, Eggen, V."erK
1H.rmoniam. .
Hoiameobelen, bE'ataande oit Kasten,

Lecb1tanten, Tafels, Stoelen, Glaa- en
A.rde"Nk. .

KeDkeDgenoedsob8P, ens., enz., en "at
er meer tea Terkoop sal "ord3n aan-
geboden.

V"lroopittg tB beginnen tim lO ure" m.
P. J. BOSMAN,

Eenig Curator.
Stellenboech, 17 Maar' I88S.

KOLONLU.E

WtuÁ:amer en Trustmaatschappij.

VERKOOPING VAN

VASTGOED.
:OOBURN STR.UT.

DE Ouderget<ekeode, beboorlijk gel .. ,
door de ~l cnseuren Tl'etamentair

iD deo Doedel no wijleo den beer C. C.
T.IIWII, &nlleo per j'ublieke Veiling op de
Plek ... rkoopeo,

Op Maandag J 23 dezer,
O,t[ 11 [TR,

ZEKER HUlS. bevattende Vier Ka-
mers, Kombuis, Achterplaats, W. C.,
enz., gelegen No. IJ Coburn-etraat,
W Dit Eigt'nlklm ja digt bij bet Alfred

Dok r!ern .u ja al:.ijd goed .•• rbuarJ .all
reepedabele baarden.

Q. W. ~T)o;YTLER,
AllelI' .oor d. &.O.""fll".

JOHN A.. WELCH, Aialarer.

IOLO!fIALB
WilSKAJlKB II TRUSTMAATSCHAPPIJ.

Op IJ ingsdag, 24: dezer,
Zullen de oDderget.eekendoD Pablieli;

'Verkoopen,

TE KLAPMUTS STATION,
Bo~engemeld getal PMN!!U en Ezel.,
Ditgezocht uit de beste lltoete' ijen VBO

den heer OOSTHUIZENen andereo, van
het Harrismith distriot.

Zij zijD meest allen gedresseerd, en er
zijn versobeideoe egale paren onder, in
goede conditie, De Ezels zijn gesohikt
,oor dadelijk gebluik, en wo den opg!!-
b~t door den "elbekendeu togtganger,
den )leer I.. FUIUClva.

"DB'VILLlERS, Fj,URE .. Co
~riL4GBB8.

PIiiIrl, I" Maart 18BS.

Onder de Paarden bevinHen zich eenige egale en- gedresseerde paren.
De Paarden en Feels zijn allen in extra conditie. uitgezocht in het

District Richmond, met zorg opgebragt, en zullen zeker op den dag der
Verkooping, 24 Maart eerstk-, present zijn. -

D. M. nu TdIT.
Malmesbury, lO Maart :i885.
J. W. ROORREGS, Jr. & CD" ·'(8Ia=-.,r8.

PROVINCIALE VERGADERING
VAN DEN .

AFR IK. BOND EN BOEREN VEREENIGIN&, BOWABDts PLO ..
. . ',' '·;·1 .

. PLOEGSOHAREN EN ,EGGEN~'O
i;' -, 'Op

TE WORDEN GEOPEND

rrE BE AUFOR'l' WEST,
Donderdag, . . op,

19 MAART I 885, Maandag, 23 Maart aanstaande.
,pU BL lEK El V:ER KOOP ING,

-- -_
:. VAN

IJZER, STA,4L, GLAS, BClU!',
ENZ., ~NZ_, ENZ.

PUBLU!O VERKOOPING
T~lI BBN VOOBIUAD

HA N 0 EL SAR TIK EL EN .. Weeskamer en Trustmaatschappij.

PUBLIEKE VERKOOPING

Op Dingsdag. 24 Dezer, EENrl~eO!~!!~~~,ATS
ZAL VERKOCHT WORDEN, aan den

W l1Ikel van den Insolven t, Groen te-
plein,-De g..beele Voorraad, beetaande
nit MIl1I. en JODgen. Kleederen, en Maol
en Jougen' Ste,els en Soho ...neo, J af·
TrOU"eD Kidleeren Stevel. en Schoenen,
Eni'elllOhe Tnigen en Toigbea lag. Stevel-
rekkerII, Pleetwaren, enz.

ALSOOK:

In den Insolwfiten Boedel mn J.
BRA-SCB & Co.'

Brudkast, T"ee Glazen K&8ten, Tafels,
WinKelrakken, enz., Hand w"gen, Lad-
der, en •.

Verkooping om 10 ure te
beginnen.
G. W. ST~YTLER,

Eenig Carator.
G.boo"eu der Kamer, 3 Kerkplein,

Kaapstad, 16 M.aart 188.).

L. P. CAUVIN & CO., I fsl~ers.

II IN 'T SCHEMERUURTJE."
SPROOKJES,

DOOR

TITU VAN DER TUUX.

Eogelaoh: Zweedsoh, Scrap, Plaaf· (OrdiDtUr, Verfijnd, Houtskool ea Lo" noor)
ell Hoepel. .KOLONIALE

S TiA AL.
Veer, G~otea, 8ohaar, Bliater,' ell Keg.

UJi AL~OOK,
Veasterglas, Kettingeo, Spijke., PlafoDdlatt.ea., Ooolikiatbealag eo A.naeri.

k..l&DsoheDeareo. '

Seo. Prov. Bestuur.

Ve.·kooplllg om I&. nur V.IL te lteglueu.
CATALOGUSSEN :va.nhet IJzer kunnftn aan

het Kantoor van den;AfSla;rerverkregenworden.
G. W. STEYTLER,

seor.taria.

Voor rekenm. vaD deo lDaolveoteo Boedel
Y&Il J AOOB GUnA}' LET'l'ElUITE1l'l'
DB.BYEJL . ,

DE Ondergeteekende zal doen ver-
koopen, op de Plek,

Op Maandag, 23 Maart.
OM 11 1TI1B. V.M.,

De Kostbare Vee- en Zaaip,laats
genaamd "Kleindaasen berg,' ge-
legen als boven, nabij het bloei jende
dorp Philadelphia, en grenzende aan
de alombekende plaats "Driefon-
tein." Er is overvlood van Water
op het Eigendom, en de Weide is
voortreffelijk. De plaats is 3,2154
Morgen groot, en de geheele plaats
kan door den gelukkigen koeper be-
bouwd worden.
BONUS ZAL AANGEBODEN WORDEN.

J. W. S. LANGERM4.N,
Eenig Curator. W. A Richards & Zonen, Kasteelstraat. Kaapstaa;

GEORGE lINDLAY· & Co. EII()~~KUItSKl1lK~I; ,.,. S
Belangrijke.. ~ erkooPIi1g. ~LL!!.G'l'OIf.

STOEPvAN DE KOOPlUNSBEUBS,' !;I90 Eemte Klas Merino RaIneIs
vu ,20 Groote Vette Kapater Bokbn

Kost• .aft Plaatsel, 100 Vette Varkens.

Gemsboksfontein, Briistown, 9 Fob., 1885.
Gebon"en der Kamer, 8, Kerkple'in,

Kaapstad, lJ ~ri 1885. :

B. JONES & (Je., ArslIllen.,
IN HET .HOLLANDSOH:

Wetten betre.ende Afdef1liogsraden. WENTZEL & SQHLESWIS,
APOTHEKERS EN HAN~DELAARS IN DROGl!RIJEN1

De

. OP WOENSDAG, ~5 IA!RT,
AFDEELING BltEDÁSDOR~, ZULLEN boftngemelde Sobt.pea. Bok.

ID CleD IDaolnDteD Boedelna WUlU --I keo en Varkeu pllbtid: wordeo
LIR081. L. LOVBBBI. \ . yerkocht aii de )tla.rktkrul te W.u.u.,.·

. - ': ton. Zij mlln seker· pteN1It siio, _
De Caratol'8ll in ~ogemeldel1 ~1~.I.ijD VaD &nM.Klu qulUei'-

v6Dten BoedelaaDen Pabliek dOen. B. C~BA1UlAN.
VerkoopeD, I WelliDgtbll, 17 Kaan 188ó.,

Op lW8~ K(UJ;;::TlgeboUIJ)~ u J. FRED. PBNTE '" 00., ÁJ.Jagm.

OPVqt.GBB8 V~'ZJJNDE een Verzameling van de Wetten thans' van kracht, betref-
fende g~melde Ligchamen, te zamen met een Bladwijzer, door

E. M. JACKSON~ (Geweien Assistent Gri1lier Viln het Hoog
Geregtsb.of ).

De OClpB Law Journal van Febroarij :legt in een overzigL van dit werk :-" Wij
berelen dit w!lrk bartelijk 8&D, niot alleeu aau Afdeelingsraden maar ook aau Boe-
reu en het Reizend Publiek in het ..Igemeen."

c. SOHMIET~jRLOEW & CO.~
'. .

KAALpST.A.D.

DROGERIJEN K1I MEOI~NE~ vaa de ~ .. K"a1itei',; ~~
eo Chirnrgiju'a BeDoodlgdhedeD'" Pateo~ Mecl1c1lDeD, ParfaQlerte eo Al'III&'II'"

voor het Toilet, enz., enL •. . ..
Leyemoolera van BOMOlOpathiaobe en lIollan4sohe Medicijnen.
Fabrikauten ftII Sodawa$olr. Li 'nionade eo Meaicinale 8OOrteo Spui' .......

PRIJS 4sll..

Gebouw der Kamer, 3 Kerkplein,Verkrijgl.ar tw Kantore Tan de Zuid Afrikaa'IL Kaapstad, 11 Maart 188;';.

J. J. liOFMEYR 85 ZOOli. Afslagers.
NB. zie de beoordeeling in de Zuid AJrika4n

ftII 19 Maart..

KAAP DE GOEDE HOOP

Spaarbank Vereeniging.
DE Jaarlijkecbe Vergaderin~ der leden

y.a de Kaap de Goede Hoop Spaal.
lank Vereeni!fÏng, &&1 gehoeden 'Worden
iD de Comit.-Kamer, op d8ll boek van d.
W.u. eD de Adderle1ii~_'. op Donderdag,
Uldder, tea Il ure 'I morgeos.

op 1&8~,
S. V. HOFMEYR, Secretaris.

Kaapa&ad •.

CALVINIA.
DE Ondergeteekende maakt hiermede

bekend, dat hij .i.b in dit disWiU
terug be,indt, en niet aUeen alt, LAND-
)fETER, maar ook ala ALGEMEKN
AGBNT gereed is lijne dieDsten te yer-
)eeaeo aan aijno TOriil8 Kliënte~ en tal-
rijke Vrienden ; hopende hij <toor IItipt-
heid en billijkheid bnu yertrou"eo te
behoudea.

E. B. WATERMEYER.

,:l_ETROUWD, op deD JOden Maart
U 1886, te WeJiington, door den
Boot Eer". Prof. 1. J. Maraia, Propo-
neDI JIn4u. MULL~ met KLlUlI&TJl
C.ltaAlilu. OIIdate dochter ftO dell heer
P. Ji. a.VJ'T1~, VuoWellUagt.oD.

RHEUMATICURO
IS bet eenige &ekere Geneeemiddel voor

Jicbt, Kbenmatiek, Rhellmatieche Jicbt
Rbenmatisobe Pijoen in bet Hoofd; Heap
liD Lendenjiebt en Ziokio!! •.

DUIZEND}; GEVALLI<.:N VAN GENE-
'lING.

Te Koop bij alle Apothekers en Winkeliers,
of direct, per POIIt, togeo 31. 6d. per Bottel,
Kontanten met order ,an den Eenigen Eige-

WlJNPOMPEN, II &okinlf Cocks," Stnkvat. eo ~jder8obroev~n ..
POMP~N voor diepe eo ondiepe Putten,-GomeI8lJtieke- eo Zetl,!oekeche Pijpm
WAG to.:N.ASSEN, 2i tot 8, ScbotlOhe Kar-lUlll8o,Mail Patente A88eo, KarvereD,Karlampen
STAFFOR.IlSftlRI!; IJZER in St aveu, Hoepels en Bladen, Zweed8cl. IJ:&1!1'

VERNISSEN, Olie, Verf, Boratel"erk, Ka,.meer
,GRA V I<:N,-Kaapsohe, IJiamaut Stalen en Geheel Stalen j 8pit1llfrken, 4, 5 en 6 tanden
DEKTOUW, BI.dciok, Koperdraad
TUIGBESL!G, in Koper. Verl"kt en Geklearde" RoIlDS"
KUIPERS EN LEERBEREIDERS GEREEDSCHAP, Koper Hoepel werk. Bonten,

.... r, I<.:mmerbaudva.leel.-iu Koper en IJser
J AMES JONES, 46 Langestraat, HEININGDR~AD, Galnuiaob, Ovul St.leo en Met pnnten, Heiningl.-ramrnen eD Spijkel'll

K..4. ..4. P 8 T..4. D. HEININGS'l'ANDIilRS, Rekpiluen en 8obroeYen, Hekken voor Veld en Tuin.

Pri t L · lt i IJ1.ERPAKHUIZE~, 15 GR!VESTRA1T, KA:lPSfl.,

.VaA ~gles ft s N U VER K. R IJ G B A AR:
SOMERSET WEST STRAND.

HE~rFIJNE
Van de Bechuanalandeche Kwestie,

BEl. A N G ~ IJ K
VOOR i

SPEO U,LAT EURS .
EENE KERK-BAZAAR

I

zal gehoudeo "or dAn op he, KUULBIJI

TE Vl(JTOBIA WiST,

Op Zaturdae, 4 Aprill886.
Te 9 ure " voormiddag"

Bij weike gel~ge~heid tu.sscheo de

SH eo I~ IJ'-.u,
I .

IlI1UI~.llD. OOlfJTl.,

Per PablieKe

(Zijnde een VertaliDg van Dr· CLARE'S Boekje: "The Trauvaal and
Bechuoaland") in PamfietvOTlD.

OVERGEDRUKT UIT DE "ZUID-AFRIK~.AN."

Prijs sd , Per Post _7d.
HOFMEYR &, REGTER.

0.0 J;:w~&.s..cIJll', "AA.!i~",.
" 1 .' <.

I

DE Ondergeteekende, van plan
zijnde nog eenigen tijd aan 't

Strand door te brengen, heeft be-
sloten een PRIVAAT LoGIESBUIS al-
daar te openen, en heeft tot dat
einde een zeer Gerieflijk Buie be-
komen. Logeergasten kunnen op
eeue goede behandeling rekenen.
Termen zeer billijk.

J. N. LE ROEX.
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lOad. atelie,' m Ia.t TIll
wlD_, h..... d.' ,ij nad.r bijE:~~:~~~~I~~I
op eD at eeltullOa "la"aw inkomen
•• ar tlD D.d~el.. ft!I P. EIi .. beth .11 0-,. ,.1\,•• , ,~a.".....
den, MI cia' !rOil, om pnliUeke red.netl, Diet. Bet
Perl.aent lOa s"'lIill' d4i op en lit pcb"al terll&'~lId
0111"" .erpen. 0.. boerta un Wor_teraoddell
baa .udlll'1"'lell met j!'oo1lewiDIt kuaD.II ....rlroo· fabriek._D der inlaoder. tea gronde
pea ar. ai) H. met bel ~ellwoetdig. &uie', pee, ID~ u du een~'

a. K•• ",tad, IOndeo. llellliddellDu iDI_heli i.wd met Enselache eren. Ml TEGEN MI·N'·DERE·.N :hÁ ....~Obt._'~IIQr1liiD1 __ .maUtI .... I· meer ...oor~ee1 dan d. boer, eli !tij 1 ftIl die markt beroof • dan _deu _ ~
&oa willnea 'all lDeD "iijlijliajlen in bel tIlri.' 'briekeD stil.taan .esen- mrek MIl . . . ;~ 8' E'HA N' ftSI!"'LP' AP
lIn,t. W.I. de boer doen m"",' wu 88. llliddel

l
01Ulll'l koopliedea _dl!D benUoet PaD, en , . , I nl dito .-114.61t. -y .... ,.,. .

la ...Inel.o OlD de ..oorde4lleo tu..cheD b.1D eo dea handeInloot sou iD onse' ha_ lisgea te bet, .a toe h.t lk Joa D.~e . . 'faO w... ..., . ..... ", .
llridd.lmu beter te lar..n .. rdeelen, Wat .ijD Terrotten. Dit denlr:bel!ld, WIIIU' de TOOnhlAlli- WUlOID bat jJ; .. ~ mij 100 io CU- .kraot ., e"''' V ',.. . IBal..en :g.áaohikt. ..' ,Voor. am, . . .
betrof; lla men deleo beter maute dao t~M ~ .te staathuiahoudkundi8en .... Rualand Mt krij, en jij h~&pM.h da, jij te elom ia. 0111in I "D.._.. 'Worden _ .""""_."If,1l4mtUD.l
- mell mlel winnen d.n door een ..ermlndltrJnlr m~ etu. zijn, ...ordt gedeeld door a! de doqr krenl t•• Irn.if. BI.rop bel ik nr lOll pnu , "'~IIU8Q .' ."r'-~~
.... 11 het taJip/. Enkele ",ijlleo io Won:emr. die Onl gl!Doemde 0eDeraál. .. Ik erkea," uit ol pj joll tin nOlren bo opateek dU b.' IIlel 1 -'rU_lu,:le S-,'.- KOL. ().. PlWZDet deJ)A.~tem!ij,.Q..I9...lm....., wm•• iDburt f-.,.-.-------:-._,_~~-.,....-£10 de legt er buldeo. Wlll'eO100 g•• ild dat er Bkobold. "dat eeD iDnI iD Indili _ 'IIrUff" jij II .....t teeD mij reU.rijw. hel, la' joa.&atwoord lJEi Onderge,"kenden bied eD. nu te Koop &an de v, .. ..,. ww.
eteeda meer nug naar ... d.o m.o l ... eren kon. stuk lOU mjn" (dit ...erd geechre"Ml "ó6rdAt w.. ~D.d ja. Toe Ilet ik nr joll IN I A ALG E M A AKT H U I SR A A D, : Prijaeu to, hiertoe m .' .' .. !. lIlID.
Voort.a ~ ',P."ker nog eeoige .. "elijlringell D de Tur~ tea ander waren I'l'bnl.*). kom .. h yoor elie kraDt,clrUkker ook &00, .1 . " , BfA1'IOll8.
d. ...,..cbtpnll.n. die meo hier had met di~ u "maar mea behoeft zioh alecht. te herimuiren nie die ecmj"r U Die, daIl Kl ik nr joa glo. eo he~ Zuidelijk Halfrond on bekend :- i J.OHN M. BRD·' Wl.'.N .;_ . .
ander. KoIonll!n. , dat iD het geval ....n een volkomen welalagejl jij het lIeblow. eD gekoDl tot Dabij die kreol , . Le . «

De heer SebeI mbrueker Ifide dat de R"II'flrtDII OilZ6J' onderneming wij het Britaohe Bijk in kantoor.n toe ai.L jij nr mij lIIet di. ilrukker ~~ VlO 0 R K A MER SU I T E 8-Bt'lItBanue nit RUILbaliE, Dame. . unwg.

:! ~~!D ~~:n.S;:I~ db:~~;;rmv~: I!";;b~"d:~-:~ !:!::m"": :~~~:)f~~~ ~~:g ~e ~i~o.,:;d:' ~·:otoo;. :j0~:~;~~1/. \Heerea dito, en ZeB ..cdere Stoelen, ~kleed ~~t T~peet'1, Dam",' <Jf
2~,. per ton per mijl .. rkoos. Slechte brande- onmogeltjk sou lnwneu bel'ek6ll8D. Li~ l.lt: het toe ....r joa geroep, mar jij woa llÏe kom Sateen! Cretonue, ,$17 ] Os. ' ,
wIJ1lllon meo guo 2d, makeo, van oordeel ia Engelaad erkeanen dat eeD n~ ni.," , .., EI'" T KA 'u' ERS U I T E B-B d '. Rr:l....:

k
n..._ Leuning.~ bMr Wiener merkte op dat meo deo nacbt.- derlaag aaa de Indische grenaen /lOU lnmDeD Neea, ~iJohe.r S~!t. Ik .Ud. aw beroemd , "'. .ID: eataaD e Dh b.,..." .LRlIIfee

p
ri11roer koorn nrmeerd. erd ba41 Om dieD ,oor nieebren. gen ~Lorl~1 oillt Dur ml)D. lreooeg.D h.b~n, mur stoel Haeren dito en zee andere Stoelen, beldeed met ht Leder, £88..i)a te kunoen urlageD en dit '11111 ... rkeerd. D:a Ik wilde eeD regt1'urdljf hebbllD, dat 10 het ge- ' r j '.

~.t, IDeo ... rllln~d •• .; dat meo tUSBCbeDde EEN JU..A.TBClLU'PELLlXll OIlCVD'TBLINO nr r.egt kOD beetua, I~ heb gedacht, d. meer nr· S iL A APK Á M E H S U IT E S--(lImaakvol g decoreerd), bestaaDde Uit
·~~uln.ctme,.DI._brboorliJkntkeer had. iete Wilt meo nu de ge'L-~eDJ8' ~~FDd::~~>_te 20J·.~ En- hchteD bebben 81' Diet YOM i_lemd i m.. r yol- Garde~obe, Kleedlrkast met Toilet.spi-I en Jaweellad , ~8Iobtafel met Mar...... .., ..,.,un - -...... -- gen. u. eohrij,,-,, i. het eeoparig uageDOm&D. 1-'" -e-

De beer Elliott IIAf een 'toorbeeld ,.n venael geland Daauwer met Indie &aIDengebonden Ik aal hier Di.t nrder be....eren dat mijDe be· meren iBlad DIet Achterstnk 'Fan Tigohela (Mintou's) H nd~~, K.,.t om Daalt
ooder de tegenwoordige inrigtiog die groot "oor- !lebben dan op eenig vroeger tijdstip. In ér~ ICbaldigiagan d.. waarbeid lilO, daar ik reeel. I' , , . .L 10
d~el "0 Wore.Uer h.d urgebnlgt. . woord, de nl der Britsch. mast in Indië zou lalk. deed iD mi jo. naeger. corre.poadeDiiêo. het ~ te IlaaD, en drie Stoelen met ZlttlDg vaD RottllDg, ~19. e. .

Het " .. r~edl OWf! êênen toen de heer S.. srle het begin rijn nil dea val nil Engel_cl. Dit ia MijDe .Dederige ~bollwing nD d. ~k il del .. ; H~t Publiek wordt nitgenoodigd om de Uitgebreide !Ver~Oonkamefi te komeD JOHN U. BROWN & ZO'.:.ON,nogmaal. het woord nam over de IAek ..aD b.I het gevoelen WUI' - Genera&! rond '\I'oor Dil RloglCOmmIMle ·had ,oor t.ee. Jaren lIeledeD ..1 i : lil
lroMelooe tnuglfodeo der '.teD. dat hij ,oletnkt uitkomt die een lallge stndie ftII Engeleche mij iD het ong ..lijk g_teUI io deo Dum d•• Ring •. bezlgtllren. alwaar de Grootste Voorraad i !' , Nl
cood1jr aehtte. boeken o...er Indië gemaakt had ten eináe ODze Met 1.... t'ebolldeD .Ring deed lij lIietl m... r ï· , :'. .ST. GBORGBSSTBAAii .•..:. ~ reyt lIreD,,~111

Durop oRm meD, looder n.1 pligtplegiJll!eo. positie aldaar in ..Uen deele te begriipen· Hij do..D of leggeD, B. PIIII~r hllt!ft d. Kerk be- I HUI'SRAAD: _, om.
ateeheid. ' wu er voor dat Rualand een fermen 8Iag tegen daDkt eo .ij 1.lleD 'erd er geeD Dótitie yn hem ! il. .~=~====:~=-~. Indië &Onwagen. omdat het daardoor Enge- Dem.n. Malt DMD, dat moet yerdel de "', j ., CoDamucieelt Aaa.r&Iltiemaa .... 1J.,-."RUSLAND'S PLA~N EN O~lTRENT land iD het hart treffeD en op een. een eind "..,de atgluudijJ'de na Bllrgeraderp ;&iJL , • • ~'"

IN DI E. =k::tlO~ er '\I'm ale .ereldmogendheid ~:~ie~~~~:~:e!!a~: I:i:a~:~;r:;'.~l~ IN I ZUI I) AFR ll{ A T ~ ZIEN .IS. Beperkt. vaD KuptW.: . ï
DE lIXDENEN DU RU8BEN TOT UN nrv AL Di' elgllD opinie Illl te epnk.nl ea dat wel Diet op i ~ ; ! c. ZEE-' BRAND- EN ONGELUWS~ Jl'l~.,tl"l.(Van tef. CorruPQndfflt.) nrnu: papi8l'. ED wa~ boon mltP TEen tweede 1 , j

esteld o....r .mij ge ....ld-IIWIDdeo D. ik 4e Ned. OlfO&L'OllXD I i
Ifn een Engelsch tijdschrift dat zich met de wel°frdednJlOOh harddinekki

g
verkdeefd ...oorg_G het" Kerk ....rlaten heb. Dil lijn w.rlren na de Daa

c

'

r D. I. & Co. sl-h'- goed Droog Hout gebrui.i.ilteD, kunDen ziJ' met vol KaroDgelukken. BiCroleóage1~.pro etiën en hare vervulling bezig boudt, vond z s oor en e er voor oorgaan - d I _-I d I' h .l le"'" ... Booton-l..-l.l.
a

-. OD....
1
_
LL

;:;.. m ........_.. _ •!L _1__ "--t te kennen. "-t -eel -an .le onve~hilli'g' w.ar en. we ge"",eo eD en ....r IC t.a yaa ~e i e-_.. e-......... "._
1& o....... ga een stuk, vroog in het jalOt' 188,) uit """ ua....._ 19d V b d d . w. -It t vertro· Ik Artl'k I -aarborgen 8 _1_L'-_ "'-~---_I_l.L""" .Lo d __L bl.. hel'd dG. publie'L- zondel overdriJ·.nnlP aan deze 8 eellw. oor on er 110 JlreD ar D. ~wen II e .... : poorwegone............... ..._........,e~
eeD n en""" ... ct o..ergenowen. dat door ~.... '-"';_ d. werken no deo P.u, Zou de h.. r Smit mei Lde ---'-~' b t t"d h 'ft ---'''t rdt d oorzaak mag worden toe""""'hreven. Wat 00", H~t "8 het gebruik der Firma om alle GoedereD t.d, men:, eD met ...1.10. aoo • ., •• O••• l.vtal._ •nouacue van e IJ sc n g","", wo ., ,,- siand" lij oe colIeg.... nid de eigeo ik liDdlla PaUl bier " ,~
Bijbelsche profetie te regtvaardigen, IkZ6Dd detoekometige doeleinden VlUI Ru Il~n gelpeeldhebben¥ ~.;En''I'O 1\T(·)1\.1TA ....',,·rlll~j>"R.IJZ.'i.~Nint1l88Cben niet d....rom een vertaling er van mogen. stellig ia het than. geen oogenblik Nog g~tm :i.l gowonll~n.-Dil ja ,oor OOI ~ ..l' ~ ~ • _
aan de Zuid Ajrlkuan, m.... r veeleer omdat bet van plan om qen laat der verovering VaD ID· k h S Ik b bh di'

h t • "-' L dl'". of '...n het bG.tuur er van. op Il'ch >. .nd mijn eer mit. e "I gor Ju~e- . EN I, liF'"TOOr e AUI&&ansche publiek nuttig i. te Wl>- C ~ "" b Id . b.I' b d h I Z '.' l'lah nemen. Al wat het ...erlanre ia om ens uit het aa eD 100 II II. IC I oor ge e. w.. rten oe. wat die kwestie ..au Rusland'. plan· nrepreid,

nen omtrent Indië betreft, de vork in de steel laod te schoppen, ten ein e de val ....n onze Uwe UlIgehaalde tek.ten scbijoen oppenla.k- al~.dez.on .tegel wordt n,·e', A".BeWe'ren!lit, eo omdat h..t stuk in kwe.tie. IIChoon het mllgt in het algemeen het gelegenheid moge Idg ..oor de leer d ..r "Peeialll dieLateo w..1 ge- 1[) ., I~ ..
natuurlijk ol@!&bteeen individueel gevoelen. op geven om zijn buitenlandsche politiek. zonder k d' .

f· k' d d dlln laet vaa OMen WOOl'ltand, voort te I118tten. IICbi t, maar wij moeteo '11'111 loper eo meel Daar I ! I

meer 0 nun naauw eUl'lge stu ie gegron • t d ..D wortel der .... eo wij Ilillea ana al•• on doode 0- ':·.!I .' I S A A CS&'· ·1' C O.inhoudt. toch .tellig over die vraag zeker licbt Zoo men dit duidelijk in het ook houdt. neem Laaarlie io bet gTallNuioden w.lk. op bet geroep
"feïf:;'dt. de ondernemin« door de RU88Ïsche Generaala I d dd r'

t I d G al voorge_'--- terstond evenredighedea aan die 'ao lijD heer opetond eo w. oor e80 iO ol Ire geen on angw OOr enera 8obolelr ........ keo krachl. Lut JellII OM bier lelf leeren Wie
0'\1'81' een inval in Iudie gez~gd i8, heeft een al· ze .. eer aandacht waard maken dan JUen er de draad trekl-lie JJb, 6; 44 eo 66 8n u .. I
gemeene opschudding verwekt. schoon de ge- thans aan wijdt. Heel wat onzin wodt er wellÏj(t nen alkeerig word80 aJe ii ..oor bet AI... i KOMl'LEIi;T HUIS.MEUBILKEKOE!aS, ;"fOelena door hem uitgedrukt eenvoudig een voor en tegen het Ruasiaehe in ...alsplan lil- S II k' .
'Wilerklank rijn "an hetgeen r<'eds een half schreven omdat het in dit opzigt verkeerd Ibodiacbo ....1.1. dal a el op re eDlog ,ao elgll1l8 . k'
dozijn keeren door betere en schranderder wordt voorgeeteld. De gang van de rede- bei:gi:e~r;t'!~ heer Smit krediel dllt hij Iwee 88, 90 en 92, Lan gemat' ts traa t
Ruasiache officieren gezegd is dan de ex Minil- n8ring der Ru.seiache Generaala is lII8er duide- bo.ra'l ait omdat ik wel{ gegMo beo eo bol kao , 1

ter vaD Oorlog in Bul~nJe er "*'n 18 Rtodert lijk en eenvoudig, Rueland wil Konetantino- Wezell dill d. wereldliogen 110Dieuwigbeiddrij- . i , X
hpt begm ...an den laatBten oorlog iu Afgba- pel. en beeft hierbiJ' vooral met Engeland te b II h lf' G"~ D W 1& D' k

d h t ..on met b.m et IU 110 aao e.. on, mlUIf vvl - e ; oeniatan hebben een heele reek8 van RU88ische kampen, De m&flt ....n Engelan rust op e e· ...a
militairen van aanzien de wpreld bekend 15e-1bezit ....n Indië, Iodié is gereed ~t ~n. op- kiïtir~:tl:;~~~e~·:.~~,;::o~ij iD de yprheeldioA" ill " ,,
maakt met bun indruk van de Britsche magt i stand, en dat 100.000 Engelschen 250 .m.ilhooD boe dAl ik Apollyon li. gaao tol Ovd m'I eeD
in IndIe, De geTodel}ll vau Generaal tio wlaoders op den duur te~ hun wiltfllD be- I!'root R"l{ia....r VoiO beschuldIgen t.~.n de oit- i L JL Jol D li 14' Jl U
boleff zijn natuurhjk WI.'l b"kend. want zij dwang zullen houdeu ill te g om van .epre- rerkorocllo die hij I.k.r uil lijD rijk 1111.. rlill- '

werden onder Grustandigbedeo te kennen ge- ken, Als Rusland slechts kon doordnng?n zeu om baar bij Gud aao le kl.geo, lll.ï d. oYer· HOLL'I·.ANDSCHE HOUTElIT KOO~""'j'r~BuraH'OPP'EN,geven die het onrnogeliJ'1( mwtell ze onder een tot de Indiscbe grenzen. met een magt groo. t k b d bl dl' = :' 1
kor Kn be gne OIO de rol wam 6<!0. ao met oe i 1renmaat te verbergen, Niet dezelfde publi- genoeg om de ngeUche gnonstroepen ~g ge,uld, beltre.k de rul aD bet b•• I, diL ja '"r-
citeit is whter gescbonken !Uln hetg..en Gene- te bouden terwijl van achteren de bevolking l,o..od, )Je h ....r Swit he..lt eeoe rllim. lIluod ge- il.
raa.la PetruIK. ·itcb. Aonenkoff, Grodakoff, lW opetand komt. be'd Ir I dl" beecb I S'kk 1 BY IB Z ., .
Tohernayfff en eindeliJ'k &boleff zelf geuit heb D' y " .. ElNOV" ~"8 "-,OT ....... ~ GRONDE IU . I eo We Igt ~08er om e ro 1,IJoen u· 1 e s en enz -_ elSmessen en~,~ ~~~. .,.,~.~ dl~ll,gen tegeo mIJ te ..ulleo om mIJ uo te klagllo , ""
ben, AI die officieren hebben deel geno- O.u.N. bij dil O.r, Kork, maar kwam 100AIJtApollyun til St.
men aan oorlolleo in Midden Azie. en bebben. Hierop zal spoedig nog erger onheil ...oor 11lA1, Alijobe.r, t\l uwe mo.ite le .. rg.els. d.t ie eenen.
meer of min. tngeJand volgen. en dan zal Rusland zonder o.,loeod, Wat ik 'oor twinLill Jareo UiLden Bijbel

!.NDl'; BESTCDEE&D, weérstand 1'&n Konstaatmopel Lerit nemen, C..lvijo en Brakel <>pdil Nod, Gor, Kerk toepult., 'l'1llln.BCJl,OIIel.,
o...er het algemeen zou het moeijelijk zijn Er wordt volstrekt niet geraden dat Ru.land &Odbij mij DU eeD g.weteDuuk W.leo, Eo al.

om in Rueland beambten te vioden die den Iodie zal binnentrekken. behalve tot hulp der P~uIUI Dog in die dOKOO"D LuUler g.l~efd bad.IQ',,,,,,,,,"
naam hebben meer van Indi.· te weten dan zij, bevolking tegen een Engei8che magt die het lOUbij hem (Lutber) io de ,ch.urivir nn de Room-I~""""'''
Er zijn stellig geen 0l,enbare sehrijYel1l die I"nd .""kt te heroveren, Ale bet verdwijnen ecbeD oiol beriapeD, En al. nder 1l1.k~1 de
F,teren nauw in dit opzigt bebben, en bun van Engelsch beltuur in Indie ge ...olgd wordt lant.te Lieo jar.L1 de N~d. Gllr, Kerk koo aaD~chou~IKI!)1)j~re,n
tnaigten worden niet betwist. behalve door bet door een tijd 'fan .ugemeenen oorlog tot het be· W.D lOUbij w..IIiKt zegJo(.v,b.tgeeD ik in bet eealte O~I.!I.V'alliU(:D
J()IJrruU d, ,st, l'etf'T.buuT~. het or~n van het werken der ZI'gepraai van een of ander inlan- de.1 no lijo buek Oap, 26. S.c, IJ heb aang.llWd
RIIMi.8che Departement van Buitenlandsche ders·element. dan ill di~ ieta wat III alleen voor i. oiet no loep ... iog op de N.d. Gor, Kerk. Ol·I!A,Il&.... :l'fljU'--
Zaken. dat ze naluurlijk leelijke brokken voor Indië op aankomt. Rusland beeft geen plan Wat 880k"1'. LiederlID betr.ft b....ft de heerlrA.T.lID11ó11de Ruasiacbe diplomatie vindt om in te slok· om den last van het bestuur dee lands op rich 8mil ook lijoe oogen te Kroot i.optlod, Ik heb
kan. In bet gev ..1 VElnGene~ ....l &>boleff heb, te nemen. wel t08t(el.leO io mijn bui. I. lingen ood.r IIJr.ereID!ll.ecleJ(&lIl~ln~-I~al;e18
beD vele rijner gevoelens de formele tutu beve- Het voorname argument rwoonlij!t tegen .. Son~" ed yolk~liedereo, maar, 111Ik.o~ . Baden ~i Spone, Slipper en OalvaniJc:he-Emmers en Oieten
ling van deo Staat erlangd. want hij wu het, het RuMi.8che plan gebezigd is dat de bevol- .... b.ld al. bIJ miJ tllg".fll. blJmlJo hUI'iellD I _It rten-Kwa ten-Bezemt enz, i
die twee jaar geleden de offici6<'le geschiedenis king van IDdie te verstandig is OUIvoor l'en ook oobe.kllod, aue 800 I , i
Tan den Afghunscben oorlog DAWen8den Ge- Engelsch heerscher een RU8silehen in de plaale Ii i.n mij niel borinDereo no eedeo w.lk~ ik us-Ooncertin ••• prijzen la.arJ. Spiegela-Echilderijen.
neralen Staf neerechrecf. Il&n welk werk d.. te nemen. Maar Ruoland vraagt niet. of geeft L.lkeoll1ale g.lworeo had jl<Irouw le blij,~n, Ik 1

~ct'c~~:gp;! d:~~..!,o~,:,:~,~:g ~h~~ o!,~ :On z~f~f= =:~z~ ~:d~r!~:~.~~~~::,,~::o::rud ·~t~,::elbij~d~'t;:~. d~!:: ~~ij~;~ ,Z EHP Al(H U IS, BURGSTHA AT KAA PRTAD.
langl is een dergelijke goedkeuring gegeven wil alleen op een of andere maniu een krijge- w.lke jui'l mijn~ red.o uoaf.cbeidoD i.. ---~'~----------:--:-'ï""""-----_"----------
aan de inzigten duor Groda.kotl' in ~ijn geochie- magt naar de Indische grenzen krijgen, het H, J, PELSER. 'UI: STE aUA"" O. KAAP DE!GOE.DE HOOrdeni ..... n Skobel"lfs I....hten velJtogt uitgl>- volk oproepen om D ""
drukt. Die inzigten zij IJ dee te meer de aan· i

dacht waard omdat Grodakoft' thans wa.a.rnc- 1.'" DU N.u.Ji ''':"B ~~!~TtTl:R 1.11OI'~TA.ND Allerlei uit Bollandsche Bladen. : SPAARBANK. VEREENIGING.
mend Gouverneur van Tur.kestan is. en ....n toe- DE Ondergeteekende de Guano Eilanden
kOllllltige Rn88iache ondernemingen in de rigting en teneden hlij ...en met onze ..erdrij'ring, Na- EEN ADVEBTElI'TIE, van,' h~t GOQvernemeDt gekocht
1'&0 IDdié eeu voornaam deel &&1nemen, tuurlijk hangt de uitelag van het Ruasi.che

Wij hebben geen ruimte 003 lange aanbalin- plan geh",,1 af van de luim van het ...olk van - Een TyroJ.er die al~ ,~i". ho"l lIedilltd bebbeDd~, is gereed aan Boeren tin
gen te doen ten einde pe denkbeelden dier Indié op bet oogenblik liat de poging gemaalrt bij eeD Oo.ttmnJ"ICM famllJll IU.RuI/milJ, zo.U Laudbotlwers een
Generaa.lJ omtrent de Engelsche magt in 10- wordt, Eogelscbe liberale staatamannen zijn eeO pl.at. Ill. l:.n9oilCh$ ),-ck'1 biJ e.D .rra",./u :
die in het licbt te stellen. wanl delll8n zouden van oordeel dat Iodie niet op aanlIporen van fllwilie io SpllflJO ol Itn/iii, EERST~ .KLAS :MONSTER GUANO
een dik boeideel vullen i maar wij zullen de Rosland in opstand zal raken. Ruuiache PLANT U DIB VUGELI VUWEN.
aandacht op ze.k;ere trekken rigten, die ze allen staatsmannen geloonn van wel. Wie gelijk . . TI VIBBC1Ul'ror,
bnachetaen, Zonder uitzonderiog zijn de beeft. dat kan alechta de uitalaa der gebenne- V..t er plaoten lijD, dlo ,Ilogen '''DlI'eD, i. ,
Toornaamata RU!8ische militairen ..an oordeel nisaeD leeren. Dwaalt Rualana met al to yeal .Igemeeo bekeod, mur dat " ,ogal. kond.o En vel zoekt dat alle aanzoeken vroeg ID
dat aan de ..ijandige elemenlea in IDdii! te bech- 'ongeo, bad tot, nn toe oiemand kuooeD dooieD, bet Seizqen gemaakt worden. ten einde

DB NATtTllELLElf \"AN HIDIe O:SS BE8TUl..'R len. zoo kUDDen wij dwalen door het belang Hetgello •• 0 Eogelecb tUILhouwblad hem in ,taat te 1It4011enin de aaDvraag
er ..an te genu' g te aobten, In allen gev.1 behoort g....od. meldt lIomt in hooldlw op b.t yolgende •. It 1 te ' M V r

'EJU'OE!J.E.,", ,___ R -, d oed'r, het .A.rtl e voorzlen.- en e·mell te bf.grijpen wat de pUWUJenvan u~an v

Dit ...erklaart waarom in hun plan altijd een zijo. en zich niet voorbereiden om iete tegen te In 1'Orecbilleode IIrekeD no. Niellw-ZeebDd voege zio.h bij
muiterij ligt door Rusu8Che kuireriien ....n- gaan wat niet w plaats hebben, terwijl men bres- kom.n boomBn "oor ,ao b.t ge.lacht PiluDia (P. WM, H UMPHRIS.
gewakkerd, "Ieder die. zich ouit,' schreef een openlaat wUl'de'rijmd gemillelijk in 90. b!unoo~.na of Sillliairii) "'0 de familie" der }i'dJ h fd Kaapstad.
Skoholeff. /. bem.oeid heeft met de kwestie VlUl Hoe ...erder wij Rusland van de Indische gTen- .N1ctegloeae .... Iker nllchteD yoor.1 10 rI)peD 1 '_e_Dr-oo__ , _
de positie der Engeiscben in.lndië. heeft nr· zen houden. en hoe beter wij on .... oorbereiden .tul eeo bijlood6r kleurige gom IIfacheiden.l' .
kla&rd dat zij onzeker is en alleen door kracht tot &en aanval op het Ruaaiaebe leger ...óór h ...t Komeo.r ou yogel., di. {lt op de nllcbl .... UD 11 J HO Vl\K li'YR
~ wapenen wordt gehandhaafd. d.t de Euro- zoo ver komt. des te minder uit...oerbaar wordt ot de ioa.cten willeo "'DKeo. di. daarop lijn .' .l.' ..i..l.l. ~ ,
~sche troepen in bet land niet talrijk genoeg het eente gedeelte van het Ruasiache plan; bJij'J8o kle .. n. dllo kaB bet geb'lIreo, da' de U'D UR
:ian':: bet land in nut te bouden. en dat de ..n zoek~ wij dan met ijnr de welwillendheid !lom licb ló6 un de vleugela eo ,edItreD ,uI- PROe "".t ,

he IOldaten volatrekt ..iet te vertronwen van de sterkere elemenlea io Indié Z4111 te win- beehl, dat le Diet meer w"ll' kunneD ,liegen ~n NOTARIS EN TRANSPORTBEZORGER.
zijD. Ieder die zicb bemoeid heeft met de nen. in plaat. van ODeaan .. baboel" eD het.- op die wij" door deo boom .Ia met eeo li)m.lok
D1ogelijkb~id van een Ruesiaehen inval in geeu men áe Riponietiache leer noemen !tan te wordeD gnangeo.
Indiê, sal verklaren dat bet. voor bet bewerken honden. de. te beter zullen wij Ruaische kui- V.I in de ....nte plutl kleine ..ollela hieraaD
ftIl een algemeenen opstand. olecbts noooig ill perijen onder de Nllturellen het hoofd kunnen 'ZijDblootg .. telt, .preekt 'faO 1.1,. In bel w~r- DAS C A 'DT A VD
om tot een eDkel punt vaD de Iodische gren. bieden. ieoomeo ge",l. Wllleo bet dau ook yoornllmelJlk . ~ AI.A.I.'1

di: ~:>r~ ~:!i~'d!:t~:Pn:!:hw;:= :::~~ie~e=m:·~D g:.:~ r:te;:w~ Ii!::; Deutsche Zeitung tur Sild-Afrika
blad. hoe njandig ook te~n den persoon van CORRESPONDENTIE onae koolmee. iQ glootte ... enurt. fumu Droclrll.dVerlag ...ooBraan,Micbaelia&Oo.
Bkobeleff. in twijfel ill getrokken. en dat eli lImbalIif... Seemano-P, SimIairii, .Hook f.. ' 0 A PST A D T.
ader Ra.ui8ch militair ecbrijoer het er miM! w.. rno de nllChlleo honDgeooemde elgeolCbap
eena i.. Annenlloff zegt. van zijn kant. dat lwil lTU.LD OIr. NUT vmUJrrwoolLDn.u:a b..litleo. komeo yoor aaa de OOItelijke eo w_te- II DAS t;APLAND" hat Bich Bilr Aufgabe
.. da Muaelmannen in IDdië in allen deels tegen '0011 DJ:G&VO:&J,U8 01U,D OOIlBll8POlI'DDTU' Iijke kll8~n teo doorden ."D Wh~ogerei, op .de gemaobt. clio Inter_D der deutAlohen An-
da Regering sijn. en net maar LNoazOJrDD 1Tl7I.:&D lll1lOrD NOT rnUAO.· T~ralllfo-edaodeo. op And- eo Lntle BlIme. Il'-"ler I'n 'Bid.Afrika Daob KriCte.n IU "er-

IIlICBT WOlLDU.-JaD.] iJa d d n--t-Iraoo vu
ulf oU1I'TOEBDn NOOD lO IlE1!BEN Olll OP TE enen .. n e V'UO p, treteD.ein~ engeN Ver~ind~Dg der JJeU~

~ .KN DB DOE.LlC1Il!l:lf TB VllllZW'KLOEN, l'1I.l1CIlTBAAABI!ID. aD~er eiDllnder herbel.urmen und 81e "OD
Bei uit sepoy' bestaaDde leger wordt door DE WN. Het aeldlUm f~iI h.elt aicb dOler dageD ,oor· "lien wioht.igen VorsaDgen im MuHerlande

de Bltgelsche Regering g~wantrouwd. en zou .dan dm &Caleteur. pd"D, dat bij deO lao.liboll ..~.r JIIO Gebhe, oader and allen :ibrigeu 8taateD duroh IOrgtiltige
niet tegen een Europé 84.1hemogendheid zonder KItbei wooDachug. nor koelJeo elil twee kalye- Be 'hte tattao au benaohriohtigen. Auf.
sn- te ...e1de gebragt kunoen worden. en de Mijoheer.- Viodt aij bel ai.t opmerkelijk dat reaBibebbeo Igewd°horpeD.t D'I b f' (~. T Z) .t::au;S"em G!biete der Volkawirthaohaft,
houding der inlandache ..ortlen is 1'&ndien aard d. 100 of haar in,J.ned alti id io y.rbaod gebregi J "0 aD uwer II dl 1It! •• '. , , .., d Mt h 1
dat da Engelschen. als een 'rijand naderde. beD word I mot oOie Zuid-Afnkaanecbe Oorlogea P .. ne uag iD' ke.r.u 73 k"aj'll8 ge.orpeo, IlnterhAlteQde uD_d~18hreD e. I t el,DDgen,
&o~ moeten behandelen ale mogelijke vij- lJenk ....". na :-1. Op 1 JIlDij 1879. den d"", BIj de h....reu AI. G.... d. Geer te Maarruv_, Romans arid ErsahlllngeD BOhli_D .Ioh den
anden. Om due Indie in orde en bedwang te 'AD d" groot. 10na ..erduilteriulf, word' Prio. b....fl lich Z.turdag hel meldeo_aardige \'oor .. 1 politiaehen' &riohteo &0.
houden lOaden er zooveel troepen noodig zijo. Napoleoo ... rmoord in Zlliulaod. , . 0Plledaan, det eeD. zijoer paardeD tVJ~e Iwa~te AbonDemenYpr$~: per S Monate 6 sh.
dat Engeland op de grenien ..an Afghaniatan 2, Sir G.rD.1 WoJ.I.,.. de dictator 10 Trau- Ichoooe naleo. WI.r~ .... O "IJl b.t nouwehJk -6 .Montp llsh.-jï.hrlioh 1 Pfd. St. pri-
alechts 3O.0Q0 ti 40,000 roqiba.atjee zou kunnen ..aal. Iween kort daarna bij de IOn, eo koodigt 80 eeo .. o het maooelijk gellacht. uumeraadc:i.

êteen om de 100.000 RUIl86ll het hoofd te de Trao ... alere aan dllt bun land EngelllCb .. 1 D& J[Ol'llIlINPLAAO UI NI&l1W Z!lJ:L.lKD. , .1 DreiJe: Einll-ltig per ZOU 2ah.
d' b t H t f rde te b1i~·,en. loolang d. 100 laD den bemei alaat. .I.WIC~_ t-< h d

ea le un e era 0 nog ve r ~e. '~.L._ d _ Tot beetri~'dinlP der ktmi;-~J""" in Ni.ufIJ t'" und j.oppe'--l~; .. 5 ah.-Bei lte eD en....... _Ll.. " 8ohol ff d' . lo d.D TraMyullChen ni)hei_mp wor t, ." .,-'"/'"_.... ol q mr- _
m...... w".... en. e noem e. Jaren e- d Boe h '6--'-d bMft N. Jl. Ct.) de D_erina ....D d.I. -_ai_n b;;, on ~ 10 _po 15"/

0
bei.l__ ·ti . I di" " L-'L1.. !i'L" tot nrwllodering er reD. yoor .t .erat g .. .._,.,. £~II.. ..._ .... __ Ol. • ....

....... 011118 P.P8l e In r. e ...erscun&Ae JA, cl H li~A' of he . I.Dd ait EllIfellJld eeDige hoad.rdtaUea W_Ia.D _p 12mo--'''ohlln An-Aiaen.Petruae'ritch' veraekerde dat de bevolkiog in bruik gemukt 'lUI e e "tI.-. t 10Da.- b li' f late k Ik _ h t d C ._ • ........ _.... ,
het al-een one haatte .. omdat wiJ' ze niet ICbrilt. I,.e Ja Jill 'Il OlDeD,.e. n oop a Pro-JIl' .. """"'t.ia ud franco

.. - •. In BechllaoalaDd eind.IiJ·k, il ~b.D_ eea de OYfnalrijke kanijoeD, die bijDa eikeD OOi" __ . _ ... __ •
beechermden t..1f'll liongermood en het inka· doea millIIkkeo, ltilleD aitroeijeD.men deo land. alleen tot ons eigen ...oordeel aUeenbeerlCher. die nur laid ...... d. dagbladpera
buicdan," Het U. dit geloof aan nn tijd tol tijd aan de ge ..olgen ftIl 10Dne.teek BEl'r OBOOTlI4llnro BBVBOZD' TLEUClI.

lijdt. - MeI bet ItooiDacltip Copt"" ~ oolanga .. D li PROTvOTvUR "DB ZE:&£lUIXID .EB!'IU lIfUITX1UJ. Kelln gij d... opmerkingen _ pluleje .. D. ladiog HIlr. JJJtIIICA WC NI•••• Zeeland ,~. OD .D
dat de stoutmoedigheid der Rllssiaebe elanDen waardill. w_ du 10) nieadelijk. le iD aw blad Uh, br.tuDde uit ,22.088 g.h ....l. eD Mo hahe BRAND.fS8URANTU: MAATSCHAPPIJ
toi in....nen 'Verklaart. Als R .. ssi8ohe militaireB op te nemeD, ecbllpeO.D 636 ~peoboateo, 808 "ab raod- ~ .
.... oelden. dat het volk niet in Opetllllft komen N.N. ..1.. lCh. I.1am eo ~eadiea ~ ea wild. He' :. :alARKTP~. VAN de Plaats
en dat de eepoy& trouw I01lden blij ..en, dan wu d. lot hed.a groolete _MDding claMr IOOn, i - TEIN
souda zij IlOO ligt geen afzendea. Villi betrek- die ia gQl!dao B&ut DUf LoDdea werd 1'8laODdeO. Op_Pi_1 da 2i.teDSeptember, 1838 Mal' b~.,.rjIlA"~blijk kleine en snel voortruk.ende 8Xt:itiea Roodebergnl.i. 9 Murt'86 ~ PiIIYLLoXElU.. a-oei VIUl mes ury,

tes- IDdie ...oonta&n, II! dit land !rij en be- .Ami d.n R~. Uit liDI ia io dil B_. Zeit. gemeld •.dat YOOl'- KAbIT. AAL £70,000. Febr.uij l.I., een I
OOIdeeJaars te dikwijl~ ..,u~_ndi~ ~~ mdiddelen AlijJIb....r,-Ia de aitgan 'O&Dde z.ud A.(rik4tm l.d.D w.. k. Uioaedatr. IaDlre"'Dgea II m.t bet .f

l
olDtren~ " jaar

_ede mea - !nY1&! nl UI ~ W'u oen. en ,Aft "e- 28 Fllb. II. Lom' "D ICb\).··YeD.oor "lUI .. d b II 'L._ d boed _1_ l.L-d Z" t - • u" "raieligen ....0 400r e b Y o,][ere _mette' ',DIIlEKT'LE :_ en ut en me'spetten er m e oue onro <W<IIl e, IJ ftrge en dea b-r A. p. SIDl·. '-en mil', ..... D lDiJ'ter b" ,,-Il. f ,_ . _.. _1..L .
_I. "->' _1L Russiaeh Ian 't" vv.. .... --I' wijDherpa, IJ v....en e... ol wIJ... ~_ea ....or- De h-r PA":" Dli VILLIDI. President. Heeren "iclbal'a:~ee~lra,
~ter _" m..... • P mUlenJeen miioernrdedigilllf"D~pluY1;Da.lI'eêerd.b~: dill uil deo bode ... genomon en lDel depeleD - CHhLElToRRlANOVoaVice.Presideat db:':
rol ~t. Wu dit niet het geval dan llouden Uel il w.1 te be.mJP8D dat de heer Sl!Iu m.) nrbrlJld. De bee!aette grood wordt daarna lDet "" Iv_ da WelEdele ~ aD. eren. 'J;.,
BuIIac:ht krijgslnmd~n. etellig 'VOOr bet en mijD' werkea altijd mat groote ougeo .... ... .. nl.um eo .", ....I,lkoolltof gednolrt. " C Bo~, "B HOFJO"" IJ m. peD geh~ven! .gebruik ftIl groote legers zijn. ea &00 dit. !leboa....l, eo dat ik iD litoe oPftuilllf , .. 1 efjler- r--- " c_ .. £~ , .. .... t k d k
bij den tegenWoordigen staat TGllet -:ervoer, nu ltoornia eo 1111liwij "UiMlnaalrt beb oaa! OJa)ROOO~:I PBl11KBN. liJ B L..ui1aaK.uf. J 0 WBaIIUoI, ~ ,~D e~ tonnis
otIJDorlijk -. radeD om de ondernenung een de 'bencbla DieuwigbedllD iD .e Ned. Oer. Kerk -la B'*'-' iI!~'" d. Ilinoer na gedroog. W S Da~, 1 W;AO P H v.ur DD bilhJke k04l\eJl
loae tlnDti! jaar uit te. ~ea. Beu mder w.tke bii welligt ...ooruilpag _at. Be~ ik ti.prul'_ iD ,011$1 gIPIIf i de e:r.portellN lDoetea II )lYllml(J~, PoEL.
gpvelea door lillen gedeel4 11 dat Syoode, RiDjl', Predikaat.D. Afgeftlldigd'D til al huoDe. Imcbte~ i.f!IP'aneo, ~'UII .blUlDl De G " &r:nT:t.D. .' J AudIie1lrefl; Cl
0Jra 1LUO>J:l. JUlI DUB OQll BQUOR4Pl'U Predikutu mlll.en iD de eoaruteJI ~plutet, CODtne&ell OIIIt~n~ tijdige let.nnl{ te ~oldOeD_ 8 V Bonmra, . cl
bil het besit 'fIUI Indië ~. Rauiache daD liat It.et iD d.~ UrCI cl., .... da" IlJ TU ".' It! dl ToorlUletl ....eak ,moeten .iDl&eal '26e • 8. 1i'!JJ. KOCIt
..... den TU Protectie "ftll 01lHD o.refO,.~rdl ~inMlen""""'_ dJD lO...., 800 . ' plIWII.D Oqr • 1"_ .... .. _'
~lIN Diet MIl Vtijc mDMullr- k>U&oonII •• woneadja. ...... -~ l .8.,..

lIEBBEN·IN VOORJw.m
Olie, Velt Zeep.' Kut_ .

.E'au,. Boter. B'UJlli 8a:1'di'hta4.
, .... BeIChUiteD, Betate-
buvleeJcJa. . S~,

- Wijn, BruclewijD. ~eD8Ytr.
kJ. LekkerlQed. ea., eDI.

Alle« tegende Uag3te Marktprfjra.
, ,

li..
11"40
"...1'4' U-O

1'16 U'lI
t'N 12'13.'. 1'12
.-0 l'U
"16 '-618'i6 Ut
"60 8'49
SoO N3
9'tG "{1
10'30 8-H
..m.
12'10 S"
1"21 ...
''tG 9'."60 10'66
t'16
6'10

ra.m.
8'" 1'16
7'20 1'I.S
S'34 t'lIG
''28 "18
10'1 "M.. 10'M .-sa
11-68 6'18
".Dl.
l'() "10
1'68 1I'{6
N. '''86Nl S'l.
{'M S·6t
6'80 9-(0
''0 1'0

..m.
NO 11'12.. 8'6 1.,
9-10 2-6... 10.6' 1'6611" '·U

.....-- .......-....... - .............. ....
6'0 '7'10
"17 Hl
N .. 10
N. HO
S·., 1....,... U'(O

LIDO
10'10 I.M'11'11 1'0....
11'18 I...
1'6 J'l'
1'66 ''2
1'51 ,."
....tl ''21.... ,'()
... 0 .".,.~ "66
8'" "10
1'" "16.., ,...
''JO ... 1
lH ....
10'" 9'80....
1MO 10'1(1
1'11 ....

IJ"
1'34
J'34....
.'JI........
''34"10....

lJ.. 1'80
lJ'l' 1"86
11'" 7066
1'1' "'111
l-tll ....

Stukvaten.
Kuipen, ' .Choo~~ ..

H h ..:~A Bloedrit1tef' "-ogs 8t1iUD, ~~

EN allerlei andere 800rten \ van U~.. .• ••
Vaatwerk, te koop bij; den ~ .. .•

Ondergeteekende. tegen de ~te • .laak.:s-fort
Marktprijzen. Termen zeer billijk. ~ do.

H. ZUIDMEER, , NeIIpoorl ..
; IC"""," PÏCI'Lady Grey Straat, .DrleZ __ ••

Oudewerf, PaarL BiaJ.-. ...
UNION LINIE ;

KONINKLIJKE MAILDIENST I"~=:;:~
UN lON STOOMBOOTMAATBCHAPE'IJ

(B~l'ERK1'). .

DI': Mailbooten der Maateohappij "e~k-
keD vaD Kaapstad l.Ia&r BDl'tl,aDd.

Via Madeira, om dell alldnen Woenl!dar,
te " unr D.ID.• te at Helena .'n AIoeOlioD
ala O1lder a&llleWllde. ,
25 Maart.-TH.OJAN. JCapt. Lu.u, :
8 April.-SPAHTAN, Kapt. W-ur., RoI.R-.

via St, ijele ... en A_Dlloo.
22 ApriJ.-ATHENIAN, E:.apt. WULIIOB.
6 Mt<i.-MOOR, Kapt. CÁI.... lUl ..8.,

VIG 8t. Helen.. ~

TDVG.

Vert:Nk ft1l

RETOURKAARTJES K · 0 OnajeriTierNA.AR 'OST- lCl"OfIkrdl ...
HAVENS worden nu uitgereikt, h_,_ ..
bruikbaar voor de Terugreis bio-=:.:..
nen Urie Maanden' per titoom~t tI.laak. De J.ar ...

hetzij van de .. U'lion" óf "CasUe' Vertnk do.
.Maatschappij. Jf(IrVtmlM ••

8 W.ALES'lJLAAT KAAPSTAD.

foor Vracht of Pal'sage venaege _ ~_
zich ten Kantore der, It1aa.tsch&ppij, Act- ~ ... .•
derJer8! THOS E. FULLER. AJpm88D ~W ....

Bestierd VNr Zuid Atrlh:; ~::: :::

VAr:.:~:T.~!I::::Ie~::Kaipea f Kuipe. fL:
van Vijf per Cept:1Wr Jaar voortgaan Ti: WELLING'!'OIf STATION.: V..-. Beaafctft
op alle bedragen tot op Honderd DL< D J T b'edt 'J6 ~C1i~ ..
Ponden Sterling; boven dat ~, III KB;~:TÏ£N~~U;;N I LU;". N • ~~ ••
zal geen rente toegestaan wo~p. . I PIiDa Al

Geen Inlegg~r zal den naanilVo,n ~aD goed droo~ hout ge,maakt. Incijen BioIdI;~ ...
een ander ~ogen gebruiken en Iemand nog Knlpen noodlg heef~ kao ihij
aldus ziJ'n deR'o8ita vermeerderen geholpen ....ordeu \tij deD beer D. 'J. B~~ ..

. \ '" 'nel' .,
ten emrie Rentje op meer ,dan .£100 DU TOIT, l\ :lLLlJIGTOX S!'.t.TJO.. II IlatjllfoDtaia ..
in het geheel ~ ontyangen. ~!:.'l'OII'I1IPlI"dft.,j, .....

S. t, • HOFMEYR _" " , Vertrek
: Secreta~i". ~ ~

u.mrierHet Rhijn~he, Instituut , 'U 1D·... RlK .... N8CS. .
TIrSTE ENBOSCH. KONINKLIJUM~n:.~·}'

OM h~t g~~ob' tege.n te gaaD allO. f )e rt Oa"tU Mail Paeaw' .
het RhIJnB~he Inet,tuut voor Jonge

Dames zou word~n opgegeV'en, soa Vetr. 'nUl Kur-tad DUI" ~ ,
klaren ....ij hierm4lde,. dat het met Gode IlDdereu I>iDge~,. ria ~, eD ~ •
hnlp zal voortgezet wprd61l en kuDDfln mouth, te 8iut BeleDIl en '.dou &.r-
alle vrienden zich: verzekerd houdeD, dat 11'1~de op bepaalde "'B8OIMm~ , ~ ..... W~
alles zal gedaan ,orden om den goedéD .prii 1,40Dm.-P~)(BI\OK& O~.DB, V~ elo.
Olld61l.Dum te hapdhaven.' Kapt. J. u'l'oBrllIO., ria :tu.abóD. L.dl~ •• ••

. : ti Hi•• Dm.-DtnTlfMOND OASTLE PIIIlI'l • _ .. .. ••
!':amenB h~t Curatorium, 'K • .,.. J. lJ. Jonoa. B.If.R.. ~~. .. •• •

i '. .... St. He1eDa en Madeita: : 1lIifdernW11lDGt.fGa.
,J. q. KBONLEIN.. ti 29," D~-HAWA.RDEN OASTUB. ~-~

'WEGGI='LOOPEN Kapt_M .•P. W.'-'er. "ia.u..boD.,..: ,.Hei. lS. 40Dm.-ROBLIN ,?ASTLK Kap&. •

OP DiDl7tldagMQ~eD den lOde. Maart Jona, • R.N.R.., ,".JA 8L H .... ,~ .. tftyj_

e- , '.Aeoeuioo en Made.,., ~~ i=5~~van de vroege, arkt, een BJ ~~UW - "27,4. Dm.-NOIUU.lrI OASTLE, •
SCHIMMEL uS!_mel.d!lnDne IJde ho- WB'on.t.rn, "ia Lil.boD. ~
rens; had toen hliJ ....egbepeeD riem aaD Junij 10.4nm.--GAIlTH CASTLE, x.".
deD kop. " B. DtJ\Wo"., yja St. BeIeDa _1~:~11~~d

,Heeren 8chati,ters eu aoeleren bij Madeira. i I:
",le de oe mogt" komen, gelieven keD. ARD&I8O. \ al»JdIO." i
niS te ~evea aan ~~ (>udergMeekende) , A&IMtL i
door 'WIen alle b. bJks onkosten IIIlUeD i
betaald 'Worden. ! .

i D. J. SNIBBE.

UNNIBGEVUJG!iN INLEGGERS.

K uilarivier.
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