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VEREENI(j.,D MET K S'V' R]~E<tf·D
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KAAPST,AD, DONDERDAG, 23 APRIL, )885~

,
OP MAANDA

ERVEN, II!VE, ENZ., T
KUILSRIVIER.

PUBLIEKE VEl{KOOPING
VAN EEN DE~ .

Kostbaa.rste ~la,atseD
TB :

DIl "W1I8!"BLlIJiE ROVDfOIB I
A~tJe d T~etrW.at8chappij

(BBPDKT).-

OP AANST. M AA N DAG,
27 iJEZ~~R,

ZA Lopgemeld getal S c hap e n
publiek worden verkocht ..uit

de Marktkraal te WELLINGTON.
JOSEPH COLLI~TT,

MALAN &I CELLIER~. Afslagers.

24 Extra Vette Zware SLAG1'OSSBN
8 MBRRIES
22 Ruin PAARDEN, 3 Jaren oud,

waaronder verscheIdene egale
paren lijn.

Op VRIJDAG, 24.,ten DEZER,

ZULLEN Publiek worden Verkooht, te
KLAPMUTS STATIE, bovenge-

meld getal Ossen, Merries en Paarden,
i'l zeer got-de conditie, te worden opge-
brsgt door den heer

G. E. SWART.
Paarl, 16 April 18135.

De Villiers, Faure' Co, A&lagers .

~VERKOOP BIJ TENDER
'UN

JUWEUERS VOORAAD, 100 Uit~t'zoebte Bokkeveld-
lllllDLlIAt!D. inz. sehe 'nrkells.

III un ~enten :1Joe4e1 'RD WILLI Ati
J'A~ wtLLIUIS. Jnwelier. te
~ c

1'!<JNDERS znllen door den laatlt
Onde-rgetM'nnde i'ftgewacbt wor·

deD aan het- Kantoor nn bovengemelde
.M~'-Óbappij, hoek van de Wale en
Niea.estraat, lot

OP VRIJDAG, 24 APRIL A.s.,
ZULLI<,;N opgemelJe V AR 1\ ENS

Publiek Verkocht worden uit de
Kraal van den Heer DÁVID P. Dil VIL-
UUB, Lady Grey' St'aat. Zij zijn in~e-
kooht door den Heer C. F. BEJJIIKI!en de
aandtloht van Koopers wel waardig ..

J. S. MARAIS &; Co.,
Aj'~LAGIilR8.OP ZATURDAG, 25 DEZI R,

Voor hilt over8ch~t van den Voorraad
Jnwelienwarrn, HÓl'Olvgïe., Fanoy Goe-
~,Toonkastl,", Toonbank:en, Rakken,
eDZ., hetwl!lk allel! dagelijks kan be·
aigt.igc! "orden te Nu. 98, Langemark t

llraat..

WORCESTER! WORCESTER!
25 I'xtra 1eue Slagtosst'lI,

OP ~IAAN[)AG, 27 APRIL A.S.,
'/ ULLEN opgemelde Ossen publiek'.J verkocht woroen aan Klapmuta
Station. Zij worden opgebragt door den
heer M. VAN OEH Sl'UlJ, en sullen zeker
present zijn.

J. s. MARAIS & Co.,
Poarl, 18 Ap,i11885. .

VÁN

VAST- EN LOSGOED.A. J. PLA'mAUER'J 0o W 6TfYTLER. el.
J. J. LJ. I:IUY8U:.s', Ouratoree.

.l,arl,w.!, ~ April 1886. In den Boedel van:Wijlen Mejufvrouw
LOUISA PERKINS en voor-over.
leden Fchtgenoct. den Heer HEN.
liY PERKINB.

KENNISGEVI~G.

DB .. ROYAL" lUPPERB SALON. fl
llcIu~t, .XaaJ>8tad. aet goedkoopate

BW. .iD. de Stad Toor :het Kappen Tall ,pamei
en.Hurwedl oPl8maákt naar den laat.a\en e.
ou.uwllten unaak.-H""te en Koude Baden.

A. f. illYOT. Ei&enaar

HET" CEN TR AL HOT EL," ISO I::xtl'a rc·He h aal~scbe
BOT.I!;LMtUBELEN eli 'i, .. 1'i1l0 SthalH~n.

En ander LOSSJ<.:GOEIJEREN tot den
boseagemelden Boedel behooVerl.reB efGestoleo. rende, zullen

. Op Donderdag,
V)S~ HE,RMON STATIE, omtrent 8 7 MEJ AANST.,

liuc' l.I., eeae VALE MERRIE
DEL,8 :;.re·, oud, _arte at reep' over Publiek weu'tleo ,.el·k~ht.
dtinuR. matum eD •• n Iror~gesneden,
aaii al CJe ~êen oo.tagen ; ook een VOS
llER1UII.l PilRU, 1). juen oad, met
.paalle bu. en tweé witLe aehterpooten,

~ Soha.m~terw eu anderen bij
ft.aij'B.ogen koma. aaDloopen, gelieve!l
k~ te preD' aan den Heer O. W.
BlUNt( WttLtINU'l'ON, of aan den
G:-d.,.~de. d~ "ien alle billijke
kQl\eZ' _UeD "onieh betAal d.

R. ~. L' ROUX,
. !termon Siatie.

WcilIiiIgioa, ,?OApril J 885.

H1k.~.'"~,A Y. "" '''~B80Hg

WliN.D'JlO.LE N·
poïW:PBN.

DIT HOTEL, is' seoals de num reeds
aaDduidt gelegen in' het midden van de
Stad Woroester, tnsschen de Woreester
Commercieeie en Standard Banken, om-
trent li minuten gaans vaD de Spoorweg-
statie, en heeft een frRai nitzigt op de
Kerk en Marktpleinen.

DE GEBOUW.EN behooren tot de
Fraaiate in deze Stad, en lIijn onder
Leijen Dak, bevattende 15 S'aapkameI'8,
2 Zitkamers, Groote Eetzaal, Pakkamers,
KeDken en Dispens, Kantoor, Bsdks-
.mer, Bergplaats voor Voeder en Stal
VOGl' ~OPa.rden.

Gedurende de laatste 12 jaren hebben
de DU OY'erledene Heel' en Mejufvronw
Pnuxs een Hotelbezigheid hHlr met
v.oordeel gedreven.

HET LOSGOEfi bestaat in het gewone
Aaottitlleut HOTELMEUBELEN, enz.

VERKOOPINQ
VAN

In den Boedel "tin Wijlen dIM W~lEd.
Heer JOHS. F. J. JOUBERT, O.zoon.

DE Executrice in gezegden Boedel,
de Plaats" De Kailen " verkocht

hebbende, zal eene Veiling doen hoaden

Op Dingsdag, 28 April.
. ,

TER PLAATSE,
Van de Twee Vruchtbare .ERVEN,

een met Gebonwen daarop, zeer verkies-
lijk gelegen.

25 Leggers Wijn, 2 do. Brandewijn,
11>0Schapen en Bokken ; Paarden,08sen,
Koeijen, 1 Wagen en I OpenKar, Tui-
gen en andere Boerdeeij-Beucodigd-
heden.

Huismeubelen in verscheidenheid. De
Aardappeloogst (p. m. 40 Mudden) te
"Nooiensfontein,' enz., enll.
J. I. HOFMEYR & ZOON, Afslagen.

De V«koopiDr ul.'trltorgelli ten 10
uur een a&Ilvan, nemen.

H. J. PERKINS,
J. J. THERON,

Execntenren Datiel.
W ercester, 8 April 188li.
~. 3. IIJ.'BEJtO.it •.A&1acel'.

UITlfOODIGIHG.

~

OP het CON,G R'~E8:van deo
AfrilEaand.r BoDd onlangs

te Be~ort. W'efit gehouden, zeide
de.~ H~ VAN DEN HEEVER,

1.W.R.: .. De lijd iJJ ftU ge'lctnMn .
eta,.~ Boor' rich. een Windmo-
le.ft-POfAP behoort aan te schaffen,'
en e:en andere bekwame authoriteit, FRANSCHE HOEK.
de .fleet' Du TOIT; L.W.TI., zeide: MIJNE Familie-betrekkingen en
cl lie ~ ek Halladay Windmokn- Vrienden, die met mIj gesym-
POfnJ!Wngeschikter voor Boeren dan patbiseerd bebben in de Waterzaak:

.. MUNICIPALITEIT versus HuGO," die
tcntge- aftdere som." . thans in Engeland ten mijnen gunste

Veal Pom~ worden gebezigd. is uitgewezen, worden hierbij vnen-
door het LocoMOTIEF DEPABTE1tlENT delijk uitg.enoodigd tot een l'ICNIO
Vall de KAllSCB. GOUVERNElIENTS ter gedachtenis er aan, op den 28sten OP WOENSDAG, '29 DEZER.

DEZKR. h d 1 ~/ ULLEN bovengemelde paafdë1,lJiegenen die er aan wen sc en ee L_A Merries en Oasen pnbliek word n
te nemen, gelieven vooraf kennis verkocht te KL 'lMUTS STATIE.
te geven, indien m~g~lij~ •. Vooral l'e Paa, den zijn geteeld iu het distr~' t
wensch ik de MUIllCipaliteltsleden Harrismith, en voorzeker de moois e
en Kerkeraadsledeu die in de zaak troep die dit jaar op vendutie is geb1'8 t,
bt.trokken waren, gaarne ook daar terwij' de Ossen uit den Vrijstaat komen

d· en gpwtlRrborgd worden vet te zijn. Zij
tegenwoot ig te ZIen. zullen zeker present zijn en worden oP'"

1 e Vrienden die voornemens zijn gebragt door dtn welbekenden vee-
de ".Picnic" bij te wonen, gelieven koo er
DINGSDAG MORGRN, 1JÓÓr 8 p P. BAARTMAN.
UUR hier te zijn, daar de Wagens I Paarl, 14 April 188~.
om de Gasten naar den Berg .. te I DE V ILLIER8, FAURE & Co., Afslagers;
vervoeren, ten R ure van mIJne
plaats vertrekken zullen. KEN1.·lISGE·VI,' G

J. J. RUGO. 11 l~ •

40 Ruin PAARDEN, jong en in
goede conditie, waaronder egale
paren zijn, en meest alle ge-
dresseerd.

30 Eerste Klasse MERRI ~S
40 GrooteZwareSLAGTOSSIN.

8PooltWEOEN, en volle bijzonderhe-
deIl zijn te vernemen bij :

C~R. O'FLAHERTY,
. KAAPSTAD,

Agent. voor de Weatelijke Proviucle.

I ODd~. Benoodigd
TM BABRYIJ.ALE.

Zie yolgeade KtJt'kb0d6~
I GltO. MURRAY.

8.eUendam, 18 .Aprill~.

Rondgaande Onderwijzer
" .~ BENOODIGD,

V·00& d. Wj~ KAALSPUIT, Die-
triot BLOEMFONThIN, ORANJE

VRIJSl1'AAT. ~ri. £100 per j....r,
beneveD8 d. 8ohóolrelden. Sollicitan-
ten móeten de ~ij de Wet yerei80b&e
OeUiil¥'hrift.eo un bekwaamheid en
aoed gedrag overen ; een ongehu"d
pertóoD _1 ..je. 'foorkeur bebben. Ap-
~ee IU. ReD',door den ODd_getee-
bode qutft,ogea wordeo to, dell been
lUI e.k.

J. R 'fHBBON,
Voofti&aer!ler ScboolCommieaie.

v.aiuktDill.,~,
().V.&,~.~ ...

,Jl; • j.

IK, ALEX. WILKJE, getf hierbij
kennis, dat ik, na eeneen-twintig

RHEUMATICURO dagen van heden, aanzoek zal doen bij
, . den Reaideot Magistrll&t te I\Bllpatad,

IS bei eenige ukere Geneesmiddel yoor . BOTT LLICENTIE
Jidlt, ltbeum.tiek, BhumlltÏ80be Jicbl om mijne l', te ver·

'uheDIllAIÏfCbe Pijllen in htt .Hoofd, .!:ienp plaatseD van 134 L.1NGESTRAAT naar
ea LeDdeDjidii en ZiDkiD~1I. IJ 9 Waterkantstraat.

DUIZENU).; GKVALL~ VAN GENE· Kaapstad, 23 April 1885.
~~ . .

Te KoopbijalleApotbeli::eraenWinkeJwfII, Geneeskundig Berlgt
of diIeCI', pel' J:p.t.,. iegen sa. fN. per Bott., . •;;;:;;;;ue;;;:;, lJRSt.rauclstraat

. ¥..4 ....P.fS.r.".A ..

Fransche Hoek, 18 April 1885.

Iolmale 'Weeskamer eD Kolonlal~ Weeskamer en'Trustmaatschapoii.

EEN -EN-~ilfT'IQ8''l'1C VBRKOOPIlfG.

VAN ZEI'RI PUBLIEKE VERKGOPING
KOSTBAAR VIASTGO'ID, ' . VAN

'rE GHOENEfPUN'r. KOSTBARE. BOUWPERCE"ttEN,
(Nabij Drie ..4nkB1' .paai.)

PUBLIEKID VE_.,~

Hnol'buiIeD, r-.kbulzeo eo 8choolgeIMtDweo,
I

In den Insolventen Boedel van iROBERT WARNER,
OP VRIJDAG, 24 DEZER,

ZAL verkocht worden dat zeer aangenaam Igelegen Woonhuis lt ROSSLYN
VILLA," wel bekend als een van de Imeest gerieflijke Woonhuizen te

Groenepunt. Van de raime Stoep met Veranaa heeft men een praohtig gezicht
over do zee. De Gebouwen zijn in de beste ~rde, en bevatten Voor., Eet., Zit-
en vijf Slaapkamers, behalve Bediendenvertrekken, Kenken, Dispens, "elder,
Hoenderhok, Koetshuis en Stal. Het Huis is pmringd door een framjen Bloem-
tuiu, smaakvel aaugelfgd, en beplant met kostbaar Strllilrgew88; een groote
Groentetuin behoort ook aan het Eigendom. I

Er is een overvloedige toevoer van Water. j

Het Eigendom is gooeeltelijk door Klipmuren ingeslQteu, en men heeft een
prachtig en onbelemmer d gesigt over de zee en jde aohepen die de haven iokomeu
en verlaten. I

De positie van het Eigendom en de 8preekw~ordelijke gezondheid der Iiggin~
ia zoo geed bekend, dat bet niet nocdig is er o~er nit te weideD. Het is d~ bij
de trAmweg ,. Croseing " bij Drie Anker Baal en op een middelmatigen 8btand
van de Kuapstad. Eeu aantrekkelijker en a!UJgenamer plek kan niet gevonden
worden. i

!

Il( Dil

JORDAAN. EN BLOElISTWT EN DE BUITENGB.ACHT, KAAPSTAD. ,
i TSu.n JOT

EEN GROOTE HOEVEELHEID BOUWMATERIAAL.

~ den Boedel va.n W,jlen den WelEd. heer C. L WICHT.

OP D.O N J;> ~ R n A.G. D.JN 30a~~.D~ZBR,
ZAL OP DE ipLBK VERKOCHT WORDEN,

I-Dam BUIZBJ, Nos. 9, 11en 13,JordaaD8traat, nabij Bloem.
straat, alle onder IJzeren bak; Nos. 9 en 13 bevatten Drie' Kamers,
Kombuis, Achterp1a.ats, enZ., en No. 11 bevat Twee Kamers, Achter.
Plaats, «!tIz. :

I '

I 2.-TWEE PAltJlUlZB~\ No!'. (1 en .2, Bloemstraat, nabij de
B~ngraCht,' het eene 30 K, 100' eD het andere 25 K 59 voet,;

3.:-DIE W~~E~DI,G~~~WElf, in de Buitengl;&Cht, die
ged ode de lnatate 20 ~n gebruilr.t ZlJll voor de Hoogare eo. Kinder.Dor. soh len van den Wel E.erw. <!,annon LIGSTJ'OOT, 2~ K 50 en '0 'X. 50 roet;

LUit Blok Gebouwen' is ~ goed bekend aan het Publiek, da.t aánbe.WO ftg.[N velirg on~qodis já. ~~t .zij; gellgeg te -zeggen .dat het zeer ~OIltbaar is.
• . . . 1B()'U~.BBOU1&tf" N08. 1 tot l~, hoek van de Boitenatraat enBF' . ': t, ea 1 tot 12'.,iO, de. .Ihv, ~,'Jmduu. • eD. ,de, Bl.~t, enia ~iaiMeBijb)DaBij_'''~ . .... ' '~"

• .;' .' ',; .'::: ~-~ :: < }) ~- \ ~ - -, ". 'I . , . - ~

ALSOOK:~m,GBOOH HOlytiJ.UID . . . "vt- &&men en ,KcuVneDf ... ~D~, ~e1IND, Vennerl~_ iD
: ~ 1l't9Ot6a. : Jtet~~Il. a.uq, IDa.,.DI.· . .1

I Dil bied' ee~~oOtie~~;.-av~)-" dië ~ ~rialD "m;n maba,
eli;~~"!.~~tera aaUen di' ~ goneAlJke ple,geaheid Vladen om: hlllJ voonucl
&all t.f V",,:,,8., 1 •

~O~U$',~AL A~'NQ~BODE.N W·ottQaN.
i G. W. ~[J~ "8ecratuiI.

J. .A,. W.ELCH, AFSLAGER
lbonwen der K,amer,'~S.K.erkpl~.' -Kaa,Pltad,i. 21 April 1886. .'; .

"

De Verkoopiog begib~ oa II
LIBERAAL B01!_!!_SZAL 9EGEVEN

w. BERQ, } Gesa~enlii,k ,
G. W. S~EYTLER, OIfta~teD.

Gebouwen der Kamer,
3, Kerkplein.

Kaapstad, 13 April18~. !

H. JON ES & ce.~fsl~gers. ".J'

U L B ACH.~ I

BREEDERIVIER, IN DE

Levende Have en Goederen.

7AL de Ondergf'teekende, daartoe gel88~
.I.J G. J. MUil, Publiek doen Verkoopen,

D :
RREK1J:KER,De Kostbare Plaats V

Gelegen als hoven, omtrent 4 mijlen van het !'!n,'n ..'... .,. Statie Cerea Weg, laogs
de Breede Rivier, grenzende aan den W en Eilandskloof, groot 800
Morgen, beplant met een fraaijen Wijngaard .roa 20,000 8tokken, groo'"
versoheidenbeid Vroohtboomen en Tuinen inet Standhondend loopeud Waler
en aitmantende Veeweide.

Het Vee dat zal Verkooht worden is wel de a:anaaoltnvan Sl~gters .,86l'dig.
De Gebonwen bestaan uit twee Woonhuizen, Ijnkelder,ffiallen eo Bedienden-

vertrekken. In een der Gebonwen is reeds.. t jaren door jOQiej~ fiuGO een
winst.gevende WlDkelbezigheid gedreven. die een goede HlU1ropbrengt.

_\Li, •
,·AIB •

300 Merino Schapen en Bokken
75 Aantaelbeesten (waarolt' twee

OssIIn)
1 Paar Karpaarden
7 Merries

10 Varken8
~ Wagens (lop Veren)
1 Kapkar op Veren
1 Span Tuigen
2 Span T.ekgoed, compleet
2 Leggers Brandewijn
1 Do. Allijn n..l_"'",U, enz., enz.

Mede 11181 worden Verkocht het geheeIe a .....nrr.' ...... nc HUISRAAD, bestaande
uit V(.or-, &t· en Slaapkamer Meubelen, en Aardewerk, lteobugereed-
scbap, enz., enz., enz.

span

VERVE.RSCHINGEN zullen orden v~RséHAFT.- '.

. BONU'S ZAL G~GEV R WO~Q~:_~ ,
. .'. . Lo B:lURAlS.



DistRicT
-----------------------

BELANGRIJKE VERKOOPING
Van eenige van de Vruchtbaarste. Goed van 'Water

, voorziene en Kostbaarste

.Plaatseigen dODllBce0
--In dit Rijke en Produktieve District, en gevol-

"gelijk IN DE GEHEELE KOLONIE.
•• VAK

VllR KOSTBARE EIFPACHT PLAATSEN
IN HETZELFDE DISTRIOT,

LOSSE GOEDEREN, ENZ.
ID'"de blOlveDte Boedels VG de GEBROEDERS NAUDE, vaD .lan-de-

Doomrivier, Over lIenivier.

nsCuntareD nD deze Boedela, zullen, beb~udeua Resolutie vau ~redite~~en,
'Verkocpen de bovengenoemde Kostbare EIgendommen, p6T Publt.ek8 VI111ng,

Yondef' R,e'erve,

Op WOENSDAGJ 13den MEI 1885,
(In plaa t8 van op 5 Mej., zooal, vroeger geadverteerd.)

-4: ~
, ,i!" .~~
.~,
, 'i.'" ~(, -

<

f·
O~d "AU.DI-DOOBJilRlVIIR," groot oIl Morgen, "aarop 70,000 Wijnstokken

.ijn alaook groote uitgestrektheden TUIN GRON V, goed voorzien van uit.gebreide
AARDAPPl'!,LBElJDEN, GROENTE, VltUCH'1'booMEN, enz., uitgestrekte
ZAAILANDE~, die rijke oogsten Gerst en audere cerealiën opbrengen, PLAN-
TAGES Vl'n kostbare Boomen, enz., enz. iJit Eigendom bezit buiten deazelfs
Ioopend Water een reeks Dammen. Er sijn daarop nog een groot WOONHUIS,
DRIE {)U'l'TAGES, WIJNPAKllUIS, STALLI<.;N eo aDdereliuitengebou"eu.

Vereenigde Deelea van de aangrttnzende Plaataen " SCH"~RPENHEUVEL "
en "MooRLJKUIL," en 8angrenzeDden grond, groot alles te zamen over de 2,000
Morgen. op dezen Grond ,staan 40,000 Wijnltokken, een ontzagS"'lijke breedte
BEBuUWBAAR LAND, dat bijoa tot in he~ onbeperkte kau uitgebreid "Olden,
en uitmanteod W,t;D,h;V,h;LIJ voor Horenvee, Schapen, BokkéD en Struilvogels.

Hetzij voor algemeeoen Lan d bou" of ,M ° e II t a i0 en, "aanoor er
groote eo 11 i t geil t rek t e Bed den vaD die p e u , g °e d be" ate r den
all u v i a IenG rOD d zijn; voor het bou wen vaD deu Wij 0 I tok in een
Diairict ,,~r de opbrengst bijna fabalel18 ia, ol YOCIrhit G I' a li e 0 en Vei
m a ken van Hoornvee en Schapen, of het fokken 'fan Paarden, Mail~zell eu
Strninqgeli, kl1Dn~o deze Plaatsen door "einige, indien al door eenige in de
Xolooie geëvenaard "ordeD. Onder bek "aam bestuur van ~hte Boeren, Jr. het
besii van geldmiddeliln of goed kredillt, znl!en ZIJ het verbhJf worden van eene
aanmerkelijke gegoede Landbouwende llevolklDg, "at eeu verdere en allervoor.
deeligaté ondenerdeeling spoedig ooodig lal maken; "a&nohijnlijk met een of
andere Fabriebnijvt'f'Mid er aan toegevoegd, loopende er geruohten nn de oDtdek-
king van kostbare Bedden Gipe eu andere Mineraleo iD. deze buurt.

Maar ,oor Landbou" en Vee alleen mag de opune .. ,gehaald "orden van
een beroemd deskundige, ten efIdtte" ~at er 9~ffl beier grond in de wereld il, en
dat door ;Ve~ aa.ar t~ zendMl nl'" CUzekerhetd verknJgt dat het vet zal worden.

De :uitgeairektheid vaD deu Grood ill aanmerkelijk, ter"ijl meu in dit goval
meer ~ de k"aliteit dan de uitge.t,rekt.held behoor t te roieu. Er is ook Overvloed
'Van Bl1UIdhout voor alle doeleinden.

Dese Plaatsen zijn binnen eenige mijleo van de StAd Worcester gelegen, aan
de Doornritier, nabii de Jonctie van de altijd loopende Hexrivier en de prachtige
Breederivier, De Watervoordeelen rij!!, daardoor, van de eel.te klaue. TeD
prieve vu Knopera zullen roij in verschillende Perceeien verdeeld "orden, en
WQtcrr~ met zorg aan elk verzekerd worden, zooala men op het Algemeene
plan lal kUDnen zien.

Behalv. het Spoor"Ttation te Worcester, op de Westelijke Hoofdlijn, zuIl eo
dese PI.atlen gemakkeliJk den Centrajen SJlOOr"eg naar Robertson, Montagu,
"wellendaDi.1 PilL, knnnen bereiken, "ann eer die zal voltooid sija,------- -------------

Tenselfder tijd lullen io deze Boedel. Vie~ koalbare 8tukken GouvernemeDt.
Erfpachtgrond Y8.kooht "orden, nam. :-

lf HAUMANSKLOOF," groot 1,500 Morgen.
"QUAGtiASBERG," groot ~O Morgeo.
" lJEWoETSBERG," groot 4[,0 Morgen.
"W AAIHOEKSBERG," groot 2,000 Morgen. Dit heeft het gerief 'fan de

Breederi .. ier- en Goudinie Spoorweg StatiIJIIII,en gren.t aall leer vruchtbare Plaatsen.

Verder, van LEVENDE HAVB.
4 Bullen, 2& Stuk. ander Hoornvee, 12 Merrie., 2 Hengsten, 6 andere Paarden, eu.

Van LOSSli GOEDDBN.
VAATWERK TaO allerlei .oorlen en grootte, BTOOKKETELS, WAGENS,

Ploegen, Eggen, l:!midagereedlOhap, Voeranijdefl, Huiaraad, enz.

De Verkooping zal om 10 uur beginnen,
LIBBllUI. BONUS ZAL VOOR HET V.lSTGOED GEGEVEN WORDEN,
VERVERSOHINGEN VERSOHAFT.
Ir In opheldering van het kleioe getal Vee te Koop aaDgeboden, moet

..-.d "orde. u dat de ID80lventen al reed. IAn~ iu ."&re geldelijke moeijelijkbeden
lIeb~D verkeerd door llpeculatie, en niet bij magte "areu om hnnne kostbare
Loopplaataen op huu eigen rekening van LeyeDde Have te voorzien of om de
hulpbronDen nn deze prachtige Eigendommen te ontwikkelen. Het daaraao
"rbonden voordeel .. 1 den meer gelnkkige kooperll te beurt vallen.

air Alle verdere bijzoaderbeden kUlfDen van de Ooderge\eekenden verkregen
WQrcleD te Woroe.ter of te Kaapa'-d.

F. L. LINDENBEBG,} Gezamenlijke Curatoren, ID••
F. LlNDENBERG, Boedel D. F. NUD ••
E. J. K. 8Yi'RET,} Gesamenliike Curatoren Inl.
F. LINDENB~BG, Boeeele C. 1'. en J. A. NAtrD ••

F. L. LIMDENBEB& &. CO.' AF8L!8ER8.
M I LL S & G RIL L

•• bba JQ~ PlaDd ex ..Do1ll1.. Ou\l.. " ..Atheniall" ea &Deler. OD1UI1
. &&DPlr:DmeDe 8chepa,

873 KISTEN EN BALEN
Benttende een grooten en goed aitgesoohlen V00I'I'Md

A)geme8De:rijne GoedereD en IJzerwaren,
Die lij ~ d. LAAGSTE PRIJZEN IADbiedea, aan h~D. N.hai_n,

j21, S T'R A NO,S TRA A T *

..4rgU1 nrbeagi ~ioh i!l~WIIOhelll~:b!:~
oanreot "CIOr.:i.o zoo"el ..ls Il
dco Gtloeraal V'erwlJ "ord' ;

, ,

LIJST VAN VERBANDEN.
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'Yoelt _ell ill n1lr Mil "*fail' P J, :,:
0. "oelt iii. Jf."'''11 ie$lMlld iit d.... . Het ana.e del.~· ODIIIID

nD alrebee~ '.,laIllllUDW'itoocft,.... .Ijet ~ dlllloo(I~ijkhei4 cJ.t de
O. (lDet N.o'Y.reell.tak'uDdjngroad.an. p"D,.tnpl*',.I~I.&II,ja,·op ... w~~.i.~ a1.biidaD, aGO ale meu~ maer... IDd.~L..t"

clcleDde). Wat .Ilt IfÏj oj di' Kak gm.d aar.- ;:;~- hIJ ,oef, er Di'" .. e, .H(f II I,MuI :n"'i:t.~~~7!1iaclQel1,Jel~~ .' '.'..
k."en. (Jf"onif -I,"" de goudlnreede Diet moet.'Y8m1imeu· en de der Ztlld..ua;baa:;

N. llr. wil na . dit juf er op ... Ijen, .a ua- _.,..."u.) . V. D. M; ~ wÓrdt, ~P ftIl _ ~ ftIl lObe ...,loof4. hutt .. alf. JOod&-
~ JUI •• a :W1}n,uard .. alen.a. .. .. '. ',.' _ geloof... • b1l1'p, Ileuit Qt d, Bege- ....... ped. expediti., iIId knde ..1Ie-

O.. (Di.p • bl) aac.htead~ Waarom bhl~ ~IJ Z. A. RBPUBLI.lt riDg ~ meu.. et op de Delnrijen. echooll '~D, ~ te 1fUll, terwijl 4, ,e,01pDr.~::ne;:~:rr ?p'pwJea. ol ",&&rOmplaDt giJ atet Twee artikelen word8D doOr ~e J'~ .ij ~_{'ood!IdW~j1_,~t, nlet
l

iadie;nen ~!.w.:'~~~~en4"e_kt', '
N. Wat la) Ik er op pl&!lUn' . aau d. roudk1rettie ~d. n. __ .UP- ~1t:ll:a!aL.ti ......Jlr.e ftIl 'y8l ader. Jaar Dat liet Po~ GOOf.roe_nt 1f'4• ..;
O. llr bea geen boer, en :hD u durom hierop IIChJ:even DUr aanlel(lillB ftIl 'leD brief YOl De A.fiiIraUer ~ te BeidelbeJolr denkt __ llaeh ilDDIÏ8T&DIeUtoe le .. lateJI i. lijD

,..e antwoord reYeIl. MAlir hoe doet mea Gp ~ o··hef ~11!. 8D OIW! tijd~ n'" ud_ punten ook __ be1áugrilk~ llJ'Oadtrebied, lDili aju &U".~ ~ eli
l1HIere pl... ._, w.. r het· IIlim.. , Diet welut WlJ4t 1. et. emstlfe dier ~ lID op net te behandeleu UI.. ~ middelte beramen 0 b.A_lijA. ~MIIMid a_ sip, "UtI b.-
dat .. eu du wijnjlUrd .. aneeJIt P ge.:"..,.. t ~tItaaB -ou ela men .. met naar Ik .. ~d' h t ~ t krij ~ toorul _tU.
R. },Iau.1I b.t i1i ..... t bij mij ,lll .. H« iefOOr luiatrie. Dl. dat ua d. lOuddelftn, - .n=. W:;:]rlC\ril _~ . e h t land ~'ddo

den wljD- ea braadewijaboaW', ie het .. ij d811 Tolk dat m8D zeer ~ 'Yoor deo beataaudeD mIdd.1 n .. 6~ b!cb.. di echter r
Diet Ma. aanduidiD(i', dat lQ;ijnIIroad door ou_ at.aat T1II1 zalr.ea WU1J18DkOll. - neemd be- ela baa:teD ~ _ Ce~~ Lm~'Y:
God beetemd iet om met deil wijn.tok &ewordeD etu1l1' bo'Yen dat der Republiek IIOUda pu wiaIelb zuilen li' W t erd Preaid t
bo ~Iaht f Een ander le .. r, wiJ' bel arUn eD ik v"rkiezen. Wij zullen I'Chter niet het artikel K ~d kbeeld Jil. a kV er >--tah ~
I" . .. e , tïd, t r d rugers ea en over ze ere ...... Dl'-''''Ór ';:m deu ""I~ en d~o b","d~""_Iln... p van onten~~If:oo ~ d:: b I~T;r e voor- houdelijke kwlllltiea, b.v. die der oonC888ies in

• 11' u d"'•
O .' 'b"t e graar"""r "ID ,r .. u dieald e id . v ne overnemen. 'ferbaad met de ipvoerregten. siJ'n, dat komt

A "D een -n "'Jn oer P ea wl Dl en .- te t 't h tlde __L dN .. d h' . • men we en Dl e VOlgen! gesp..... oor• !'''''D. aan 0 ~Mt..C a""IJ, IIn t 'olk. "Er il in d.,,,,, niet al te bloeijeDdea . Staat een een "interviewer" met ZHEd. h de ._
O. Waarl.oe Ileb, utllt men !lel graaD P boekj., dal riel a)leen al bet Ifeld ,oor lijne .d- ge ou n.
N. Om er Yan te IneD. Menecb ea dier .or· mini'lr.tie door 09le y"lleade, ...rijgnige eD u ZBEd. leide. dat de concelli •• el mODopolie

dpn .r door gevoed.' Binka ambtenaran urkwiet, tera,botuJt, dat to.wl. m... r IlQn beacbermretrl.
O. Wat dunkt D, al. 4. ",.. r.hoer dit doet., Diel alleen aanboud.cde "eroOAehtaamlnlf. bope- Maar Preeid.at. ,roegeo wij, wurom "erd .r

ba.delt hi i dan our.eakometig Gods goe- loo•• beelDi&eIOOlbeid ea n_htire Aar.. liall' dan Italk leD jffOote bel.. ting DJ' Kolonjal~n bran.
lI.reierea ea barlllhar1Ïl!'ln wil P belooat door die nielÏJce 1001 tienoodi ... l.rUIl de.ijo g~heY.n, indien bet Diet .... om N.lm""

1(. JA. te betal.n, m'ur dat io ltaat la I~, indiea het piot brandewijn te bt:aehermen P
O. Hoe .. e.ljtij dil P IUInmoedillioll". d. aoodin "ijheid .n goed. be- ZHEd. a twoordde hi.rop: een"oudig omdat
N. Iir W~., dit bij b.t li.bl, dat God ieder baadelintr ont"anjtt. ook leer leker In ruim. eflD St",,\ lijn inkom.t_D moet h.bb~o tea einde

I12'D~h b•• ft Il~nen. MijD •• utand I'Rt mii. mate h.t zijne' er toe bijdnge. 1,,1 OlD da Zuid- hot land te regar.n, eli iDdien hot Tol .. rbond
da, a'l God de Sch"PP"r .an dale aarde il. Ilij Afrikaataebe Republiek Dil den modderpoel te d'lOrglUlt. dAn ;,ordt een"oudig de bdlaatiog die
ar llP8ae And.re dan oene lf06dertiereo en I.arlll- belpen "'D oalll&jlt ea «eldarmoede, w.. ria le 880 t"lnrbond io dea wejl' staat. afllellomen.
hartin bedO'-'ling ml'de kan hebben gehad' .aDt door "ro.e mieelall'.e lfe_IIt i.. Wij: MeD •• gt, d..t NelmApiu •• toea lijo
God ie li.fJe. . ' Weinitre Pf'noneD I.llen ontll"Dnen. dat de ,uik.r-CODC_i. nnallen w.. , eD hij tengd,olg.

O. Eu al. er na ,..Ie Jl'Tunboer.n lij~. en lij eenige hoop nn del. R.publiek in de ootwill- daan ..n de Rell'erinll' £1,000 boete lDoeSt bet.
.,..1 II'rl1&nboow.o. 'D bot IIr... a goedkoop il. eo keling dor lfOudiadu"trie lill't. H ..t .ordt nu len, eeD lwenJ..fcut f(at en de £1.000 boete he'
durdl'Or o<·k de arme lIIao-goedkoop voed •• l in lijd. d"t bet "olk leer. iMien op .ellt •• ij.e de kwijtg.ecbolden .ord. Wat i. hiernD .... r ?
oyenloed h•• ft. i. tlUl ..ion 4e ~J'lUlnboD" eeo del Autorilei&ea haD~" doe" om den groei eD 'ft~f. Preaideat: lIit' namelijk. dat de £l.eoo bem
&e,"""ter I~n yoor dee m..nllCb P bec ~stllAD 1'&0 d. Kaopeebe Hoop ea Moodi.', niet lI'escboo.len lijn, maar .el. dat ds termijn
N. NAtuurlijk. Ala Ohriaten weet ik dat bet Ooad .. lden l.geD &e .erk.n en t~ urnie&i"oa .... n betali~ w.t gerekt is ge_word.u. Eo wa&

lI\eaecbelijk li,chaAID baet.md is de talllpel t•• ijn 1'Old.n di. &eIAmea allenrul'IJCbijnlijket blijk.n lW11 bet miJ genD om de SQ1keM~n_i. al.
nn den HeilÏjren G""lt. ioodal er. n..... t d.. lullen bet yooraam.. mijn-e.ntram 1'8a Zuid .. nalieD &e .. rklaren' Ni61a, m.. r in&egeu-
si.l. ni.t8 ip wllAraan God lleb m~..r laat IIoletr8n Afrika &e lijII. d•• l nrH .. ik de £1,000. die Nelmapiu "oor
liuen dAD bet meooehelijke Ii~chaam. !Jie bet n. K ....peche Hoop Goud""ldeD betwo uil bedoelde coac .....ie b..talen moet. En ot hij na
ligcbaam .. a iflODd .oed .. 1 belpt yoonieD. di" een blok Goanrn.menlltrfOod fIID ongey ... r 700 de .aiker-l.bri.k oprigt of niet, ik hijg jaar-
ie op uiu.em.,!A .. ijae Gods mede-arbeider. .ierlt:ADte mijleD ia omtrek'D dil blolt i1l1leebll lijh lDijD £1.000.

O. ElI .. al dOllkt u ... n de m.neel'Aa die ala ""U dft IOOOlet1bewoo,d. De noordelijk. en Wij: M....r d.. r warea aadereD die ook .. n-
tabrikaut..D onl nn kleeder.~ y"",.ien' ooet.-lijlt. 100men njn nbeel en al (door blaakea) r.oek dllden om eeD coDCOIIIÏe"oor een .uiker.

N. Dat ook lij Goda m,d.-orb.ider. lijn tol onbe .. oond. De w-.telijke ioom-de pla ..ta.ur f..briek, niet WIUll P
beet'" yan he.t.meDlICh.hjk hllcbaam. d. d.l .. rijetl '1Ll! b.t Oui1'elakantilor .ijn ea dl" Preeident: Ja, dat i. wur. maar toen Nel-
O. W ... I I11l.. elk. gedachte na io mij .. erlrt ? I.ind. I; j door de u rUlJb " 1'&DOe KIlRP. YAD1882 mapilll OOI de saiker-evnc.asie aaDloek deed,
N. Welke? in bet IHell .erden Iferoepen, lang .. merb'Dd in waren dAar meer die auiker·f~hrieken wilden
O. Ik denk un God. Zoon toen Hi.i bier op b~langriikb.id eD buolkiDII afl'eDOmea i.-beeft o~rig&en. III ",oeg hun toen, ......... D lij luiker

aarde. waa. Le.tde ik to.n e~ k.cd~ ik Hem, eo e.o. uit~flnv-ntrooid. bevolking no ..rmoedillfl "Ildeo makeD en hUil aot .. oord wae UD suiker-
u HIJ nn. bet Ilr.. n. dat Ik bad !fewonnen of deh"r.. De IDideiijk. lOOm (die te "meD OI.t riet. D... rop i. de con_ie 100 lf4!8Cbr.. en, dat
kl.eo~e HIJ Ilch meI I.ta 4at door mij w•• '.r- Moorli6'1 Goudulder, onll'e.... r 50 mijleD iD 001- niemAad gebiqd.rd kao "orden; iodieD hij eea
....ardilld .... 111eene booge eer lOU ik OIij dit Ift'. ..ng i. 8n 1.... 0. de letel un hel m_t 'oor- f.briek oprig&en wil. om all.en 1'&n .uikerriet
rekeDd b.bbeD. . .. . lpoedill8 del"D in dit IIede81te YaO Zuid Alrika .uiker te IDaIran. Eerst .ist lDeD niet det Un
.1". M... ! herlD.oer 11.. al :"1.1 l11ater.n morgen en un de eenige g.m.ente ia d.. e RepablielE, die mi.li.s ,oikor gefabriee.rd kOD worden, nU n"-

bij den b.legodad .. n.t laseu,I~. "Mattb. 26. !Jaar eeDe "erkelijke en natGurliJlre Ineanatburh.id dat Nelmapiu de .'Jne_ie ".rllreien beelt,
",rltl...,.t de. H.,land. dAt HIJ elke weldaad di. beait). yormt met Moodi,,' ... a @'Oud1'lld.dat m... kt men allerbaode 8.8nmerkinll'en, Da willen
un den me_eme, ~b word~ bewe.leD, b.eehou .. t door lijn pbyei.k. lormAti .., lijn aellde b.laD- Allen euiker 1'&n mi.Ii.. maken, maar .. "ar
.1. &.liD~e. 1.1<en ~ ...ue~. Die Da den eve?" gen en lijao aardrijltaltundill'e liglfÏag Hn ia. blijft cu hd .uillorri,·t P N.en. de geheel. aaa-
m.nleh In helde be'pt .. yo.do.n 'D kleeden. dl· Dalll' ie de plek WUI' goad gewODDenea uit- leg ia m... r aet om de Regering tegeD te
m.~ bet 'Ullen allOf HIJ het hgchaam yan Je.u. lI'eYoerd .. ordt •• aar koetbar. lDachiDwrien op- "orken.
Cbnatua '\'an "o.d~I eD kleedin!l .ooniel. Iferi~t. lI'()@d"ren inllflyoerd worden en manDen Wij: naa molent u &e .eggen dAl bet eeu

O. Hoe goddehtj wordt hierdoor het beroep ail alle de"leD d.r .ereld huo lI'acb&eD tijd en ieder ...rij It ... t nD .uikeniet alliker le makeo
nn den ~r8ftoboer ... M~ar (en hij leide dit diep ".Id ten !wete ...n'D om den RroDd.lAjr:, lellll'eD en dat het niet in Itrijd il met de conee88ie':'
locbtend) bot heerlIJbi. kait door de lond~ fOr· yoor lanIle eo voonpoedig. loopbanen "oor dcb- NelDlllpiue om eeD tweede laikert.briek op te
~or'en "Olden. Já. hoe ed,ler i.ta uil .ijD aard •• I.~n ea voor .eD duurllme ea rijke to.k.lII8t rigIeD, loolang meD &ich maar bopele bij laiker-
IJ, dee te.~er kan bet .verd9nen. wol'den. Wat .oor den Swt, .. ieaa !futnijheid lij g.nieten. riet alleea'
~8temd Ja lets lloddehJk. '" 'ljD. bn door de IJaIll'_it de piek. waMh •• n de boer komt om Prt!8id.nl: Ja ge .. ie. met de ooaeeuie ie het
IOnde dUlye~clt ...orden. F,n 100 I. bel meI d. Ijjne produkten. die hij ..nd.1I Di.., k.. ijt kan Did ia .trijd. En dil ia betlelfde ge ... l met
grUIJboerdeliJ I,n ond.re lAnden g.gllaD. l"!Ilt~n. te urkoopea; wa"r eea markl ~atftat. br&!ld.,,:ii~. Nelmapill8 be. lt hel alleenregt om

N. HO<!100. . ".arY8a men met vertrouwIIn hOpeDmAjr, dal van mlehe., kaffdrkuorD, enl.. braadewijo te
O. Men kan Olt de gelondate en ~oedlUmete .... met ten tegen woord ill' .. rbraik .an ongneer .token. maar eeDigeen beelt het regt nucbten

plan un en "uchten der RArd. een nee ... lijk ur- :lOC muddea !reel an 8.) elAjlto_o JAlrmaand, te .tokPD. .
Illf halen; dit '.rglf a"".mt m'D .Icobol. H.t i. lieh in den nR.. ten winter ",rdobbeleD 181(N.B. Wij: la uiet beachermregt al. "oorwaarde
Mln '00 echnikeltJk nrgl',. dat al! meD hel (}fI!1. / het hi.rbovea o))ll'egn.o "etal ,lllit nÏt!t in li eb gelteld bij de ij.er-eone_ie. Waarom andere
mettgd dnDkt. tet d~ !Di and.n als .unr de .ele trek088en. die in het HooII' Veld oJljl'e- bt!taalt d. bnolkinl( reede '00 lang b.!lll8lillf
....rbrar.d.n lOU. Ja, t II na ID ona Ind /k"Cht worden om d•• ware •• rlielen d.r tran.- op aUe ijler"area ?
g.bturd. d"t de al~obol ill i.mand die portrijd." Dftar de OUlldyeldeD gOt'd le maken) i Preaident : Neen. die beluting ie ook alweer
er. a"n ... ,.Iufd ...... In ~I.mmen .your nAar en daar i. d'I.lek waar eeDe werkelijk UDlien. lIeh81'eD omdat eo.. StAAt lijn inkoOl.ten moet
bUlten .•1""17, en dal bIl, om. yera~emln!l te a",,- Hjke IVm in .n YorlD Yall Go•• ernHDent;sbeI.. _ hobben, maar ik herhaal, all het Tolnrbond
1I~0. Zich In. UD wate~.trOO1D "Ierp. en er in tingeD bijeen1'Pu"m.ld .ordt, waanoor de Goad- doorgaat. daa kUDoea al die belutiogen venal- SHE RJ,FF 'S SAL ES
allelf. led .. neD.n HaW,r. h.b~n, loea lij 1'.lden Di.t gecrediteerd .ordeD. ea ...... naD lea, ,utguoDderd di. op ijler, ea dil it de
Toor het terlte den Alcohol, lHoefd~n. uitgeroe- leer lellerlijk aooil eenige lDeJdiall' gemaekt eenige conceMio die een beechermend regt heelt
peD dAt bet ,."urunf,r ....en lIJn naar het koele wordt io e.oige officieeie mededeeJiDg o.. r dil 'vO •• r ik mij beriaaer. '
.. ~er heerll ••Deld, om deD b,a?d op ~un toa!f onderwerp. lJaar op di. pl.k i. b.1 dat maDDen, Wij: President, komt het geld .oor de con-
e" ID hUD.ke.1 t. blmechen. Eo er liJn graaa- de m_ten bui&enland.,. eo Yfl!81l1delin,ea. een ceaaie goed in, of i•• r nOf!' nel acbteretellig P
~ffeD. die he' grun lAnkweeken, om anderen IwareD etrijd 1'oeren t~geu .U. IOOrt4.anD ODt- All bft te nr geYfaagd is daa wiJ ik graag
l~ Itoat te 8,.lIen den .Icohol er Uit te billen, .en bering eD armoede om voor Iicb&eIY8a, In door terug trekkea.
du .nu-wnt... te hemden, ,dat onopboudehjk hen .oor d.n Staat, dieD lij lteed. 100 10y.. 1 en PrelideDt: Ik kan a dit 18l1gea, dat ik nog
ho.,d.r~ dDu .. d.n 'enr"".,. '. eerlijk bij)retJtlUln hebbooD. een 1'oonpo.d &e oDlan~~. 8&D dea. Theeaarier-GeDeraa' gnraagd
. N. "ann.er I. ~eo btgoDnen dIl terlfÏf, dat .nnDen. die uffieie.le tegen •• rking aJaehta 1'6r- heb III~J ee!l 0Pllaaf &e g81'eD "811achterstallige

giJ alcobol Doemt, Uit bet gru,n te halen. ICbaÏfen hi.t .. rstikken kaDo C .. J:eetl8100anlllen. eD lOO1'8r ik mij beriDaer .u
O. In den hellion.,. dat i. iD de elfde eeow. En jui~t daar il !Jet. dat de urt.,ea.oordiger 't aDt,,:oord, dal ~én ilrma uit Lijdeaburg acb-

haalde. m~n .dlt ~erglt Uit "ne .andere plant. .. n het Gouurnemeat nfwe-..ig i••dat er lfMoe te1ltelhg "u. Dil lija DU d. heete iakom'&eD
Deu all'lcding 1. oan een ,Arabioeben dokt.r, politie baataar,.n dat 'lel, orde en .. el,oegelijk- no b.t land. En Det!ml men dit weg, wat
loe.la lIIen .1.1rt. te danken ~ daarom beeft b., beid-uitgeloDderd 1'00r lOO nrre lij door de dan f
o.:>keea .A rabiaeheD naam. Alcohol ia een Ara- publiek. opinie.o dea gelODdea liD 1'80 de d.l- Wij: Nag i.bJ; hoe ia het OIet het gold dat
bieeh wcord. De onde hebhtoa bel Diet Ilekend, .era leheD gebaDdhaafd worden-op onnrecbil- de Regeri,,!!, . ",oeg" beechikhaar heelt Ileeteld
I" bebhen d..... om ook ,een woord er 1'oor. lige wijze verwRlll'looed wordeD; dlUll iD dat om ammuoltle te koopea f le er al ,enl.g nD
N .. H.eh m.n den .. alcobol t.rfiond al. een land. WIUll bet klll'1lkter vaD het ,olk .00 sterk gedun P

dagahJ_bon drfttlk 11lg~.oerd P 't la toch 100 alkeerig i. nD misdaad. ia bet, dat moord.oa- PraaideDt: Nog niel ten yoU., wij lijn beaill
::atulllh)1r om leis t. dnnken, dat al. eea YUUr tacbl. diefatal. hraad.ticbtinlf ea droDIracaehap 1'e~ &e lat.n opmakeo. Ik geloof .el dal

Ddl.. . toegelateD worden en onbet..ag.ld .n 't"ff.loOl .Jl~1 regl ia ale hot Y8nlag mur gved .. ordt In Z.k. tal8Cbea de curatorea VAnden ID,.al'BIl.
O. M.D geb1Ulkte hem tot la de dertieDde deD nijeJl teugel yieren eo daar is h.t, dat iedere opgemaak!. Ale er ergena een laat ligt dao ie t.D Doedel van· H. Rupun, Eiecbera, BD

•eaw tot an.dere eIndelI .. De gen_heeren be- hinderpaal iD det. "~IIg••&eld wordt .. 0 den &aD bet in de boekeD. • JOHA10lAO. WALPoL, Ver •• erder_e.
gODDe.. ~et la lOmmille II. ktee Rls .en medici jo de .et geboorum.a ea aielueheD re.peeteereaden l NE' G
~_~.brulken, eu aoo la mell allenIlI er aan ,er. burger. wieDa oeaiga .eaech h.t i. in .. iligbeid Te Amsterdam, in Nieuw Schotland wordt x'CUlle 1'&1'1 e .. ijad. 1'80 bet Hoog G..
...... td IIenallt .. l' d" een kerk gebouwd die men VOOrloopi:", zoo- rell'~hot iu de boveDgemelde Zaak. sal

N Hit' eo ruat lIJD p 19l &e oea Jegene IICb.. h.o eD la e' Ver.ooplng. wordeD geboude,a te Oude"""l, in hel"_';_t oe an ,ergil .1. medici jD worden ge- lijn medem~taCh," ng e~ geen vute predikant is, ook als school dOlO r--
Drua zal bengen. "Met de vijftien wagens" zegt :eaeg• letrlot, o.m uar. morl(enl. op Iliag ..

O. Sommige .,.a onse beete medicijnen, aijn Na dan er op gewezen te hebben dat de de berigtge"er VBn de Volk..,tffil die dit 'meldt all, den 6~.en Mei 1886, nD de ,olgeode Goed ..
vergiften, .00 .l! ;arlenicum; belladoDna en Goudcommiaaa.ria <lO mijlen ...er rijden moet om .. die in Januarij '8~ Daar Delagoa wareD .' I ren, DamehJk :-T.~e Paarden, Een KM BDTDi-
laudanum. bij ru!Jt-rer.storin~. enz. op te plek te komeu, het goed gegaan; nu zijn er weder vier' :; g'lD. ,arscheldeae artIkelen Haiaraad.

N. W ... rom it de .lcohol dan niet .. eD ala gaat de bnef8CbrilTer dUBTOOrt :- Maart weg naar Delagoa. Mogt het met die JOHN J. GRAHAM,
~e.a din~D in de apotbeelr reblenD, 0111 alleeo "Hier &ell'eao".r at.. a de "olgeode feiten:_ ook goed gaan. dan ie de handelsweg met Opperbalja •.
111sommige banllbeden, door don lI'eDeelheer te Het jaarlijkech. inkomeD 'an het luidelijke 1I'e- een.," v?Or Amsterdam en de gehooie Z. A. Kantoor .an dan Opperbaljuw,
wordea toegediend P W ... rom· it be' na dage- deelte .an d. OODJernemeDIi Ooad.eld.n be- &pubhek open, want dan zijn aHe aaiwenen 18 April 1886.
lijhche dJaD.Ir geword'D? dr&.llllt IU, "ll~n ,,~ claim-licenl1ee. ong ... er bep~oefd en goed geslaagd." - __ ....;. _

O. li ui het a leggea. Er ie in den alcohol £1200. (N.B. Diet DIJnder dan £30 per maand Bittere klagten vindt men in een brief &au DISTRICT OF CAPE TOWN.
eeae lAngeDAme en daarom 1'Orleidelijke kracht raa.lrt loek. omdat de GoOdCOmlDÏlaelis bat lieen- de J'Olk,.km gezondeD over de behandeling
tot bed ... lmi"". Die hem driDkt w(,rdt nolijk lie-Ileld Jan ".r alwoneDde a)luviale de.lufi niet zekeren Hollaader. aanR'8daaD die naar de Z.
.a .erg"t alJn lillch .. mepijD eD'liel_mAlL iDt); ter .. ijl de inyo.rregteD eD be.igheid,. A. Republiek waren gekomen om door voor:

N. Maar ala de alcoHol toQII'.n kea'. bra ...d t licentie •• 181ft iD den t&trea.oordigeD awaren en name personaadjea aldaar, b. v. President
wie k811 dan lUI' bebbeD hem &edrioken om d: "'genge.erltten toeltaDd '1'&11 de plaabJ, dit be- Kruger .. en Generaal Smit. vooruitgeholpen te
~dw.lming dia bij .an de herseneo m~dadeelt' drag tot ongnle. £2000 opYoert. Moodi.·1 w<?rden. 0!l'e tijdj!;t!noot publiceert dell
O. llr beb u leDe andere vn., te doen: la de Gouduldea. op welkeD grond het Oouv.rnem.nl bnef,. er eenige hatehjkheden uitlatende, met

H'It. sond. Aangenaam? belaDglln beelt, die .el beter b.hartigd mogten weer~. maar acbt het toch beter dit te doen,
N. N.'D, lij pij"igt. ..orden door lijn 1'8rtegeawoordij{er op d.n ten em~ de TraruJvuJsche heeren die er in
O. Boe koml het du dal mea haar weer doet ra ... tbijlijndeD GOU1'8fDemeategron<f, worden beftchuldigd worden gelegenheid te geven de

la eindelijk or AAnlI'.woon raakt' door bet Gouveroemeot &en eeDenlDlll. veron- 18&k. te 'Y8l1daren_ Omtrent het gedrag van
N. Omdat iD de .onde iela bedwelmend. ie. .chl.uamd en het oeemt er ni.t de minste notitie Pre81dent .Kruger worden reeds ophelderingen

ZIJ blnscltt be.t l&eder. II.. oel 'ail dat men had 0100. terwijl lij in doa tegen ...oordigeD toestaDd ~geven die ~oldoende !i;ken. "MijD dage-
Toor mea londl!lde. en eiDd.lijk raait m.n er aaD 'AD de Ooud ...et geba.l baitaa bel regteg.bied hJkach leven. zegt een vaD hen die over den
gewoon .a "oldt. oen olMf der lOode. i "0 dOD Ooud~ommilll&ria .n 'aD iedereen lig- Generia.l klagen, en die met twee medgezel-

O. Nil, 100 )I h.t m~1 .den alkobol. Hij be-' gen, behalf. faD deo. Landdrost .a~ LijdeDburll', lent Kluvers en Pijpet!", •. n~ Transvaal ge_
dwelml, eD meD raakt epoe.h~ 100 ge.ooo er .. n. die ,Ieeht. na een reil fin 100 miJlea door eea komen is, .. bestaat hIerU1: Ik leef op broOd
dal m.n meeDt h.m lederea dil&'te me.rmaJea op al lerllev ..... hjkat eo oatoegaalralijk laDd te be- en vleeaoh, want groenten en vruchten ja hier'én.~.da&, te moeteD drinken. 'Zoo il hij een reiken ia. 'Moodi ... br.""t e'D j... rlijltaeb franach. Mijn woning is een tent. waar ZOD
dAjlellJk~be dranIl g... ordeo. iokomea yu mio.tens £4000 op i dil bedrall en maan doorheen BObijnt. Em zoo wij a ik

N. Maar al. dt' alcohol een "eIlI il il dat alleen .. ordt aUeenlijk getrokkeo ait beligheida-lieeDtiee /'8 Maandap ben, ben ik Zaturdags ook want Hillh Sherill's OffiCf',
1Jci"lOtlimt. dan i. bet Iccb. 11.. 0 k;.raad .Ia men IJl' .n inoerreglea, .. ant het Gou",raellleDt beeft men ziet hier niets d~n 08l!ell. SChapen: paar- 1 ïtb April, 1886.
UIl ge"oon rukL Er IS locb 100 "eel dat ODa tot na toe op d. ge .. t oD'erant.oordelijlte wij .. den, kafl'en en onahienbare nare dorre g:rae- ::-:~::-:::-::::-_--:-------
_.rt .andoet eD nrveling nr .. ellt. la bel Ifeen felllUlDd datgene &eioneD .. al bet toekomt u... vlakte';!. Ik heb mijn built: dan ook zoo vol DISTRICT KAAPSTAD.
.... Idud dat m.D OOI den aleoholllereidt om dien de licentie. en percentage door da "Moodi.'. van. dit land van beloften, dat ik bealoten ben
&e dnnlreD eD daardoor te .ergeten Wal ono Goudmijo en Exploralifl Domp. (Be~rkt) '1Ul d. April of hall April op aieu. de rei. te &&D-

kw.h f ". . deh.re op bu eigendolD 'erumeld. dat n. ~en. namelijk om w!lêr naar het moeJer-
~. Ol) hebt dit "OOl'd.i.Duwe gedachtelooe- een bed,., 1'811aog eea .£1000 per jaar IOD Dit- tand terug te trekken. _Kluvers zal welligt

he~ g"prokeD. .Hebt 1111 1'8",ella ...at d. makeD. O?k gaan of w.at later, dit weet hij zelf nog
Helle.nd 0" op dit pnnt door lijp yoorbeeld aaD Il. hierbono 1'8f11lelde f.iteD echet.D ia .et wet, waDt er u toch ?oor mij maar ééD Hol-
, knue he.lt ge'eerd. .. .. ru". maar toch accuraa, d.a tegeDwoordÏj{en I~nd.; men leeft hier. maar hoe weet ik zelf
.K. ~k ..,.~~t wa.t ~IJ bedoelt. HIJ droDk den ~lIIAnd .an d. Kupscb. Hoop la Moodie'a ~t, want wat ~n een mensch hier aan

UljO dJ.a •• Romelllaebe 101dalen g.woon waren Goad~eldeD. ea Ifu.a t.a Dautenbij de inkom- njn leven: T8D allllll verstoken; neen, &oo'n
met water. te meDieD, en daa alaoo tot _ktAk- llell, uit die .. Ieko getrokkea iD buo tegen.oor- leven bevalt mij ~et. ik ~erlaag dan ook hard".g te dna"n i.._r deD ande",n dra ..... dien dlge.n IWI yan tegeDwerking .a ,erGDacht- nllAl' het 0088llblik. dat Ik den voet weêr op
UleD JUIIt om 11JO' ~tIJfJi",f'Nh Ullcbt ia die _1Dt!. Plaatsl Da ~.no •• r d. bo"eD1'.rmelda lIo~dechen bod6D1 Ilrukken mag." Met allen
datr.n !fAam. dronkea. "ild. bij ni.t IWlrak.a. opeommÏDg 1'&a cijt.n het teit, dat d. koeteD eer~ VOOthet vaderlandsch gevoel van den

O. ":at il het ed ...lete in du m~nech P .oor de ~eelitrinlli yan 88a GQadcommÏlari •• ~l1er lDoe~ wij erkelW.en dat die luidjll8
P: Zijne red", die hem In liJn doeD 'D laa..a IOOaI.e IoIlgeIlwoordig d. be_ming geecbiedt, die op een nieuwe plek :&00 gaauw VI'&IJtln

bHti8HD moet. De llra ..... iDnig•.• eet Die, .. t oDgn .. r £400 ~oor reboa.eil, .nl. enl. .a wat £eD mensch er aan zijn leven heeft OIlllde
hij d?"t. omdat lij., rede in een hullea toe- £860 o~. &ija m_t yoor jaarliJbcbe' ooko~teo regte emigra.nteu niet lij~et~. "
ataDd 18.. . l~eD liJn. 51.... lDeD .!lu goed acbt op deu Door de laatste vvkieZUIgen zijn leden van

O. Dit .. ean k d d.t d. aJcobol doet: hij ctjl.,., dan kom' aatuurlIJk de nug bij on, op: den v:0U:sraad geworden de heeren Botha voor
beDl1'eh de ben.neo aar da letel d.r rede i., /'.Kao be~.~.t~ 1'&D.alk eeu etut "AD aak.a het ~triet en Dr. JorillJeD voor het dorp
ea hoe 01_ m.a onder deD lnyloed V'D den aleo- bekeod IIJa bij en goedgekeard wordelI door Preto':1&;. Venter. Wolmarana 8D Lemmer voor
bol kOIDt, dea &emo.r "Qrdt mea al. eea lrrurJr. ou,,, seer geëerbied.igden 'a .lllgwDden Pre- het district en Malherbe voor het dorp Pot-
aiDJlige. Maar dit ia aiel bet el'lfU~. aid.Dt, ol die nrt.ro •• de nienden 1'&11het 'olk chéfstroom; Kloppers en Malan voor Rusten- Kantoor 1'80 den Opperbeljuw,

P .. Wat t Is de AleoboJ lolk eel! ecbrikkelijk ea h., laad: di~ I. _"n deD Uil"oereadaD R.. d burg; De Wet ~n_VIID der Mel'We voor Lij- 17 April, lR86.
"'Ril, dat be&lDeer du du doel? . UItmakeD' Neea! Wa&'kan dan ter 1'eroot- denburg ; De VillienJ voor Bloemhof; Van

O. Hit '1Jl'lamt al de. ,untaigen. Eer.t .. rlamt eell~di~nlJ i~1 wordelI door di~gaa811 die. ~eerden en Burger V~f Waterberg; Neeth- -------------- _
Ht d.. re4~, loodat I'I "''0 magt heeft oYer de betlij .iJJeoa hewJ door achtelooaheid. d. lAlld.. lml en Grovê voor Middelburg: Van Staden GELD VERKRIJGBAAR
pd.cbtea. v&n hollea die ale ,.,dell IODd", uden iD luli. "ae oa.oteodheid .....0 -alk. "';l Wilaenach voor lIarico; Grobler en Pot-
teagela. .Mea ap_k' iDdezea loetIUd seer .Dal. belangrijke ...... hedan houden I tt!:'m:~r Zoutpan.berg; llarf voor Utrecht.
till al lDeer 1'efWlU'd. Eindelijlt. al. paard.n. di. LAai de S&aa&bij t.ijdl , •• lIUICha.d lijD: en Badenhont VOOrLichtenburg. 'V b d V
al 1'oortholJead. al bUllne hacht h@bb8n nrloreo, _n lette er op dat da dei," ala bij ÏDáink' In de Bnp'lOhe Volkutem wordt betoogd dat er an van &stgoed
Ittaaa d.. gedachteo b.. l le meal atil. • Repu.blikeio ia. 't la hem geheel on"enelaillig het blad ach gelijk blijft al, het zich 'IJ(J(W

P. Maar gij ItIgt, dal'. aJU leden "erlamd wir he& .. lud ,...rt, IOOlaajr de .. ttea, • ....: het beutteD van Bechuanaland 8D Zulnland
word.n. '. ader hit •• a" _ Sink III goed lijD en op en ~gffl eeu togt naar het Noorden verklaart.

O. J., 100' il het. AI IIOU d. lfde de too« b&boortijb wij.. ,ehaadJuiald .• ord.n; da aa- Aanhechting der land8D aan de Ooster- en
willea gebruikea. dao .ordt dit oDlllDleJij.k, ala &ori1eitea lIeIIcJe"en aiOIl oie& iD liet .uste 011- W~ ... om verschillende reden8D
de inloed "811deo alcohol .oortcI.ait. V•. torI, Iferu& ta ...... 4a& da "I" ..... ,.ige poli- rudaain; met Noordwaarte te trekk8D ...er-
werd& dik .., •• aar, lOoda&lDeDtefa "entaan.. t.ieke be.'Irio8 CJ.aI aalJea lI8aIeII, w.. " ... awakt.e meu alechia de blaake beTODiing der
buu klank etf'med. ,oonlneDg811 ktli. EiadtlijJr ... da Boaiell, da ~ d, Daitacm .. BeoUhliek. . .
kan de kq sich Die'__ ea. ... ic. . -1ia se1ta ~ &..-. ..I"..,-:-eu W "eeUIo 1\'" dUm trek Noordwurta betnft, 'rindt Xanioor:-

1'. Ea da uden I'" na hal ~ P rU~ Mt ". IIeilt de ~ cl.. lie- men de YOIgade ~ iD de ~ Geref"rmeelJe Ierk."6elIIoa •• II.
ot J.)It ,ti'" - lilt ~ : .. ''''I tOlkiDf .UI_ Ho "fil ....eovr_, TlA 8lL:- ! BUta....,ilS: ...,~l;;

&WAAD OoJUir,
Oooaal ,oor Portupl.

PortDgtflOh Ounaol .. t,
Pre&Oria, 1April 1886.

Een erg ongeluk wordt aemeld aan Wit-
w~terarand den beer Snijman. een lll·jarigen
Ihefzoon VIID den heer Maller. 'Yen Xrom-
~raai. O'Y8rkomen. die een span meentlldeela
JODge en ongedno_rde onen al. TOOrlOOper
!lOU dienen. 8D toen dezen ecbrikten en op den
loop ginm onder hun ponten raakte en
werd dOOdgetrapt. Ook de POkMf~
meldt een ongeluk, .. hetwelk is oTerkomen
aan den heer Karel ca.rr I echoonzoon van den
heer W. J. Jooste. van Rietfontein. hetwelk
plaat. vond op 11. Zaturdag aan Jachteprait.
omtrent een uur "an Xlerbdorp. Gemelde
Can. die op zich genomen had, om den wag8D
van den heer Glen Scorpe naar Hopetown te
drijven. 'YÏel bi~ het opklimmen op d8n wagen.
door het uit,UJden van zijn Toet. vau dell
disselboom onder denzel1'ell, en beide wielen
ginsen over lájn Ugchaain. Dr. Bird werd
van Potohelstroom rhaald, en heeft eenige
hoop op zijn herate 't Sp~kt van zelf. dat
aiemand met zekerheid zeggen kaa, .elke de
~.endige meuainge'n zijn. Drie &ijner ribben
njll 8Ilbrokefi. doch iadien zich geen bijkomen-
de nrachijBselen opdoen. vertroDwt de Dr. in
ataat te wezen van de herstelling melding te
maken vau een onl('eluk. dat maar al te dik-
wijls ia dit land Plaat. heeft, en waarvaD de
zorgeloolIe manier. waaro~ men den wagen op
8D al spriDgt. de ool'&1l&kta. W ij hebben veel
deelnenung met zijne oohtgenoote en familie ia
dit droeTig geval.'

.. Wij vernemen." heet het in de Volltutem.
:' dat eene zekere partij zeer werkzaam en bezig
18 om afti.davih te verkrijgen, sommigen van
de meest re.pectabele burgen van Pretoria van
meineed belOhuldigende. Een ietwat gelijk
epel werd vroeger door hetzellde indi'YÏdu ge.
speeld, doch met miader aangename resultaten
v<?Orhe~vea, en het is. meer dan waaracbijn-
lijk dat ZIJDe togenwoordige pogingen geen be-
ter verha&l zullen hebben. Een heer werd rer-
leden week op een dezer affida'YÏte gearresteerd,
d~h .erd onde~. borgtogt vri~gelaten. Naar
\11) vernemen Zljn de verklanagen van zulk
een ni.etigen aard. dat de Staateprocureur Diet
v~ 1Wl heeft de vervolging ia te stellen. Wij
wmgeren den naam 'Yen de beachuldi.gde partij
te noemen."
... De "!""ÏDter."zegt de Potchefltr()()'TTlq, "heeft

nch nu mgeset. en doet hare gestrengheid reeds
gevoelen in den grDfIDtetuia. waar aardappelen.
boontjes. eaz. doodrijpen gedurende den nacht.
Dit kaa een vroegen winter .orden gerekend. "

JD'TA MINNAAR, de man ia een telegram
vermeld. kreeg, toea hij &&D den diefstal op den
heer Van der Merwe echuldig WII8 gekend, eeu
zware .trai. maar bedankte er voor om te zeg-
!\,en waar het geld wa8, zijnde hij waarschijn.
hjk V&ll oordeel dat hij het beat aou kunueu
gebruiken, ala zijn straftijl om WIUI. Wat zal
d? vent het vervelend vinden dat hij, om ala
hl) loskomt geld te krijgen, zioh wedllr ~
een steelpartij zal moeten wagen 1

------------------------

DISTRICT OF MALMESBURY.

ID the Suit lIet.eea tbe Tru&eee ot &.heIOIOI1'8at
Eeta&e ol H. RUPBBlI, Plainti1r., and JOHANNA
O. WALPOL. Defendaat.

INExecutioD ol tbe JudgmeDt ot the Supreme
Oourt in tbe ..bon SlIlt, a uie will be h.ld

At Oudepoet, in wd Diltrict, at 10 o'clock ia tb,
foreDoon. on Tueeday, tbe 61h da, of Ma, 1886
ol the lollowing. VI'. :-Two Horees. U~e Ou:
a?d HaraeN, Bundry arliel .. of Houehold Far-
Dltare.

JOHN J. GRAH.\M,
Hlg h Sh.riff.

Hij{h Sherilf'e Office,
l!!lh April. 1886.

DISTlUCT MALMESBURY.

In the SlIit bet.een WK. TIIBuaT & WHIn &
WHIT ... "MULLIUl& 00., Plaintiffa, aod WaaT-
LBY li: BlI.lWJUDGK &; BBBllJllUDGB & Do., De-
fondante.

IN execatioD ot the J udgmeot of the Supr.me
Cour' in the 8bo'8" SDit, a uie will be held

at lb. Uaiety Reet.aUl'lUlt.(Jutle-etreet, Ospe Town,
OD Saturday, tbe 2nd day ol Ma" 1886, at Il
o'clock iD tbe moraÏl,g. of tile follo .. intr, "u. :_

Billiard Table and FittingB comple&e, Marble
Top Counter, Plate • .Bar FiU.iuV. Plated Beer
Pump, a quaatily of Wio .. alJd Spirit&, &0.
Hotd FurnItur., comprieing Pier Glu8e. Ohei,,'
Tables, Cutlery .Ohiaaware.!'lated Good.: Napery'
.:iron aud KitcbeD Uteu.ila. Alao lOme &d~
and Bed-room Furniture.

JOHN J.ORAHAM,
High S beriff.

ID Zake tuucbeD WlII. ToulIT & WRIU &
WRITE, MULLtiB & Vo., Eieeh.n, eD WUTLIIY
& BBf.KBlooa & BB.I!;A£aII)Qa & 00., Ver-
weerder •.

IN Ex~cutie' nn Ge.ijade ua b.t Hoog G..
regtahof iD de bo.,eagemelde Zaak, .. 1Ver-

kooping wordeD gehouden iD het o..iet, Reataa-
ront. &e Kaapstad, op Zdurdlljt', den :.Iden Mei
1885, OOItIl' aur ., morgent, UD de "oirende
Goed.ren, namelijk :-

Bilj"rt Tafel ea toebehooreD, komple.t, ToOlJ-
bank met Marmer eD Blad, Buffet Rakken Bier-
pomp, een hoenellleid Wijn eD SterkeD J)l&IIk'
aal.,l:lotel Meuhelea, ~.taaode uit Penaat.piegeIe'
Stoelen, Taf.". M_n.erk. Aardewerk Pleet~
wareo, T"feIliDD·.n. Koollk.,chel ea Keuk.n
G.,eedechap. AI.ook eenig. a.dd.a eD SI.. p-
kamer Meubelea.

t) JOHN J. GRAHAM,
Opperbalju ••

OP

TEGEN LAGE RENTE,
BIJ :

C. C. SILSERBAUER,
Prok~ ... Notaris, au. :

teKoop_nh; ,ftl,.ichd~.i_ ][ ..0' .t;~~~~r;~I1~~~
J" G Jil ~ .4A)[ T H 111 8 B'A.~i'D,.têPD PriPeO ~ IWiilol'lf ~

:tilllC!le~jJE' ~~Da oD.bekeDa:-
:Á 1{ ER 8 U IT B ~. áU ~k;Damf.~.IAItII ......

ltoel, Ueereu. ;dito, eD zea ·..adore Stoe_; bekfëëcl iDBC '.ttj,
Sateea ,£17 lOa. '

E .E T K A MER S U I T E 8-Beat.aDde uii BaatbaDk, DaDa .. Leaaieg-
stoel, BeereD eD ze. andere StoeleD, bekleed met eohi Leder, tsS. , .

SLA A K A MER S U I T E B-(smaabol gedecoreerd), bestaande' uit
.lS.,!4M!d,erkut met 'l'oiletepiégel eD Jaweelladeo, WuabWeI m. lt.r.

Achtentak nu Tigahe~ (Minton'.) Baadoekrak, Kaai om_t
en drie St.oeleD lDet zi"iDg TaD RottiDg, t18. lOa.
wordt uitgenoodigd om a. Uitgebreide Vertooubmen "t. ~
de Grootete V001 raad

Wlr. BUKPmas,
MidJ91Iboofd, Lapltad.

B,UISRAAD
IN Z*ID AFRIK.A TE ZIEN IS.

I

Daar D. t· &; Co. alecht. goed Droog Boat gebruikea, kDODeo .ij ..et ~ol
vertrouwe~ el~ A.rtik~1 waarborgen.

He' 18 het gebruik der Firma om alle GoedéreD te merkeD m.t
I

NErTO KONTANTE PRIJZEN
i EN .

Van deren Kegel wontt alet AJ'gewekeli

D. lisAACS &,Co
I ~KOMPLEET HUIS-llEUBlLEBBDERS, .

BBST. GUARO.·
DBOndergeteekac1e c1e GaaDO ~a

ftIl W Go!aY8rUlDea, ~t
hebbeode, ia gereed .... ...... III
·'LaIllClboll1lre·... eeD

DBSTB &us )(QlfSTIB GVUOu,....,..,...,
En yerzoekt dat ane ~ ~ ia
bet Seizoen gemukl worden, ten ..,saele
hem Ïll ataat te .tellea iD d. ~
lUl&l' het Artikel te yoorsi .'hr-
'fOeI8 siob bij

en 92,Langemarktstr,

TZEL & SOllLE~WIG,
ERS EN HANDELAARS IN DROGERIJEN

. I· OPVOLGBB8 VA.Jl '

C. i SCHMIETERLOEW & CO
i KAA.Ps'rAD. .,
I ,

DROGER~J~E. ~ MEDlplJNEN ftIl de Beate Kwaliteit; Pharmaoeuti8Cb.
en Oh~ru ~~ 8 Heooodigdheden, PUen$e Medicijut'll, Parfumerie ea ArtikeleD

voor het TOilet, Da., eDS. .. .'
Leve!'8'Dcle 8 vaD HomooOpathill;Ohe en Hollaodsohe Medicijnen. :
Fabnkante 'faD Sodawa$er, Llmoaade eD Medioinale BOOrtea Spait"'.C6r.

Behangselpapier.
JouM.-BBoniZotI

ST GEORGESTRUT,
mijTeD !uyoereD .•b &ebbea'in V~

. het Groot.te AGofti_,

'BEHANGSELPAPIER--
Balen geIChiki 'fOOr G. ]JnifniljDd,L
Pat.roDeD worden op~"da.
PiUmWQ.ÏD~

met de 8leóhtt Tijden. .:

JOH,. M. BROWN., ZOOI
DBBD J)f·¥00IIHDj.··

ou., Vert zeep. ,.._
Eau. BoMr, ~I ..
1.... lIetOIUaita. ar....................
WU.. ~ " ,:' .....
k7,~ ...

Allu Mg",d. Laag,"M~

VA~DD. BIJL & eOJ,
*5, ST. OE.ORGESSTRAAT, .

HEBBfEN ONLANGS ONTVANGEN,
2.500 Za!ktn Witte T.B. Rijst
500 I.. Bruiue Rijat

Wolu.kken, Klapper- en Kastoorolie
en Beste Blo J[otlj

2,000 .ea Maarltiua Suiker
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STRAND-sT..RAAT No . der. 'fOOr den ISd.1l Mei hij den 0Dder-

i ,0. 62. geteek:ende. ~~"IIII'.a.tr.
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