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PUBliEKE VERKOOPING; BLAAUW BOON RIO KOFFIJ.
BUIS BN GRONDBN, VAN DBR BIJL &,00.,

Huisraad, enz.,
TE ZEEPUNT.

OP MAANDAG,

ltolOJlJ&l. Weeabmer" TriatmaatlcllappiJ.

PUBLIEKE VER~OOPING ~ lE
Belangrijke. Verkoopingu. VAN

35 ST. GEORGESSTRAAT,
LANDEN NU EX lt BRIZO" VaD. BIO DE

J..A.NEIRO,

2,600 ZAlKEN BWUW BOOIIIO IOFFU,
Die III T.,eu Lageu Prijl ta KoopUIlblecleu pclarellde
. , de ODtachepu.,•

DE WAAL & DE KOCK,
BURGSTBAAT KAAPSTAD, .1

HEBBEN NU ONTV.1NGBN:
300 BASTAARO ANGORA AANTEEL

~OKKEN (JODg). EN G RON DEN.
LEDIKANTEN KAT E L 81

ZAL VERKOCHT WORDEN OP

Dingsdag, den Bsten December, OP VRIJDAG, 4 DEC. AANST .•
I. De welbekende en Vruchtbare Plaats, genaamd" Rust en Vrede,"

gelegen in de environs van Stellenbosch, op de HeJshoogte, zoowat een
uur rijdens van de Stad en Statie Stellenbosch. Ve Plaa,ts is groot circa
203 Morgen Gronds, heeft een ruim en net Woonhuis en Kelder, onder
Gegalvaniseerd IJzeren Oak, Stallen en andere Buitengebouwen. allen in

Eetkamer-Buftet (Groot Mahoniehouten), Eettafel, Eetservies, eene zeer goede orde; is beplant met circa 130,000 Wijngaardstokken, I.

zeer fraai Stel II Plated.' Schotels en Deksels, Zilver- en Pleet waren, meest allen jong. waarvan h~t gr~tste gedeelte nu eelSt in dragt zal
Prachtige Leuningstoelen, Groote Zilverkast, Glaawerk, " Pla.ted" Cham- komen; eene groote verscheidenheid v.an Vrucht- en andere Boomen, is
pagne ~tander, Eikenhouten Killtje voor Sterken Vrank, met Geslt>pen goed voorzien van Water, ~et geheele Jaar door, en heeft nog ruim Grond
Glazen Flesschen, Vruchtmessen en Vorken, IJskist, Brussdsch Tapijt. om de Plantages te vergrooten. . ,

Voorkamer-Stel Meubelen, Tafels, Grand Piano, enz., enz. Jl. LOSSE GOEOl!.Rll:N, bestaande uit Vaatwerk, zooals Stnk.
Zitkamer-Cottage Piano, Tafels, Gla.zen Boekenkast, Flu weel va.ten, Kuipen, Leggers, Pijpen, Brandewijnkete18, Keldergereedacbap.

Pil .. enz., enz., Karren en Wagens, 1 paar Ezels en MelkkoeiJ·en. Verder het
II • e" TapIJt, enz. bel nIn

gewone assortiment Huismeu en, zoo......, Kasten, Ledikanten, Tafels,
Slaapkamers-Paardenharen Matrassen, Ledekanten, Groote Klee.. ~toelen, Glas- en Aardewerk, Keukengereedschap, enz., enz.. en wat er

derkasten, Ka.gchel, Groote Spiegel. _ meer ter verkoop zal worden aangeboden.
Stalhn-Ka.fsnijder (bijua nieuw) Twee zeer fraaije K.oeijen, en

'Twee Vaarzen, aJ.le in uitmuntende konditie. Een Koe moet bIDnen kort Verkooping te beginnen ten 10 ure v.m.
kalven.

Alsook, Een uitmuntende Chronometer, Melkerij gereedschap, Keu-
ken do.

DE DEUR NAAST F. PORTEIl .t Co., KAAPSTAD, De Wel-Edel.llet'r P.1WLu.,Voonitter,eDcieWel-Bde1e Beereal. O.~~P.DVPaII
L.W.V" H. WlLILUI, D. P. Kan.un" B. It. TuoooLD eDcuu.a ~

Zullen hun Besigheid in Algemeene Koopwa.ren opanen B.A.NXIRB; DB Z1J1J)..~!OID:a...z.. OUBATOB.D-:-Be ..... D:~. Kanr.ow
eD li. WILIWI. PBOKUB.BUB :-De Beer H. P. DV PaUL .I.~O"':-D.

OP 1 DEO _:..MBER AA tiST., n:D~~~d!,"!'i!!:~ IuolTeDte Boedel. ".Juri .........
• De DirekieUreD lr.OmeIl iederea VRUDA.O, te t .. Jl.... bijeIa _ - ..... te.....

met een grooten Voorraad, dien zij DU besig ZIjn t~ la~den, &D~~~K!.a~~.QeDtenofaaderaiu""" lwl1.. ,.
oDlaDga ui\guocht door den heer JA.ES V AN BREDA. ~ _"Olldig onder da GUm 4'1)e WtItelijb ~ .cJ." .... e..
VerGereBueadiDpu per" Spartan" en ver4ere 8toomboo'8u, .lCbappij (8eptrIrt),EupItecI," .. te*~.te"""_ '.'_Ja.. • ...,.

EN
AU. &orteD, eeD Prach'ig A180rtim.nL.

Sikkela, Zeilmulell, Zei .. teeIllJI, Vleeeohmachfna, WOJ'ItaWppIn. KofIJIDOla ••
HOLLANDSOR! BOUT&lf )[00&.801l0PP •• ,

Verf, Olie,Terpelltija, V.rm, 'le.r, Or..... Vtrftwu&a, "Wf\twuML
U.:I~I~GD~:."D eo 8TjNDEB8.

--.
Timmermalll-, Smicll.,W",lIUDaken Gtreedlobap, til NIl Groote A.....u..~

ALGEMEENE IJZERWAREN.
DE WAAL,,& DE KOCK

• •
BURQSTRA AT, KAAPSTAD.

ZUID AFRIK. ASSOCIATIE.
PUBLIEKE VERKO'OPIlfG

V AN ZEER KOSTBARE

Vast&en Losse Goederen,
In den Insolventen Boedel van JAN J.l.OOBDB ST.IPB.l.NtT8

VE VILLlEB8, Jr.

50 f:xtra "t'Ue SIngtosselI. WEL L ING TON,
r"" Jat KHtlNlar EignuJqm, lIeJUntl nU de

\l'eJJiligtoll .Hs' iIIeerderij. BOVENLAlfDsoa

AANTBEL VEE,

DE Ondergeteekenden, in hunne .hoedenigbeid als Ouratoren in boven.
gemelden Boedel, zullen publiek laten 'Yerkoopen,

BONUS.
WM. F. STAMPER, } Ga.
P• .1. BOSMA.N, P,W. zo. Curatoren.

Kaapstad, 23 Nov. 1885,

ZWAVEL! ZWAVEL!!
•
I

7 D~C. A~ST.,

r/ ULL EN opgamelde OSSEN Publiek'.J Verkocht worden aan KLAPMUTS
S'tATlE.

In .'" IntolMttllll Bo«Ul vma ROIlLOJ' ABa .. -.'11 ZaaD.BBKBG, J.R.ID.
JlI8T.uJ(DB .1TI'I'

12 EERSTE KLAS KOEUEN, WUl'ftII
yersOhill8Dde biaHD Iron hJ.8D aalleo.
Zij lijD ait de StoeterijeD ftD deD
WelEd. heel' Dueu'!' ID iD eztra ooadi.
lie, ook gesohikt "oor deD BJarter .

U EERSTE KLAS VA.l.BZBN, ftD K.er-
ry Ru (ProoDtllkj.).

10 TWE.I!IJARIGE TREKOSSEN (mooije).
14 EEN JA RIG E Do. do.
I OPREGTE TWEE.JARIGE ALDBR-

NEY BU L, wiena Vader eD }loeder
iDge'foerd zijD door deu WelEd. Heer
A OBI""" II V All Dil! BiJl ..

2 GROOn; SLAGTOSSEN.

TE 11 URE,
HET HUIS EN DE~ GROND,

Vele jaren bewoond door den Overledene-

BRA N DRA M'S
BESTE BLOEM van ZW AVEL ,

NU ONTSCHEEPT WORDENDB

" J , L. HARWAY."

OP VRIJDAG, 18 DEZER,
Zal op d'l p~ekworden verhrht, _

DAT pracbtille EigeDdom, dat aaD d. lin-
kerbaDd is gelegeD bij het binnen,

komeD '1'&0bet Dorp eo op eeD kOrteD nf·
• tand ....0 bet WeUiDgt.oD Spoorweg.tatioD.

Dit EigeDdom is te wel bek8Dd om eeDige
uit~t'br,ide bescbrij.il'g te nreu,oh.D. Vol-
doend" zij bet te ael(l(t'D dal de GebouweD in
per f. et e orde rijn en de Machinerie en het
Gereedschap van deo meest completen ftard
io de Kolonie zijn.

De Mllcbiuerie bestaat Dit een" Coruiab "
Ketel zoo goed ale nien e , in connectie met
een Pompwerkt Dig, in complete werkende
orde.

HU IS

EX

J. G. STBYTLB& & CO.,
KAAPSTAD.

J. C. WOLVAARDT.
Paarl, 2 Dec, 188.".

J. S. usnsts 4' cs., AFSL.WERS. DB HI.UN B.• JONI6 • 00., behoorlijk daartee gematigd door
de Executeuren in den Boedel van wijlen den Edele Kapitein

MtTlUION, zullen Verkoopen, op . .

MAANDAG, 7 DECEMBE~ AANST"
:

De Westelijke Provincie AdmiDiItratie III ~ Óleplrkt>
K-'oor: B_ - ek Wok- eII~, (,.,.,_" fN BL. a.r,. 6ft.)

lt A AP 8'I A D.

O.G •• ZOT ~ A•• ZZt. 1883.-"AW.lIJ'".~ £ao....
DIllBOTBt1lUDr :

Baljuw- Verkoopjog.
DISTRICT CARNARVON.

In Zs ke tussche-n MOSII:NTH.H & KOCH,
ElschtJls, en JOSI'PH ~JcoUÁ..! FUN-
COLS EI K EIlD, V er weerder.

I~Fxecut i« van Gewij8de van hel
Hoog Gereutshof in de bovenge.

melde zaa k, zal Vor koopinp word ..n ~e- I DRIE DISTILLEERKETELS.
houden t{ll)(JOH~D.Hf, STINKBRAK, II No.1. Van de beroemde makere PONTIrU
ID h .. t gezegde l.iist: lot, op en WoeD, "" is een voort.Inrend ... rksnde

I lG D·.. llis'illeerketel, mpt lerelltwij't'r, Stoom ,oe.
\\C;f'IISC fl:!" fC. ISSa, ders en al de leatste ..erbeteriligeoundeD

d OP
VBO de volgende Guederen, Damelijk :- aNa. 2 iR Tan deaelfde makers. en wordt RD

1I/In Schapen roornameljjk gebruikt 'foor bet disrilleeren 00 \ DRA G.
1~'I Hok ken ,aD Wijn, eli is door ria m'lk ..r. gewaarborlld

4. ~l uilesels tot ~50 Oallolle Proef Spiritns in 12 uren le
7' Paarden vervfulrdi~~n.
:! Pompen, 1 mrt Puardctltaig No. 3, Eer:. dnbbele booten Distilleerketel,
l W"",.n op Veren no KURl1l!, bekwaam 12 Leggers Wijn te
~ K.rrl'n honden.
Tnig A I die Distilleerketels .. ordeu-door stoom. De Villiers. laure &; 00., Afslag.,..
Uuaderijll'ereed!cbAp kraoht gedreven. Er sijn ook twee Cernen-
H uisraa.t len TReks, onder den grond , 48 eene IrllD

Sr aacd e Oog st en, enz. I lOO LeJlllerS Wijn bevatten Ilrr de andere ~O
JOII~ J. GrU.HA~r, I LefZge~. Toht 5,1)00 Oallol]s Water kunboeno U I I op zn .. een (Joge waterpa.a wor,len ge or-

pper aJUw. ,~en, d..1 hot over bet gebeele geboDw kan I 0 EXTR VETTE SLAGTOSSEN
K .ut..or VRn d, n Opperbalju w, .""KeuM\!o(t worden eo te dien eiode zijD· 3 JA, '

:! Il, C, ruue: I HI:iJ. : ;~I~r~~~.j,akelijke WaterleidingeD, eus., aaD-; OP MORGEN (VRIJDA.G),

I De Grond aan het I<igendom vaAt is OOl{c-1 4 DICDBI!:I!,
PUBLIEKE VERKOOPING . veer '27 Morgen gr~t, iedere daim ~aarnn ZULL~N 0 emelde O~SEN Pabliek

kan worden gecultiveerd eo besproeid. De pg KLAPMUTS
H 'opbren"st van die bron alleen is z ... r beta ~ Verkocht worden te

FR lSI"RBITRG WL~G leud geweest. STATH'."1'.4 U ~ Het Wooob eis is io Iloede orde en bevat J. S. MARAIS &; Co.,
zcs lucbtige Kamers, bebal .e Keuken. Afslagers.
Provisiekamer, enz. Er eijn ook St."llee,

'eec Koetshuis, A rbeidors Cottag~, Buiten-

DONDERDAG, 17 DECEMBER •. hC:;:tl~:.~~~cht nc Wijnboeren .. or.it ere-
ciMal geustigd 0l' de VerkoOpiDIr 'fan dit

In den Insolventen Boedol van FRIIDE. 'EigE'urlom, dat, gelegen eij nde in het barlje
I van dit uit.gebreido Wijn opleverende Dis-RICKG EiJbGI ()D~NDAAL. tricl, beboort gekocbt tA w or.Ien .oor bet

E Od k I IC' Diaulleeren vau iemands eigen Wijo, om opD n erge!ee en, en, • s nratoree In die mao ier jiloede inkomst aan alle
, boveo.~eooemJen Boedel, znllen per Koopers te verschaffen; bebal r e dit ia de

Pnbliek e VeilIng op bovenge.:oemden datum . breid d d it E' d t" I a LOSGO ED uugeurel e gron ,aRO ligen om V88 ,
laten ver oopen" .et vao dec beroemd voor sijn winstgeveode opbrengst;
Boedel, besta mde mt eeo groot asaorr imec t i de MOt"stcio is groot en allervruchtbaarst,
Algemeeo" Handel ... aren, Levende Ha re, en in band eo van een werkzaam mao &aldeze
Boerder ijgcre-dscba p enz. enz. . hl' b . I., ", op ZIC w ve een ruime ron van in ..om-

Het lLIIIIort,mellt b.8taat n it eeu zr oote . ' H t E' d h ft I.
, 'kl k' '.teD ZIJC. e 1gen om ee 00.. een DE Ondergeteekenden znllen verkoe-.er8cheldeo~.eld K8rgemaa toe Kleeren, ! bijrouder voordeel als Melkboerderij' , die aan d

L ~ '0'8 LI te K toe I 'pen per Publieke Veiling, zon ermnen, Iroe" u II, El " .. areo, . elkeu eiKeoaar vao gewOoeD ondernemiugs- , M'dd
r.- .... [deu, Speleen. Kammen, Borstela, i geest zal blijken te zijn eeu bron van rijke Reserve, ten 12 ore! I ags, op ,
(tiaar, Kleeren, Paardeo en Scbrob), Laar-, ' t 'J tIr:: lt t
leD eo ,SchoeLee, Hemden, BnordJI'S, So,,-' wI~e~ gebeel maakt eeD der meest compacte ~a IIl'e a:r, ,) ee. aans "
"en, Kuoope°

La
' GarlieersOells, VTU~IhoutJPs, eo .crkicselijke J.;igedommeo cit, en is te~e- 0.) de 810cI1 der Koopman&beur8, Kaap3tad,

ARrdewtrk wpeo, le, bleJlakeLS,,·· II d 1 r .
, K' f H'k B hJhrtlJJ eeD 8 eraa"genaawlt en geWil H t vol~eDde Vo.stgoed elegen In:-tljfSel, Sill er, 1100100, a. elO. ood· ""rbill. Het j,(eheele tig'lIJdom is van een e, . D' .' 8el t
Palluen AziJl' 1'et'r, :-'cbalen eo Oe ...igt,.,o, dl' , I' Lt t V k dt I het Klein Roggeveld. IStPlct Worcea er,, '. . aar zooa SLIt,. ICu en er oop .. or 12 "I M t' ft'Illoa"l ..re ~mederl', St"lle" Karlaio{, \Va· bod lomhent miJ en VaD a J86 on elo
~1'Lmaleersgeree,:scbap, 2 SchoLdebe Karren, aangt_ eD.. . Station.
2 Uvercei<.te Karren, Kaf, euZ. De verko()puLij ZIt! ten Il ure beginnen.: I. De Plnats BAltENIJSKRAAL,

AI.aoW: de Huklmellbel~e, cu bu"J ec' Ll'berale Bonus zal worden gegeTen. groot 4,676 Morgen en 566 ~ierlcante
brUIkbaar Vaatwerk. Roeden. Een citmontende Weldeplaata.

[l., LEVI-;\llE HAV~;, bes'aat nit. 2~O W. BEHU"l II. De Plaats VOGELSTRUI8FON-
::;cbapeu (.\lerlllo UOIJeo, gOt'dgetet;ld), iJ? ' 11. P. ot: PREEZ. Caratoren. I TEIN, root S,130 MoraAn eD 525 Vier-
R"i<ooIJeo, ! KoeIJeu eli Vlllirs, 2 Elels. v G. W. :;TElJTLER, I kaDte H~eden. Heeft f;~ï8 Zaailanden
raardeo, eo Wilt verder op den aag der Ver- Gebouwen der Kamer, I"o. 3, Kerkplein. I W'd I k ed ~ d W
"0< piei cr.sg .. orden voorgebrllgt. Tegelij- K.apetad, 21 Nov. 18&5. ' en. el e, ~ 800 go ge uw .oon-
I<erti)d zal ",'orden opge,eild een uitmnntende i MALAN & CELLIERS, AFSLAGERS. hOll! en BUlte~gebonwen, en eeD unge-
in ~erlealJlee draagbare Z .. itserso"te Collage. strekt Kamp Ingesloten door een SteeDen

iJe I'acht "'0 oeo StRed no bet Fra-; Mnur.
lerLllrg We!, Hotel zal Cf60eeDS wordeo , PUBLIEKE ,ERKOOPING III. De Plaat8 ANNEX VOGEL-
verkocht, 81"88.r eee goode aceommodatie; STRUISFONTEIN, groot 4o~B Morgen.
.ocr Reizigers is, en 1l1gemeen~ Boereobe-, Uil ZlKR KOSTllllB IV. Half Aandeel in de Plaat. DE
.. "hl'ld 18 gedreven, eo, ten groot VIol, VA ST G0 ED 8111 MceDtrcm lijode, biedt zij eBe gelege"heid , RANT JE, groot, orgen.
~an, die niet dil<.. ijls 'oor"omt. EDWARD SHARPE,} G

De DablJgelt'gen PI88.tB Kroidfouteio, eee TE H EI DELBERG, J. C. DBKORTE, ez.
der b..sle l'e voortdureud Water opleve- WM F Srr AMP~R Caratoren.
reoJe l'laat.eeu io het Distriot, aal ooie In deu I080lventen Boedel van D~nL . . ,
wor-ien geadverteerd eo eerstdaags worden F. SCIIOLTZ. No. 6, Kerkplein,
nrkocht. Kaapatad, 19 Nov. 1885.

G. W. STEIJTLER,} Gez. OP ZtTUIlDAG, 19 DRe., DE HEWN H. JONES &Co.. Afslagers.
P. G. H. WILLllUT, CnratoreD.

TE 11 UUR, MC)NTAGU.
I)L TOIT-LOUW.-Getrouwd, op 1 • Zal door de Ondergeteekenden, zonder

!Jecember, met SpeCiale Licentie, k' boven
f k 'V" b d _j rE'serye, voor re enlDg van -

III do !'I1·d. Gert: . Ker , ' IJC erg, oor: d Boedel worden verkocht.-
~.eu WeIEer'."aard~n STR~tiHKIM-J. F. D. : ge~~~lIt~omfortabel en gerieiiJk Ter.
lOlT, un Groot "'alze, Slt'llcDbosc~, !Det bid met Dubbele Verdieping, in het
MARIA J., Doebter van d;n Wel.}<;delen I mi~den van het Dorp, met Varanda en
Heer M. J. Lorw, L. W."., van Rosten· I Balcon. Het Hnis heeft alle mogelijke
burg, Rondebosch. i jilerieveD voor oos !;troot hoisgezin. Het

I is geheel DIenwen 18 door den Insolvent
oos een gebon wd, zonder kosteD te lpare~.. D.

l-Iaterialen voor deo bOllw er van zl]n van
de allerbeste 800rt, zij nde het des 10101.
veDts voornemen het Hn:s, in alleu deele W. P. Bank Gebonwen,
een goed en 8terk Gebouw te maken. MODtagU, 80 November HISS.

2. E~n Dette comfo;ta.beltl Cotta.~e. ISAAC HORAK DEVILLIERS
3. Een Water Erf, gele~eu In de! . N TABl8 PUBLIEK '

Hoofdstraat. PBOCf'BEUB, 0 ,
Zonder ooDige 'beschrijving der Eigen- Coa:t'eyucer en Ouworeu Trr.D.alateur

dommeu te maken, zood en de adverteer· Bn 'T BOOG GIBJG'l'tIBO'.
ders dezes de Personen die voornemens
magteo zijn een Buiteobezigheid te Kantoor: No- 19, ADDERLEYSTRAAT
openen of een Hotel of .Herberg 0" .e X A AP 8 T A. D ..
zetten, willen aaDraden die Verk<:><>PlogW G COM!tINKbij te wonen, daar d~ gelegenheId om, • • • ,
zullte verkieselijke Elgendoromen te bt~, Horologemaker en u.eller,
komen, maar zeldeo 'foorkomt. XORTElrU.RX'l'8TRliT
W Tegelijkertijd zalleo de ui~staande KOT E 11B. 0 KB 0 U WlB R.

Scb.ldtlD WOf deo verkocht. Een hJet VBn PB.O T
ot:biteuren ZR) 'foor Koop"r8 ter iD&agl'
liglleo ten Kaotore VBO deo heer h. M. Horologiee, Kloklren, JllweUenwueo!.Y&ll

puu. allerlei aard, gerepareerd tegea red.h,k.D
I>U I prij.. Eell ..ïlgelochte yoerrud HOl'Ologa,

BELli .t DU PREEZ, I' Klokkeu, J•• .u.,.wareo, .Hrill•• , Oog~.
.. a, eD.., .teeda "oor_deD, aoect·

MaI.gers. kOO~D :{Inja. oat de OD 1lIlÏDI ftD

Il,t hbliek WON'nitadtIiJ'k ..

Bovenstaand Gptal A.DttJel 'Vea ui PU
BLIKK WORDEN n:RKOOHT, te

KLAPMUTS STATIg,

Lot No. 1, behelst het HUIS. dat allerhechtst gebouwd ÏJ!, met
Kajaten Houtwerk, Leijen Dak en front maakt naar den Hoofdweg .
Ook is er een goed aangelegde Tuin. Het H uis 'bevat groote Eet-,
Voor- en Zitkamer en Vijf Slaapkamers, behalve Bediendenvertrekken,
Uitmuntende Badkamer, ena. Er iii een Groote Dispens en Kombuis,
Melkerij, Koetshuis en Stallen, Koestal, Hoenderhok, en "Paddock"
van achteren. El' is een Veranda aan het Huis, dat geheel in vol-
maakte orde is Water' is aangelegd beide van de Kaapstadstedsche en
Zeepuntsche Pijpen,

Perceel en 2 tot 16 zijn uitmuntend geschikt voor Bouwperceelen.
Al de Gronden hebben uitzigt op de Zee, er zijn ill ieder opzigt uitmun-
tend gescbikt voor Zeekant Womngen.

Perceelen 23 tot 28 en 30 zijn dik beplant met fraa.ije Denne-
boomen, het hout waarvan op zich zelve een aanmerkelijke som gelds
waard zou zijn, bij de waarde van den Grond.

Het Huis en Perceelea 2 tot lG vormen een degelijk Eigendom,
met groote uitzeetrektheid Tuingrond en Weideveld (bijna 3 Morgen), en
van eene 800rt die zelden in de Markt komt.

Het Huis en de Gronden kunnen nu bezigtigd worden door
Kooplustigen ,

Plans van het Eigendom verkrijgbaar bij de heeren JONES & Co, en
zijn te zien op het Eigendom.

Het zal gezien worden dat de Gronden zoo verdeeld zijn in Perceelen
dat mensehen van beperkte middelen een kans zullen kunnen krijgen op
zich ran een Bouwplek in het beste gedeelte van Zeepunt te verzekeren.

UP dpn 30sten November is
frissche ZoOli ge boren.

A. J. LOUW,
E. VAN Yt:LIJE'.N.

10
AANST.,

Zij sijn geteeld op de Plaataeu ELANDS
KLOOF en BOSCHPLAATS.

A. B. DE VILLIERS, P.J. Zn.

(8ITTElnVATER), Paarl, 2 Dec. 1885.

BEGINNENDE TE HALF 11 URE.

Onder liet Hnlsl'3iUl zijn de ,rol~eude ~le vOIU'Uai\lDste

Atl'ikelen :-

OP

Z. A. AS SOCIATIE.
VERKOOPING

HErt' HU1SR.AADVAN KOSTB.\AR

VASTGOED.

IIt<.;Theeft den Heer behaagd tot Zich
te nemen, op 25 November laatst-

leder., ons teeder gelidd Dochtertje, Jo·
JI.UIIU. J.l.COB.I. SUIUJIN.I., tn deu ooderdom
vatl Il maacden eD 7 dagen. Diep be-
tre.nl.

In den Insolventen Boedel vaD PIITIB
FRAN'10IS TIllRON, Sa., "au Klein
Hoggev..Jd, District Woreester.

En' eatrent 'Tier Honderd Oneen Zilver.
JAMES MURISON,) Executeureo
J. J. GaARU!, 5 TestameDtair.
Z. S. BAYLEY,

November 1885.

KIMBERLEY
......----------

MARKT-AGBNT.
DE. Ondergek!ekeude weDleht aan het geëerd .~nbl~ei: van de Weatelijke en

Oostelijke Distrioteo bekend te maken, dat hiJ alhier een MARKT·AG ENTS
BEZIGHEID heeft begoDneD. ..

Zijn IS.jarige ODdervinding als Handelaar alhier stelt hem In staat deze
Besigheid oaar wenech voort te zetteD.

Billijke Commil8ie-geë.enredigd naar de Hoeveelheid van Goederen.
. Gelden dadelijk per Pos~. . ..

Groote zorg uI besteed worden aan Goederen die aan bederf onderh~;vJg ~I]n.
Hij hoop' door .tipte eerlijkheid zioh de gun.t van het Pabliek te verwerven.

J. J. DE VOS,
Markt-Agent

DE Ondergeteekende zal alhier Ver-
koopen voor RekeniDg~ van d ..u

Heer J. L. Roux, op WOENSDAG,
16 DECEMBER 188~, teu 10 nre Voor-
middag,
200 Joore Kaapsche Schaapooijen fU

Hamels
200 A.a.nteelbokkeQ eu Jonge Kapaten.

G. P. vn ZIJL,
Vendn-Arll.ger.

Babyloos Tor£'u.
Telegrafisch Adres: •

DE VOS, KTKBIBLIi.Y.
( )

VERLH)t-:N,-Op Yrijdl\g Avond,
den 37steu November, on!;e ge,

"ef Je Moeder, Mej . .ALII!A JACOHA
\\'ESSJ::LS, g' boren ACKlHIIJ.N, io dtn
ouderdom van 81 jaren.

Namens de gezameDlijke Kinderen:
P. J. WESSELS.

James Van Breda & Co.,
HOEK VAN DE

ST. GEORGE· EN HOUTSTRAAT,Paarl, 80 Nov. 1885.

C. P. DI L. BUJERS,
M. S. CJ<:IJEHS,

Geb. GaollllWAl.8.

GIWt DrakeDIteiIl, 1 Dec. 18~.

j

i
" "

L-

~, .........



I" ZUID .AF--a-IKA l ..1" "oon'unr cr e..n eind aaD kan maken.seggen, bet paard81lvoeder wordt, d. '~I..eldroerbn vol.i;~ger.~r"IJlda;t;.;;;; ~i!~~Enll$b"Lb-J g ..~~OO%. d GJl.UFP.\Ellfft'de-OietN· area ~
41' b ..1_- t d' ' kol' ti tbaar land pu .......... me' WJlI I lt IDoelter MO..... • er W'meen m ed. oer Kerk tlUn I<Eu beperkt dia verw .. "dbeld Iinb tot meer paardeD .. 1 ID." OlllWn, eli .._ Il 08n an et I a:t .oor OD'" e 'Il • n&llJ' den Eent ..n y,nutor gezonden om te \Ta dan lIedert langeD tijd het ge.al u Itn,!,.,.~

Dec. 4 - (U~t en\ rerlo nobi Slellenbosch,Vfllte ALMAN A.K +ien ellendigen Koranna die Ilch tegen grooter &al de noag wordeD. oai maR Mn de weggnondeuen II .-geyeD •• Ill' II pnof&lj lI8Il Penoil'k 1I0f IIlOIf8" hebben. De De reden hiervlW wu dat het de laatate Zo,.
en L.,.,. Uo.der.n. In den insol s boede] • on volk AlII de Afrtkaner boeren dDrft. ZIJH maar eeD vraag die SlOb, 100 al" Dataurlljlr ne' wat &Ij wdleD die die enei .. ~theer Combdnek le!ddl.bed~~dattie !Db' en

l
dag ~~" lDV~ oud

b
II Kerk dienst gehouden

•• JJ" de \ Jl lP s, jr POl u I b'- b ' • dOl H "b II -L-bd n ......000 ill geen antwuor .......... ge ce sou .. Oru<lll ..... mtenmeJI8Chen "ILM!1}III
5-KoopmaroLeu" KA" tad Vut~CMld In TEGEN het Nieuwe Jaar zal een verzetten neen _en &lel80 .. oe die nD baverbOOt. kl. de Kolor ... mo.-t Il{e oerB Ier w. eo IUIIU en, e bare .. enachen vol leed. en enkele d geitolllf'D, ea de kerk "M zooweilIDor •

.. den IJ 00 ren en boeóerun' P F Tbr:on, • Hnset o'a en Pondo's handelen I Men lel~ be&>erkeD, kao Dooi' lOl heel belaugnJ" geen an4e,. be'Volltinl' hier willeD dao I..den argomiDten b~l1gtien die bi~den beer .1. IDJdd.p gebeel .01. aelb de l!&1en'i:'
-II Ju"8 $; Co M.IH~.," BLAD·ALMANAK 10 ver slooLL8 op hetgeen te Glen Grey plaat. ZIJD en om bet plan YlUI deu beer WieDer Engelaohe Wlnkeher. en dergelijk. eli 0811 Uptn

th
gton 1"811 bIJft~v°de"d~:!?_ tochdatetel ID 1~'Ltm!~~ag bepulde

bi
Dl.

d
C MlllT&y de

" 7 -Zeepu I. 11,,1. vDOr mdeu , Jo den B".- bdA" b • d g UlIpbaten m... O'V"'"'6~g DJ II&D\UICIIl ...,.. gemeente 1 e 'Pele gee&kliJk
d.1 un wliloo KApt MUrJSOD,-1I an met de "ZIlI£>- FRIKAAN vindt I Overal dezelfde ge_t Overal et ten volle te doen beantwoordeo, loa men Il\udbevolklnlf van Naturallelt'; maar e waarseblJnltJk haar ZlO InU kriJIrl'D segenlJ11811 dUI DJ gedurende _tig J"Wl e
J ne. & C i\(slnll.r. w orden ultC1egeven Daarvoor be- denkbeeld dat Jaok zoo goed all Ujn LIer In de posine moeteD ZIJn OlD pro-]" Boers " bedanken ongelukkIg voor die HUXAliBDOBl'.-VlWdaar meldt de &.eeho deze oude Kerk moten hadden, te I&ID:

" !l-E., rsl" 11,1" disr Stellenbosch, \ul' '" baa8 II dooien die men nltvoeren kan oedkoo "rlobaftiqg, en SIlO kllJlCeo de Jl_uTy eli een ploteelmg Iterfgev..J dat diepen mdruk op met IlOO velen. die hen door den dood had.
~(ed \ aAlwer. Levende Il ... ons, In stemde Ad vertentles moeten v66r , P de bcvolkiog gmaaakt haaft. De Deer Hercule, deD verlaten Ook z81de hiJ dat hoewel de
deu boedel •• n "ljl'D den heer J lJy I 008 Ideaal van een Britach Gonverneur genoeg te lef8reu om met andero landcu &IJOmedeat&udel'll huo Ilill DIet Ferreua. '1&0 Krom:De Rivier Hoogte. eeD wel olenwe Kerk veel fraaijer .au IIlJn dan de oods,
bur~h Jen l áden December WOl den m- der Kaapkolonie J8 iemsnd die, zonder let. mede te dingen Om dIt bier ~an te " de s , gestelde eu vaohte hoer. kwam naar bet dorp dDJ~~~ ~~ DOOlt IlOO dierbaar wor len ton all

" 10 -Il apmute SlatlO, Koeijen. \ aarsen,1 ed H M te ts I D ... HOP:ITOWlf ÁDTUTIIID 11 1'111 ... om ZIJn wol te verkoopeu alaa«de hienu ce- e .................. M ge .. Mat omdat laJ naet "eer
Ossen eo Bokken, vaD A B lJe \ II gezonden te JIl oogen wat aan are "168 I kriJgen, daartoo IIOblJnt on. een ontere mgejpAD. bruikte het mlddagmllal 'blJ deu beer be.. dezelfde eer.te ondeniodingeu_ gemeten loa
I I I z -lJ. \ illiers Faure HOFMEYR &: REGTER feitelijk oppergezag ID ZUid Afrika afbreak WIJ&lglDg van het Spool .. egtanef Diet A..ur G;aOBN1D'trn wordt heden &Tond I1l8t chamJ?ll. en pg daarna m ZIJn br _ be&oek den. die &IJ m de oude Kerk hadden gen-.
& ( ~ r,. r· son kunnou doen. evell IJ' I I~ IS VOOI ,I' gepreekt, daar Ds De Beer .. ..gena de uekt e breugen san een bo r rn de bnnrt. Den vol Des aVOllda vond er voor het laa.tat nog eeu

10 -~l-I "I IJ soh \ •• t· PO r •• neh f ·k genoeg nn eeD bloedverwant naar Slmoo .. tad II. ~ooden dag vond de heer J Holt1ler. die vall biduur m de oude Kerk plaa.ts. en heden IS et
II] .. b,.i.I •• "I'" dnh.el ~t ~la;d~ ttl \f\fU bevoi deriug' van het b-lai.g der Kolonisre. Zh d Go Rumanadrp naar HlUlkeygwgeeuwmeteeubegmgemaaktl1lethetmtoemenderl:.u,

II l p"u .~en ::'r - \ Korsren AI ~ [9". '" ........• als een vors' voor dat Van lIJn onderdn Het outbreekt hiet aao Koloniale bln- TB G&.uLuoTAD zal • co e nverneur ~.~l d hei d het ken en het overbrengea er nn na&!' het
I b k cl op Zatunlag unlrornen en tot Di.ngsdag bli] twee t-~en 8811 ein ver ...1W orp op Markth dat oodkerk di

ft Bj/er ren, en IJJct si. ehts ID 10J.t eonatitutione ien die. ten dee e door vroegere Il en ~__ P Eu--bath te trekk pad staan Ot weg naar het dorp. en roadkiJ lU&. voor n enen Il eli
II -h mut. ~ AlI- I .rd~n en I z.. " B I ven,om UAIl Our...... VIII ~ d h' Il d d dat stel~ bet geachilrtate gebouw In d ......

,. " F len goe~t het Lestnur voert maar met d~ heid met ,1O!II heer Phd van der lj D N bar b bbe ken e zag IJ Il w~lIugee t'n van aar leman dit I H t da h' ._J ~ d~ \ II'Iers Jr -lJ•• illi ... , KU' OO"UERV 4.0 3 DECEMBER Hill6' • B I1I'VOERREOTD' In ovem e n op het gras hllgen dien hiJ herkende al. den voor oe 11. e 111 Jammer t et 100
'\:l Af81a, rs Kolonisten ware 8ympatble gevoelt en de thlDI M P voor Portsmoa(h. &leb er veI>l opgebn.gt £81.1b3 tegrn£OO,663 In Nov 188i heer Ferreira dood maar no~ .....nn en met ver nit het IDJddelpunt der stad brt, dat het

"l'-r .,rbur", I\r~ L Goed- ren lIan GOUVERhEURS EN MINISTERS s iken 'lIt een Koloniaal OOllpuDt be. van voorstuIlen dat een gtlboreu Kapenaar, Vooral de Kaaestad heeft vnj watmmder I'f!II open &&kb<>elrJe_talch. W~Jn- voor onse vnenden UIt de &ehtentraten eeoo
ct. ,WRr I '.,~ de Il 11' ID d.L KOL~u.L Scus nUBRrCV.R h~ft het app&llt sohonwt Zoo OOit. dan IB cr tbr.18 Uit eeD oad Kaan...nh.Holland80b gralacb' geleverd dan ver eden Jaar lijk was hij afg<>stegen daAr hij alcb onwel ~te vermeerdenng van den af!tand YIn
I 00 v bv.d"1 .. n 1 U l)i-ndal wo,. _.= .. U~ .. r- DB VIIlRXIEZINO te Grahamstad voor de voelde MI aan eeD hartkwaal overle-\en. Van hunne wonlDgea ta -ONaff lUindter

, H! - \\.1 ,n, t n \ .st •• d In den IT ooh geoordevld om bIJ geit"genheld van den ,uik een Oonvprnenr voor 018 noodlg I{esproten en mpt tal van broedel'll In dp vakatnur In de Wetge ....Dde Vergadeftll4l'. ont v81'lll~rding Wall geen 8praak. want men vond DE KAAplK'IIE ÁFDZELING8IU.AD heeft
~J ~.I ~"~ i A ~~ ~rrberil', J lt ,n,- morgonmaaltIjd te KImberley na de ope- WIJ laten dallr wat er met Bechnana trolonl". hJ van hd Btlt.obe PariemelII atMn door deu dood van den heer Jonathan al DJn j!eld deelslD de kar, deels ID het zak. Dingedag ZljU IDII&IldehJltacbe Tergadenng
" "n "I.TS. OIlj!<fS I dtB t I d t P J I d IS geworden Aoderen trekken legeo del Aylift', zal op 7 JanaanJ plaata hebben boelrJe Hij laat een weduwe en een talrijk gebonden. onder voormttel'8Chap van aeo heer

1) -lIdri}" 'Il I ot, rd In den Ino I'IUID!\' Van oon Spoor"eg gehonden. Iets te an. mp asn 0 an. me on 0 an h V d B I te IJ d t BUROKlLSDORP-Aldaar ta wel eemgeregen krooet na StIgant. UIt het rapport ...an den Inspecteur
b drl '" II 1 ~ch )111,-11.100 &:Vu t('gl«en wal deon wdruk moest wc!(nemen aal ge8chleden On%C8 1O%lenS IB de wart cer an er lj Vti e om a II ge ...allen maar nog DIet genoeg Er z.u HO pu HKT ST Ál'fDaIE8FBEBT 11 Woensdagavond der Wegen bleek het dat de wegen ID goeden

%:2 I _IJ ;"ch' ::In~~( ~ \ ctn"" \\ PS V •• l I!lIs b!ld hij, ID "eo tocspraak: t1Jd~1I8 de pohtJek van Engeland tegenovor al~ lan 'IJn maUlf~8t aau de kIezers Diet V8<I blUlkl! leeuamer \eopeud wordeD. lijnde de met een feestmaaltlj4 aan de Beunt geVIerd staat waren, dat hij een pasr CoIJ11th Gij hlll1
I .,. ( ei r "lru "0".. ..n' Ivonge Parlement8llttlUg. Iets gew~ t wnt den om cr j!een geld aau hID koste te waard aebltn. cu omdat blj wel de Kaap heer 0 Kruger tot Ibliothekane aangesteld. De Lflpst&dsche BergllChottcn gaven hem. werk had !!holpen. en da~ iOl;:OO pond Toe
JIllli J A ct r b did van 40 Jaar gdeJen maar DIet ,he vau VAJlTOOIID-In den boedel van den heer Kapt Scott bekleedde den Voornlterstoel, Ds raadlJ~ noobe~g wu OtD

h
m
d

886 -ue Afdeelll}gt
'~"r;:~n;'I; .\~: t ~,~n .\f;I:~e:lhct gedrn.: fan:t.: I-xcelle ...tJOSlr GUf'" le""en Wut m~u VOOr dere 00 In t> ~ Pieter de Oeeatlseen hnll un den hoek van Rn_1I hield h,.tjrebed enonderde .....nw8Zl eses ..en .. opente ou en .w.enbeslootd.-======="'"':=--=======~:-:_~=' Robl SOil Il et>' ongnl MI 19 bgl,cht m ,R 1100.1'1{ hoeft, maar oaarentegen ook niel Jen hnldlg n dag vertegenwoordigt Roeland en Hopeatraat door de heereu Hof gen waren de Mlnlaters UpIngtou en Tudhope &aIIata.aude Baadsverenng op 12 JanunJ

- ,t 11··u "at tlJo Iu lell hIertoe W IS cf te gelooven dat mon te.{, llovcr do bevol Onl dunken de bo"oordlugen var meyr en Co, voor £2aO v('rkocht. en de oui" hPer Sonthpy De heer Uplllgtou te stellen Ken,berW'&theh voeraadJe bebetrofI«J
v b f bed ddT W AI I Nni bedankte ILls 1rolonel van h ..t AdmlDistratieTe dent voor oe gsc ool .... an Je at, BOOrt,hJ ban lel lu n"ar « m,n of meer plot" k:!Dg eCJ Ige 'erplJo(tJn~ hoefL dil, mot ev ..n et mam ,8t een vrIJ on nl en e E INDVOOl!'.L8PRurr IW'a 00 ,lil eeu V ,-"tige' L-t ill d h Ipt aan te 'n'88IlD Eenige rapporten k'll'aln

I
.. k: vergadllrtJlg gebouden om eell Boerenvereenl II) wu nt .... II on. namens " n roepen I bes1 eli
Ul'O opwLlllDg dan "t I I overleg !I t ZIJ goed door d .. Koll'ul.teu kan worden na zaa en IU a'lIIlOedoilK numllude dlit ~el d el k h h t voor den t088t op de Kn)gtI An Z-emagt en voor. naar aaD 8ldiog waarn.n oten wer.!
" • h V I' gmg op te ngten. le ...oornam liJ me e ver 'b om de helft 'F&Il een nooi te W1Jnber denam!Jtgeuooleu of welJl.!'t m t oell U lnve' o(~komeJJ Maar ook bumell de Kulonltl \JO ,an 8 eeren all der Ijl Jj broeJtlrental beteren "'ILIl deu wolstapel ten doel ui stellen later voor den to"8t op hel Muustene en IJ leL de h Y te beko g op

,. d ~d h P L B I I deze ~leJ!enheJ { w....s biJ er op dat de Regenng P .. nu n eer onng. sUgen OIIJIIellr zel,ev dat weten WIJ Old IZ cl, thaIIs k westlerl vour dIe eeu oplu. ,~ e oer vaD der IJ. ZICI TEXBULAND -dDe&eEmdraelU ~~ft ':dbnel..au de B"rg.chotten de best mogehJke WBpe de ontevreden Ol.aremollUn te melden dal
wli wIlion WIl cr op "IJlon dat Z ~ xc I behoeven. cu van wolker oplOSSing de toe ala opro t Af Illaner op .'en voorgrood .... ndaar. waann e genng ge""",n w tow nen beloofd eo bezorgd had dat ZIJ er goed ge hun wegen ID wtBtekenden toestand ZIJD lID

ten behoeve der boeren. dIe het zeer alecht btl('· bL.. h om zekere IWde" kla"+An W'&&rOtlder
ID de toc~praak door dell ~1 komst van Z Afrika mterendetls nf hetft gesttlld. eu thans met een werk ber.l~ te t h bbe bird rUIk van maa .. ten vn " .. tmell ZIC metm088t J Mol e- • 8elIJgt

{jl ItN I IS jdd t d Kit t t I Ik n Te Il n. t elsprD€IJlllgswer t!U aan e verbedden dat wat Vl'IJwIlhgendeden aoldaatje van Su teno. op één UItzonderlog"
Il! beaot wo()rd. [Icb ten !LalzIen VR ZI I lVg IC 8 1100 Iger an eOIl IVlj 18 a e 0 or le 0 gr 0 voort ef' al riVIer 10100 aan e eggen spelen was. waBt mJ kondeo elk oogelJbllk op ongegrond te ...erklaren Daarentegen .....
( M IstU le op ecn "'Jle UItIJet dlO Jr S;.; ,.: valJ het stemrogt waaldoar b~1 ~edljen. aohten WIJ het vol8trekt ...1< t Ol HET GESTICHT IN LANOEBT1I..U.T-Op eeu geroepen worden om de Bnt8Che vlag te8'8n men er ...oor om lets te doen &&n de &chine

d LarbarCl. III 't 0"t16S hUlwude eu mog ..lljk dat ook bIJ zelf ons bl de Bril vergadenng van dit Gesbcht. M .... dag .... ond ...reemde Mogendheden te helP'JD verdedigen. waar Irapt. May. ID de buurt der Rtert't'll"",iI~
I ~ II! S strekte om ml,nrstan n,t d(n l'e gehouden en gepre81deerd doer Dr White en hiJ tWIjfelde m~t of ZIJ zouden mot ...,.._UJrdeo...er geklaagd had. maar men moest eent
j tu rUIweu eo Ran ICdtreelJ re~t t lo" level sWIJLe voeren e dIll ru t de bo Bche wet~evJllg dleosten kan bC"'Jzel werd het rapport ID het Engelllcb ~Iezen. en ....n die oproeplOg gehoorsamen en de magt der wewn hoeveel het kostea zou ona alle81't'gtte

: Il~ ...clenartJ:J ~ t blecl ts gRf b'J to l- je olIJke ontWI,kelltlg der DnRrcntq~cn IS er gflf'n t"l.£el alII dal werden door Ds de Beer en anderen toespra. KonlDgin over ZUId AlrikAhandhaven ZIJn mlLkeu EeD discllS8le hadplaa.ts Over de bo.
Il il jat hIJ zelf gecu bell ~ad gt ZIeII IU h , Lo U1tscb"Pf J IU st Ijd I~. st d~rt do dagen toen e"n mlLlI als FlLu keu ,;ehoudeB woorden loktefi Iwde toeJUlchiDg<'1l UIt Ook ~lnge0te~ P~nd~1 voor £~~ '"j,!eo. £ D.
U 'or lt 1 d b h t h ld d K I I BEORAFEN18TREIN -DlOgtidag zou de eeme JU de "City" club werd dien it..g eeu m ....ltiJd be meeu eerdl Jaar ter lW
II I P "Il ulll Z eh tut de H J Bre~ell ~ um In Cl I I; 'lstrlCt eeu oor Irn aan c 00 er 0 0(lJ1Le be b"graf~mstrem vu.n hIer vertrekken. maar ZIJ ...au de CaledoUJl!Chc Ver..enJgtl1j!' ond"r Voor talen. maar er.. geen gewag gema.kt
I (1 u"e tn,schel"oruMt voorde Klwbe"ey,c~l luvlOt' I (p de ,rrkwzlngeu le WIRing tOJ;eCl vt'rkcerde maatrogplolJ VBr 18 ",'bleven omdat er geenliJkwallomtebt-utteroch ..p .....nDr OiIl.DI"'_ct.-urderRterren 'l'lLn betgeeurd voor ~.nlj&n<nbet&aldhad

,,- lf ht h d d late t d moeten .. o en Men """loot om Dch t. booU I ::'loorw gieeul g ttl "'el den. Il""" jal K, I [ht IS .al mCIl zt'gg~lI. een zaak Hlj~SwegEo stond. en toen advokaat. I te' graven. en geen Bpoorwegbeambte ze opo!f .. wac k' gedouBeen le rtoorme een P""krtan eo df!l) aan een ...roeger beslUIt ten ..!foote dal d.
u t nr I d nug genoeg beUl om ZIChten behoeve VaD bet ren 00 ID e urs nJn ve fIIug m... e b d 200 be !ra.Scbumbrucker het II~D dourgezet lf D our het KlLup8che P"liemenL "erl ~r. natormCljer all ereglo vertc- vertrek vaD kaut temakeg IJ rage £ IJaars moest ( g.-n Tnt

II u p 'aL: Kftpt Mdl8 zIJn doel bteltl ParlemAJt moet ook de gen"oordlger vau Jonll Afllka kou geldeu TRod D tech da DE ZAAK VAN OLEN OREy-Het bliJkt UIt leden ...an het Dcanlrhof werden~koRlla.
• IIEREIIA TllENBURO. e UI e IDe de Frontoer GuardIan dat de "'''rgadenng te heerf'n Kotzé. Stig&nt en Woodhead De he.:

raj maar bIJ verkllal I" tevene dltt mJet de RIJksrpgewl( er III gd:t'nd. Jo KolOniale IUlplrahes. al ZIJn ZIJ d, van wier verdWijnen WIJ onlaugtl meldinghl'b- Dordrecht waar men 'tpgen debanri ..lwIJ.d(r O'Reilly protesteerde tegen de verk"'IlOgaiz
bet WHS dw door ZI II I aaJ Ilóln de RIJk' u JU Bt (p puutell nis <Jlt 1 an!\'t zeer Z<l fJe gebleven. ucb ID alle u geval ande, s ben gem ....kt. u terug gedvondell, en bllJkt den Regenng m Glen Orfy h!\eft gpprolestecrd OUWtlttJg. IIl&&r de Voorllttrr Terld rtle dat

tiJd van h .... r afwezaghel ID ben hlU& alhier te bel 0 k Il ed • h b gt toe had 11 iregerJlI' d, expedltlO naar H,cuoar ala I i vel af vn, le vrang (Jf er tn3llch n del ZIJII gMn opel balen. eli dui. als de boel h bbe d eb t Wik thd t eg WB80p venoe van een aanta I ,.n met IJ Ier geen re en we I". O1It
" e n oorg rag l' &oor ...an lU& I Engel8Che en J odennamp" ZIJl'de er sl.cbts het IU deze z.aalr nog tot ...,n proe OJe

In het I, Hn b ld geroepe II "aar meI U Olel' nl en de 1\0101lStlJlJ d" reKte I'bl van der HIlI eCD J&ar uaal Lwr was wordt llIet gemeld pén AInkaner n ....m, die ...an. M A de l1t>er op _
I - U I ( vrot'Kel ZOli Ier cCI Igeu bcbljn van groo II"Ylllp It~le bt stant H, "IMt ZIJ dan IS ~wam en In Afrikaner kringen verwlilde EEN ITALIAANSCIle BARK. ,I Naza ......o ge dl' hJst en dat de hoofdlLrgumf!nteg tAf:en bpt H\)O G G ERE G T 8 li 0 F
U - 0 J! h bid "lt.IIlIId, II aan Robbeneiland veiongeinkt, heb- weerd .. plAn d ..r Rt."en,,'" ow ite N ,tureH III j wallr md ,on vul~arJlUg een bttere 'auk er geell t"IJfel Ban of do KolorlJ"len znllel lj eD wat velaD enng &.n Ol (waren bende het scbeeJlllvolk haarvllrlatfllJom aan bet naar pldprs te ver ...oe~n d~"n beslonden d..t

I I wJ.arJI", de .\lllIlskrs ell bepaaldoiljk de t W,IIO(t1 ZOO I ben 7(0 il K lo ISLe Zoemanshws ILIhierhet ontbIjt te gaan 8'8bJ"llJ AeTI Engel!ICh predIkant onclpr h.m trolsch op
~ I IJ or UpJlJl;'tou voor aau81 rake il k IKt f ! 'r tlP11 Oouvern< nr elJ lit Il lp WIO h'J De Kaffr lVatcltmati "I'es er onlonp8 ken ZIJ wae gel&den m~t kolen voor de firma hen Wall al. Il'emeentelf'oen en ,I .. t dl' handel

w lie u stellen \\ lj voor 008 Zlell Olel \ I lod orf I t h, t'lj V I IJ udel n f op dllt de Qn, e!J8townsche " PhlhpPIJ I 011 ' AnderlIon en Munaon. zon lijden als ZIJ wegglUl!en Ook Uit OlLtlxorj!.'
a go. -"aut dIe on de ultdrnl<kwg voor Natu EEN EXI'IIDITlE vaD goudzoekers In het w.... r de Regenng zoovef'l mogelijk een ZUIVe,...

,ver III cel Iraf.:t cn dn kt er hd'IJ 10 bl gt 1"lJd I gt I gew"l kL land beZUIden de beneden ZambellJ JIl. "'01- KoloDl8tenbevoiking Wil doen wonen komen
", " to Z I tol I et VPIwezm IIjke \ d r dali • jn 'I b ozo tIJ lell In het rolielJ"leoden Vin nt men bIJ hem terng- gen8 een telegram 10 de CalMT,_., daar kLtgten 'over het nad",,1 wat Uit be, vertrek der

don .nll ..o Zoo t ver Raan dat ZIJ Zich I let ODtl1L1l wede geelndlgd dat een PaAI' der leden ver Naturellen vandur voorde handelaars All ...0011 K08INOIll' '~n ELLla.
00' ra,,1 ~ v WIJ de IBatsl.e ZIJ "J ruo"tcil ver ronweo rd ddt te Tt.- I ~_ L I kt D k be ~.

om ean rall8el strIjd Inlll'oheu Kololiisteu 1000 en e an ere m.. mOeJ naar e I anwo lIt.omen za on aan e westJe Nadat ID df>ze _k door dl' advolrat.<>o
om te tracbten zo le sloren door dil £'cDdrRgt op I.. IJl )rger !B~nltIJd N ontsnapt ZIJn Het lalld wordt IDtuSCheu I!'lIlt hoe langer bop dllldellJker te worden WIJ pi lt i d H fd ul d Ih r
"OeIJeD ut t 6 .Ioot to billen Zoo to KImberley n,et RI cbt, IU schlju ma"r on atnrelleo anu te wakkeren. waarvlB1geZf>gd zeer nJk te zIJn. voegen bier nog biJ dat volgens eeo anrier bL.rI n:et d:":r..:;I<;u:f a~ll:!t T'oorade~~lt';:;
tbals cr t,,~lU "aarscbnw,n omnl tc Vllll"cJieIIJk: I,r~tcld "t d t I U UILt woet of bIJ ulet mot oorlog TE SWELLENDA¥ 18l1lbraak gepleegd In het een der teekenaanI .....n hetvorzoelrteDor Ihl'twrakwaarhIJel!>"naarv ..nw ..... o len

loU a '6 ouver elil lJ 1II:r:u1 Do Ca c Ar us t IPostkautoor w.... r echter de brundk ... t der drtchtborgtogt hIJ den Mdguttraat heeft moeten beboorde te betalen m'\&!' of hl nel OD~' ~e
aan lt ~erstell" g Gel ernd ragt le u cl I eUI cu ZI)II ~f IJ 101.olS vo"rlaull 10nJoII g P lj vraag BIn B. ;enng ...oor de dle ...en te zwur WJU om t~ ,t.-Ilen ..I. Vtrdacht ...an eell p 'gmg om h ..t hUIS Strafwet w""ronder' cl" Ma st;""l Hl 0.,.
t, I IS h t cvel m'll omdat WIJ !Jlt verlu IIU,,, erkcl tIe v I rIl g van het bell WIll do schal I hgt. en 'egt dat als (e .t,.,len M"n W&8, volgens de ÁrgUl aan wien. "'An Pohue Cornmiaaans Cb..Jmers ID de luc lt t.-I Londpn hew tot £1 bo..te ~ ...l veroorneeld.
J I h I I IIir Bon lsle:len b t land II, r !\'alnrdlen nlol telpgram WIJ dH bengt ontleenen. de dieven !ateu spnngen IHet Hof me<nde .....n neen en wel op gr~df uello nlOt kouleu \crgctell es nIt 8C ter ICll\oIJII"le <on tr ZICl a ..n IU'd voor nogllletophet.poor K ' _

lj 0 wdden, er geoll kwcstle van strIjd 100 DE OOUVERNEUR E.:~ OL &I1KRYBRtC d..t die W"t liOf>g'op h"n rile een bedn)1 oefi!ll
locht t geu eon cnverueur dIe ous IHldrH 'or luien tl' , lan zonleu Wj Oll~ Ut z hIt b DE VOLGENDE INSOLVENTE BOIIDELS zal KER-De Iladen v..n Dlllg.J ..g Il b,vuttelllden waar ZIJ "",uJ:.'at.nt voor mo"",ten hebb.n

~ Uit verl .. t~u ~~ ':IU ~~r ZIJU b~u ~lIgll ,.: vo leu dan Ih iJJS ook::; 01:' e~~B~cn 'J~frJ::II:~n BOI:dst,,:~[) ::rd~;er~~~ud:~n o~e~o!,:~~~r~en~l! ;,~~~ge;'':b~r~~8a::e~ i':c d:i~nmG~~~::.':,~~rl ~': ..:tJ~;f ~::er H~~:~~;~~::;~,~.:o~:!
tc~enover Ir al es arren aall e 0 lila de (00'[ ,e va, Z Excelleutle eu Qo£'eIl8to"n rlot &00 zeer om de land. tien !Iur V"U -Alfred Bry ..nt Claypole. twee II antwoord op ZIJn gezondhPld en door den Ulelle8tull en de ult.pr ....k van den Mallutnat

I
Olllaten vnll Znld Ifrlka onbctwlstbarelz Jn ~lluI"ter v ta Opellu:utI \\ urkuu. bet Ol G t d I lo Jacob vlin Herwerden. derde, S Solomon Minlater Schenubrucker In Clntwoord op dell vertnetJgd liet bleplr d ..t adv !'>carPIDeI'
I,eusL, Il bN ft be" eZCI maar lontor omdat geval IS rIjen VII.I en rey e oeu 18 a s Om en Co eerste Theo lore deMarillac, eente toast gehouden wlWinnooe Z Exc zIJn toe nAwenl appellant naet om k08ttn A."neeg _

L d IJ il: -- -- -- no ver~IJ lf"rlnJ( van IlUItlge bnren Maa r JIlmp8 Cavanagh eerste, Alfred Townseud •• praak sloot Vóór dat de Bnr07AIJl068ter d n Daarop verdllAO'fle het Hof tot den volgelldfllWIJ "aar"cI oven SCbll1l ver lezen. en I - I~ " I '" -..
( I"" w I m I J_<. c., \., IJ I(.( tlat de J,[roote ~ "cstte van Znld AfrJ~ a speCl..le toast op den Gonverneur lIJ,telde las Z &xc dag
h lt'lad ongMrne or zo lezers door ('enIgen schIjn K W TOWN -Een Jonge DUltlChe boer to- telt'grammAn ...an gelukwenscbang voor,dourhem
I rdrrchl zonden .Ieu verbhudell EKS brJtf als dIe hn loo beer WIener In hooge mate een landkwesIle 18. da' la IlIJdmgt. W F Buttoer gen ....md, lA Terdrlll- vau Prl'lIIdeut Brand en Prelll<lent Kruger ont
lM Arou I I Z Excellent,e verklaart de txpedltle naar over Spoorwt gz.aken. die "J op ,eno"k beken I. eli ter"lll WIJ beel Roed weten ken bij een POgiug om de LboUIle R1Vler over vanlfen In nJn lOnt"oord op den toast sprak
lI.nover dat die kweltIe niet kan worden opgeloet te IWemJD6D, en lI8'l ander Joog meusch. van Z Exc over het ;heugeliJke f",t dltt de spoor ct R.ATORK!fVAN STANFOaD 'kg'" RYA8

IB cl nRn~la"d te bebben n tgelokt. eli In verI alJlJ~ mt de Cape I mies overge d t d b t d N deo naam VIW Blddulph. 111 te K W, Town weg thalJl geoJ end wae en d..t wel zoo veel

l

Ad .... Illnet en WILtermeyer ...oor elscher
wa.arom? Omdat hIJ Hl IUlcb" "er cu ilrlt8cb nomelI nebben kan In zoo ver goed doen <On or rauens rij ,en .. e alnrellen op straat zonder eenige redpn door L!ftlrs vroeger d..n hiJ gemeend had Een Jaar gele &d", Leonard en Schrelller Toor ver .. ~erder
'{dag WI de ban Ihaven \\ HS er, vI!\ger als I IJ ~e • d h h niet " ....ahjk I emun dat 'II elk voordeel neergeveld en met stokken gellageo den bad hIJ zelf toen hiJ lie openIDg der ...er DIt was een zaak nn den verKOOp "aD bd

&an ao t van et pobllek op door de KoloJJl8t.en behlUllJ met leedr NIET MINDBR dan dne stevallep ID De lengtng tot aan OranJenvler biJ'II'oonde er op landgoed Roaet.ank. dat ID der lijd behoorJ
WI gevaar voor het IJ, lisob gczag? e~n I unt van hol hooioi"te gewI t vour Beer. mlJu van blanken die er zIJn omgeko- gewezen w'!lk een dwusheld bet zIJn :<011om had aan den heer Stanford <lie echter ""rilt
~tel lO( DIet, IS 018 li t\\oord op dIe "nag Je Kulonle vestIgt. maar kan helg:en d,oogen aanZien. lIJn WIJ orertalgd dat meD worden In een pleataehJk bl&d vermeld nJtIIt het spoorweffnet door dl' verlenging naar ZIJn hoe1iel g~&a8tgneerd had: en later 1D001"enl
Z '0 SIr H Roblnsol ter.tond n~ de sial' h I b OOIlOK z ch &"er hgt IMt vcr hinderen. maar. zegt onze tlJdgenoot.lnlke uken nJI Kimberley te "'0 (ooIJen. maar hIJ W1StIDtU was verklaard Volgenl elllCbers had VIl1'

~c njVer WI ler worjeu v..rw zenhJW:Lr mIls maar DIet een deel der blanke be. hler te gewoon om er meer dlLn een paar regel. schen zeer gOM d..t er werkehJlre mDeIJehJk weerder het goed gekocht "'oor £i,2i)~ door
II I« van bet Parlement IU 18tj4 de rC,.,e IS de groolo vraag eli boe gaarne li< b t d N I II aan te Wijden Een dllLmant Tan 400 karut 18 heden beAtonlden, want ~etLogJngdmethom voor bewlddellng "'&Il IIOInmlLkela.ar Tan <ten naam
lJ g der zaken van l:lechaanRland aan del 1_ I d h I vo Inf{ e voor e a nre en opneemt van het gevaar gAred om lo handen val een menwe eenlng naar e n ensc e markt yan Horwood, en Wilde hiJ thanJ den kOOl met"IJ 00.. zon et; llUII at ler. evon a 8 h d boe I t Toen hij nu net" taa

hK"r·t<d 1 1 IEt lil t d en en tegen e ren In bet hllrnall I D B ste v..Jlpo e gaan u op~ Il van erken neo. Zoo neen dao Pl8Obte::JZIJ .1.1000
loer PIoKt) r S el" en I' I' er er I In An8tralle. eeu tw.eeledlg doel-goed t D t d t d dbVRUHEID IlLIJlIEID Dmgsdag Wall de ver dl'n toeu gehonden maallIJd had Kol Scherm ...ergoedmg daar aed~rt de P~I 7iU1 het !&lidK I h d J I Jaag a ZIJ I oeD. en at on be ,~ • b Ir h gd f h t I fd ~-t •~ I' •• '):.. 0 or le a Opge rrqen lets wat oa lel koop vervoer van landbJo"proJuk:ten en J.... rda~ van de vnJverlrlanng der lIlaven Al ruo er em gevraa 0 tJ DIe ge 00 e .... zeer Wall afgenomeo Uit orwood I getlll

II H~"e .~p beslnJt va, bt t P .. rlclUeut 'u de Zlak beta I d S dn f DIet &I£'eb(s bIJ de Argu8 mlUlr bJj 8811 WCltWIJ ...an fee8teliJkheden biJ die gelegenheid de Kaap8che Regenng TlLn de expeditIe n3&r genlII hlaek het dat "erweerder met hem III
J' h lOg VAn en luterest onzer p lorwe Boohnanaland kon gebrUIk wBke om v d
>.rJl ·TM f zoer vour Jo ba Id Illg Zoa bl wol zou aanueDhJk deel der dagblanpen en der gemen hebben IS een proC8S8le bestaande Uit n an e oDdOlhandeling was ge"eest maAl' nz.l deo
A l... 1 1\r J I~en.-verwozellhjkt w<rl. EOO tWllf~loD d t kk IJ E I be een kleurling Slet eon echt eD tamboer-majoor Rl1k81"1'genng gpld op goede ",oJrwaarden te volleu pnJI van £4 Ó()() had willeh geven dat

tu banhlun le lllllFche ler IU le wanK'lwIJ toch tf mell bet vOJrheeld van zoogeIlAam OIJ WI e e nlOp
j

8Cle 11'0' stolr, twee met een bamer. l'Jl eentroePJobekomeu Z Exc hlLd ontkunnend geant'verweerderechterlater gpugdW <hthiJhet
I\R'p<lKd Hcbanl bebben ~tBlcld r Slechts 'IJ .nlleu I\ I h kiN d ners der 1\010 le bll"",1 VlDdt. dal IS l'eD der heden met .. zea VIolen en een haa bas b"8' woord. want de .poorweg kou met g ....u ... ga· aanbod der curatoren om bem het goed voor

IC ona Ier an vo gen le' I\t WIJ 1 I k b k d d d • noeg gemaakt worden om de troopen naar B·· £ 2 I • h b d _,110 vraa'{ nl< t Ja bear twoordull dJO Vil' I b f d f ee lj ste versc IJuselen vag hetgeen thans wlOr mlWe ,geaccomp'gneer oor en groo h ala d f lf b b •• i)~ te aten aallnam, e ben e hij voo""
tegen ra (I t voor a stan 0 tegen een ten trom dUldehJk tooude dat er op hun strijk c nan n 'e "'oerpn 0 ze s I~ Uil terng OTer het gebruik Tan zekero lalllng g .. pro.

)(Jrecel Z JIJ dnt bet Je Dntsche eer r"akt verlaglOg vn bet tanef von IJJlandscbe In ons wereldJeel gelcbledt. on dat II tevens slokken haar was kOlD8t van nut te zIJn De Kolonel had echter ken en dat later. tv-n vdrweeNdr eo etllChen
ot een li en I'ge bal baa nld lIIollts,oa all honrenpro Inkt t j de redon "aarom er. n&alJt vele beWIJ DB BANDIETEN die ....n den ketting zitten Blch

k
hIerdhoor ~DIet laten afschnkkeo

h
II
1
H1ILrde een blJeenkolD8t over de ..... k rbad hadden,

c ~n 11j I waar WIJ 8!le B zaa ter an" genomen en met U p Tan rd d h-~
Jail I et g IpgCI be,d knJgt om al8 beweer I J h '-b M t t zen van toenaderIng t0880bon KolonJ8ten vaD hebbeo Dmgsdag een plan gevormd om los te Kaat Mills bad de Regenn'" werkehJk h verwee er gevraag lOU Daar een regt van

voor Hl IJver eu et! aar wee pnu eli E I '- B II d h ko e men t doo dirt d' ... ,,,.. weg aao den oTerkant v.n LIes >eeknner en
1ou I~el "ot vu Eugel.n i vlcl le 0\ er do Ikornel aa k nge scuen en van 0 an se eli oorllprollg, te m nl' naar da meen _I r de eheindS oohrdoe bereJkt Zoo al de RIJuregenlJg' geen den !toop on--A-.n haJ ...erkl-'--~ nu men bem'In UWer Inll Wilar WIJ moer b k: h VlJ en en n een aanv", op e sc 1 WILC t tr k h did h-~ had IS~~ ~
Kulu 18tcn tu kraaljcu Ilht er zlIll<ell llJI 1 bt _ 1 d t t d too 00 tOB80 en dezen lets beel'llOht ten te doen Er lekte echter leta van Uit door r;'g s ee sch vooc

h
ee Ivan 8Jndweg lOU ge dit rpgt Illet 1L0n gl ...en Uit de getwgeUil

ICo. ,or "ngon an" lj 0 ua vel 'l&ll Wall et too VOP WIJJU' at lOen JUist nn d d h n d bl "h
.1'" vau gduI~t do verHalenr g v III 24

1
1 bL- V ~ II "at zeer hgt lot rll8llenbaat kan lellen hun gesprekken. en toeD men onderzoek deed zaI dat ZIJ ID zulke zaken ht!l-n kon en helpen ...an eeu er curatoreu. e eer ~l ee et

be 18' I ' le ""II 00' eerst lOnl:lt n WIJ "I un we ...ond men werkelijk dat ...el'llOheldeo hunner d c,_~ tEl "'-d h d da dat Stanfon! wel ZeItSr regt op een weg bad
'''pt m r "~D'&ar IC dJO uI) dIt te f V t k I Z ha W e ""'-Ler meo ID nge an gezien B tIehad maar DIet krachte "''''' honI 0 0 III IC orla. waar mt>n oorn De LIberalen &1111tot dOB ver de ConIIerYa van VlJ eo voorZIer. wILren IJ ZIJn I "look DUltechland en andere Mogen Iheden d' us Zljn -.._naarsc"'"l'
~"eger heli als rarldraalJerB optra lel 11.1b t h S onder scherper bewakIDg gesteld e er plaats, maar kracbtens den eagendom TUI onw en nltvoert. e waar pt poor .. e!t beven bij de VerklC&Ili~On voornlt maar nIt J8 H H CO kolonl8ahe ...ILUAInka ter hAnd zocbten te ne· zekere stnkJes .land dIe door y rweerder Ultt,,,maud 00 t als l(ulOl I"ten va 101 1ft "t I '- b b • ET I'URDENSPEL vau uxter en rrea men was men er beter dan vroege g besef e

I.t I b h V I tarle s re.. om lOt I<ooru. III et In voor Z Afrtk~ In zoo ver van w, 1111' bolan .. zou ...an Clanwilliam naar Namaqnaland """"u f 'd t h t ood te r t ....n Z d' g<3kocht w&ren De andere curator, de beerecu eli 8lmpe {'8C oaWtU OJ.{ na Dir I bó" 0- an ti e 0 19 w'&8 DopZlgeV&n lil CIJ Igd dik f ,_
I nen IIn j ge onw i wo goedkoop mo~e als er. bIl LlbeNllen 00wel ale CO servatte- om daar vertooDingen te ge ...eo (een paarden Afrika en Clndere gekolonueerde landen Z 0 te urne, e e een erge IJ e getUlgenlB a au

ti {oblUsou Id het bteed8 ZIIu st rOl el I k: d h I snel en geen predikant I) toen de wagen 0 L_ 0 Horwood. eu bleek ...an oordeel te ZlJn <hl d.
gJ \\e,.t om de 11011HllJtch sprekcl lo ueo. IJ I Mr " nT r a te .. tf'1I kom Il. ook ft n. verschillende rigting, n bost",,". el eun viel Ju1fr Ruter haar arm bralr. eo Clyde ...... deleu dat meo de ballden Dader toehaalde koo ID &!len deele gll&loten Wil! Voor de

dc cOllcnrrOlltJe vall bnltenlnndsch koorn Liberaal ala Ji'orster over Z Afnkaaosohe Huxter naar het schi1nt een Jeug<iig lid van rhe ze aan En~d!anld rerbondea den UIOt aleehts v::fediging verklaarle de heer Pierce Ryu.
vuJkJJ g ge~n o~uoodlgell aau'Lu t to ~.von be h h d ~ > E !IVM hler ...an t.U! eemng Toor en epoorweg ...erwee d dat hi el t Ho d der

staat Wlar men 'er met! te 8trlJdeu zaken gebeel ander8 deukt dan oen all et ge"ln, ge 00'1 ....er" r II een gerep. waar ook de expeditie het ge ...olg die in het h de r er. J w me rw<» on •
011 oe zaUie we,klu!\, der nbor I H, pil b f T hJk onderzoek gedaan waanut het blijkt dat N rd d h h an Id en ~n voornemeu te kennen ger"811

C~ t en t"eede vrageu WIJ of men, In Coari lIey Slrobta daD ui ,'0 Uitslag der ~ h t '1 L _L ILL 00 en e rust &d erllteld. VnJbwten had om lset 1an~ te koo maar wetblIekeI tt lJ(t UedwJJj~e, VIII" UelOO8 K DIemao, .... oor e ongeu ..... n.p .... eIJ ... IW over .... ldlgden een op rhoofd d f I h lOpen.
leoll olollJe als de nn'e. mal liE'n TInden verklezJ! gen voor 7, Afrika een wln8t ZIJD gehouden worden b h d pe on

h
er
b

.uge IBCe met heID had afra OteD. dat Horwood dit zeer
bel j le verw rve ~Iaitr "at S all 00 k I '-' esc ennmg, en e weg naar et IOnen and goed t t f..! k k

au om as opoorweg commlSlIllnSien. met als bet blijkt dat de meerderheld van het Ex-Of r.UUCHT bhJkt In Natal ID omloop te hep ge ...aar Het was Z rxc die daarop het WIS ~ end ge..D
k

WIJ er aan 00 ~.
1\ 'p.t 1 d ~ liH stuot? \V J IIcl ten "t g n d R tlJ <L.t Ma Ir L be t d ~ teren, en WIt e &&a wae afgesprongen 0.....

~roote magt en aan e egerlog nalla nlen"e Parlemellt UIt leden bestll"t die n ~e r les .....n oroe s em zou ultzenllen der expeditie hu.<igeraden ten "Inde hIJ het met de executeurs niet W&II nnD8D
"",sloot als 'Ol G nveroearnl'r I,napk lo. I k zIJn om SIJ' H RoblnlOnlLIsOouTemenr derde eer en hetgez:ag ..."" Groot BnttanJe zonler

we j s meH verantwoordelijk dan de er voor bedanken om. ten gerllve vnll Z Kaapkolome op te volgelJ en eeu Natal.sch bl&d h dlu.afd rd d t d I be--'L I eens worden over de ...oorwaanlen. bepe&lde-
UlO 'u Hooge C )WII ISBans III Zn,J c\.fllka R t k W II b hi ed be' Ir ge an wo en. en I oe wae """,t. hJk WILth ..t regt v.... weg betrof Nadat bet

o ers. wer &aam te zIJn e I~t zoa AfrlkMn80he Itokp&ardlefJ het goede geld rengt enn e een zoe In verband dat de NIL hier h t een elL ander over geze(l: I te heb H f d d h rd h..d" lde he d
h t aaa iel!ep:ll 110l,en dn del'Jk Ins mLl ken do hoer Merrlman b,ervoor dengen. maar der Brl(8che belaatlU"betaleMi weK le ~b~Upmgton Mn Pnnses LoUise ui g~bragt ben Ende Z Exc dat hij getracht had OIUnoo ul~spr.:u.P~~ :;l~~~ tot be:e~ t.
Jat RI wurd, er op I arc onnfl,al kil Jkhlldl lt I d b I I hen om OTe ernlgrlLtao planneD te sp eken deloozen aandoot aan de Hollt,ndscb sprekeude

ho.".IRd b k I_t Lil I d Ze S II. IS lt et geva. 'an IS et nog gooIjeu Is dit het goyal. dan komt alll'll Oemeld bLod voegt er biJ dat het ZIch mOlt ...er bevollrlng te ...ermlJden en dat biJ hlenn ook
r geen I reu gpml". IC n cao ,er e d f b d t d h d '

e vrMg 0 !Ben em genoeg zal vertron. regt. en dan zal de les dIe. naar bet won er over en wensc V'l.LIlOmmlgen aan e III ZOO ver was gealaa.gd als de Trall8va.alsche
KRRp_tAd houfJrunKt s eo !J Ipell mJet cr "'J IjLl .. en WIJ l..ten nog daar dat aommlge achljllt tballl door de TransvaleMi KUJlIItad da~~~r LelCester Smyth als Gouver Regenng met Kol C ..rnngton mBechuanaland
llu~t.b novel tu gd d .. t ne b"r' rs v ..o V flJstMt en • aan neur naar de ~p zou lliOgeU tRrugkeereD samenwerk .... tot het handhaven der orde ZIJn SCHEDULEN INOELEVERD

Z A R b knd on,er rijkste dlstncten van "poorwegen M&II8uuw "ordt gegeven. nog lets betera nil· KAAI'SCRE UNIVERSITBIT -Op de l... tatge. fI.httek was altl)d wee8t ow het aezag VltU D L C
<pu le te versta 'g z'J II om k h d d d 'D __ ~ d U ge.. <C - au i\"dr... llllfibell L. AI C'

I \' versto en zIJn. eu dat de bewoners dIer werkeu dan een lonter herstel der orde aall ou en verga enog ""n en ......... er Dl.....r ..re MaJe8teit all HoofdmogendheId In ZUid I-J b Re " 'd ..
-\ IJ" d z cj 'era"" le ergerelI '~ar men ZICh SiteIt zIJn twee beslwten ...an eenag belang VOOrAf Ir to b dh d rb "0 <8 oJ.wln .." ~ eD. op .ual•

.. , r t d tiN I dlS(rlct.en r ..gt hebb n om ZIch te ~rge de Tranavaalsehe WeBt.orgl'On&cn Wat de het puhhek """'omen nl vooreerst om I 188- d n, t tan a ...en nen baard lj In vb~lrzokenen-)6,,1.1, dlllilct S ID" s.t 0 ltflalJ erge I II IS I fit er aa, .t ur, ll. b ,,-- , n I en gees egenover e "I e &epu le en t.- I M Ih R K I'
1\"u(I\'.'I'- I d lt .It I K I reil over een te groote egnlstl);Jllg 'Van Natnrellon na Z Afilka beh()')ren te en 1888 Porter scholierschappeuverlr:riJgbea.rhandelen waarmede de Kolonlllten met zoo vele Lan- 'hr I u•• lem8D .yMr. op ,JIllIel

ve angeu ~e ac I woru aso ur ISt, \- d t k ., K I I te stelleo en de JanullOn p t b d • bon~- T Ifl.) J.r
I h lle s re on uor ooule waar m"n ge eeren la dat ZIJ. In hnll verzet te6'ea de _ nJzen me en Vllll an en ver ...,n wILren <'I'Dgkomende op l-J bil J CoJb te K W II T

I Ic I b ,L be angen op et ape ata.an TerwI I WIJ I kk ~1 I d k lil8, voor alechta één Jaar te geven en ten de gAbeurtenu ...an den dag gaf Z &xc dl" 'y. IIIjl' I 1"111' OW"
Zu" en£'r nen dat SIr li RoL.IDSOII bLd IU Il Ihor IS JJ aar a en t meu olet KoloDJ8ten. geen stenn biJ I<:Dgeland Vln tweede om da vraag ol men gren u:...trege hoop te kennen dat de toestand Tau financleele~ I "~!\.T Pb~,' k. P K Ip(" lel , dl.wet MAL.

\V 'I Ic aun ~JI dan "elooven "Ij loeh dat de den. WClrt III bnn 1I1~dOldehJk dan zollel len moest nemen om studenten ID de natnur eb waar men thans In verkeerde door een v..u U ' • 1 \'
wallr l\rrell S CIl "ac or ll~ s cl kb II d hW' wetenlch ppe doo did I d rd IJIfVII II !Rle ID As ""ge op 1\ rn'l( nt-lO,.--._ .... -...., .... -- .....-- __ ---- I Ic I cl eD et en vaD eo eer lener. al ta &Ij op den dnnr Inllen riat oDderwerplD lO n r een wIJZJglng ID e exa "oe mogt gevo g wo en. en dat d~ voltooI JlltriCt Abt ' ,

po Itle toe el cu mOtRt er een hoof 1101 0 I k I' mons eo ILndel'lUlDSde baaD te ..!fenen. aan ...,n Jlllg .....n deu spoorweg een voorteeken ZOII m .r
bedt vervulJ IU h t perk stellen aan !Jet 0 verwe'cn IJ lUg cr vau ook: nog &00 aall do Kolo Isten voor btilD bet velllg8t. J8 Comité ten fiue vlLn onderzoek en rapport te gen ZlJn van deo terugkeer ~an dIen voor.po:d j 1-1'111 pplll Jub.no ... KCMlr, p ~"ld. P "" 8

I
L dl' t dik wcuscbehjk toch nlet zoo hgt In pIal< Oat hetgeen "'J verlangen geeu loutere "'erwIJzen. bestaande UIt Regter SWlth, den vaD Zwd Afnka waarhlj ...erzocht!\en glas 0' 18

1
tICJt \~.,d.e"

1 Il \ ~w tn ta. nl Ic pa tIc moest voort.- k k b heer C A. Smith P lf Th Hac<> te ledig K I' t - &m.,. lhaa \VI geU lj lS li r~s T.",b.u LI( n - HUI' AL' k I tiJ nnneu gu ragt woroen als bij Hch herseoscblm J8, bllikt daaral~ dl\t In een DU-bn • ro omlOll. "an en 0 SehermLrueker beantwoordde la" 1 - • .,r c :\ ) I v a' JUu. III ))c)) "Ij I Id ant Ol! dan or eu r LU> dezen dronk met te verklaren dat weil vertro •
~ brl.! vali den beer Wm lIay Il d h u 2 -JMC lus II ..nJnc sO 8lhulI' r 1\. (CMp J A \ cl la I I UI I.. , d :-"1 Itl, 101' "'Jzen lat I I.. t~ llJeer !:cstrckt zn. vroeger WALVI8CBBAAI -Zoo al. WIJ verwachtte ta "en mogt ste en op e ui pb OTlTlCII der Ko d '

" d L.. ..1- C M h W ho d dId rr., ~n ulSLnc Illf"rIJatr',lltd.HI~t:I !ol II trlb. J> rt I." _.1 er, .n I I p"'8-njl' r I bebblD om uo HullandBcb spr~kende Kol,. Eén pont van h t d I W re ao..,or .... r ape erelI"), Rall gemelJ et lt olj)r le en togt door Damaralaud ome, en met. IJlet zon tr leker gevoel van le Do....1 h'"!!, aL""D lmko -u I,.. ..u u b. 0 I
2-11 :'i.,,, ltl bk ( (::'A'O') I" ton. e geen e loor leuer bIRd dc I em I ~ la olldernomen hetft waar ...an tie onderwerplUg trots. er op te Wijzen dat ol' I J ,nuanJ 1880

C.p' J I~ 8." from l Afd II :"pl I t ,b. ""rt I' ,sten dl£' wuder iPgllI le Bntsche vla~ vermeldt dnnkt uns bIjzondere aandacht • ag eene op I le In I ge nd. der Damara's van Bntech "'SU" het gevolg memand !l'poacht ZOl! hebben o"t voor bet elUn
r- h k L " --.. ~__ K L- 1 (VOfJ' dm 'Jtater. dm hMr J lJ ]Jut"''!!')C.,.O COlli. I kr. Ic HKI """ " ItQ ZJn. t eh g'lc,e tlgen het DI(sch Do PI,S Vrin good haverhOOI Toorzoover lj r.e au waaruemen.Btreatls ma.ardeheer Wilmer.dle ditaande Ca]eue1l Jaars ImueTPymspourwoggem88Josch"p

Ib,stoor ~ajd,o teu "Ilo te • om Z Afrika. zonder d" Bntaeho Tlag er T,m.. meldt .... oegt er bij dat ...ooraf delaniten met de rest der Kolome lOU .t....n. JIlaar d..td~ J J DE VILLIERS
t;lóOKJn LF' - Pr,cl ti!," bengkn omtr.nt Kaaps(8d. zegt bIJ. 1al 10 J .. v d t "an J ..n Jonker eo andere Narn&qoa hoofdeu Regenng dit tech bad tot stand g bragt ClJ

de rr."~1 r 'aarop 'n kk Jar J IU Ba.ut"llLn jl dau een daad van den l<anl van E ~ I~ud nn3.rlJ 3sb 3d per 100 pond ZljO en d" an aan e nemeD. zoovrel mogelijk aan door Dr Oonng. den DUltechen Gon ...erneur door beAmbten en anderen er trouw In Wn. ge Derde Het bleek mt bet "'PPOrt Tan c 1Mi'

wordt gedrnel 'I it men III het r: .. I" \r , weal nIt ht! bl ek J"l mln om zal .. eell bt t dtb' d z'Jn lot OTer te laten. gekocht w&ren Voorts meldt dezelfde heer bolpen Voo".1 bad hIJ Z &xc te danken vocor toren Bosman en Sr.amper dat eT meer ochu do
Fen er 'Ii "vu bral Ip....l!' van pen ge k vrac me eD spoor relll IS zoo oo~ at dat In O...a.mpoland de moord van twee Room de beL.ngstelling stM. door hem IU de ZlLak waren dan men gedacht ha I etl dat de I IUIts

p&t.1 t""r I Irnn"'~rlw l",r te Lad, bro.nd nalLl dool Le bereI cr ucb gaal nl> tot optn, al. een boer In Tnlbagh haverhOOI bonwt. sche zendellOgen lUt FranknJk door de be...ol Tan dell spoorweg aan dBn dag gelegd. en bLt Rtut eae Vrede. u. bet dlatnct Stellenbo&h •
!M'n io te tI bbur!, Il et "tn b.boorhjkellrnwg van MODtSIO& eo UleDS gl'8pnlS bad hIJ bIer tegen dIen prIJs sleobts eeu netto Wat de tegenltanderll der Regenng ID klUg daaraan te Wijten IS dat nJ tI8U opper begm van het oleuwe tijdTak Toor Zwd Afrika eelJlt;8 bate heelt.. te zIJn hebbeude lUooJv nt
gel.ll nt f t v n uere, n uar p .. eg HlllelJe_1 vent .. " Graa, C z .kell IemelI ecbter I tIl Oj k '- D &lke Glen Grey "Illen. kumt dlUcl'lhlk aao hoofd In een ZIekte Terpleegd hadden die met JILt met de spoorwegopewng aanbrak, zou dan le fwten &all ZIJn vrouw o"'ergedaan met ,ne
Cal~dollnv,"r 'et I g ....n rl len brul il" Ijl k ui Cu WI S van ij I.. I\n ma~eo lt den dood emdigde Het opperhoofd gevoelende ook voor altijd lf, dc hennnenng verhoudeo biJ onder een uuwdlJksehe ToorwlIIlJ'de getrouwd
ID B... utola.D j af t I",ertl J. en au iere wa_ ~( ..o eer l n '" II .Ins over hot betnalt hem ccbler I I, t, en dns bouwt but hebt door een opmerking III eeD dat hIJ sterven ging. ned hun te ...I~, bhJven met den Ilaam van Rtr Herculea Roblu was Ook had ZlJ een aan8praa.k lOgedl~nd taO

die ..u.n ""n 'eu l.lu g.joch'ef J.. leu LauJ I'cried" I I L Inr ~ r D t", leen Maar (oont hJ g""u hlHCrhool Stel Iln ecbtel dat verslag van de onlaDgs gebonden verga- daar alJn ...olk ben IWden 'FIID toonnJ b6 son ala Gou ...erneur der KaaplroloUJe En no £500 tegen den boe<hol. en Wall de plaata onder
drost va; I{Vlf"i\;~brz0djt om "<n Ilelltl~ r let het tegcnwOOldl)<,o welk 0011~cbromo du \TRcbt leer vermilderd wer.i en I derlng te Queellstown dat In de Cape Mer- achuldlgeD en dooden zon. maar IIIJ bleven moest hij tevells zeggen dllt het een zaak ...an:n ...er~d va~~IJ450haall de Standard B&~
ow III uuto LI ooru TQC r W t"yolk Ol k • lij ten emde toe en werden vermoord. ook een het Ultente belang was om eeudrsghg umen t~ geu we ...er ....... ee ter IOmmtg'l ocbu
bBa!' ll .... l. te glt&ll KU0P<-u eu t .. ce balelI IJJ r< 8n Itaat le v, I "ncbte Il IS nu de het dUB l"1a i laam acbtte om huel "al ~ V8l'1lOhIJnt. AI8 men de Nat nrellen handelaar had hetzelfde lot, maar een ander, werken. eo dat biJ dtlS de gelt'genheld wl!dp elllCbenl geproteat.eerd had leo 101101v.."t uI'
hf b..d W tgeu, ID Il OUI UW" V"cll t~ pohtltk In de laal8te tljdcn Goor 1<" geland ha~eruool voor de Kaapstadsebe markt weg WIl bebbeu omdat liJ laatlg ZIJn. heet de heer Bahatta, die ontsnapt "all. dacht BaD "&anlt-men om lets UIt deu weg ul rOJm"o dAt I&&ngebodeo had de pI_ti over:te Ilempn .or.

:~:~nd lD~e~~ ~"'~du ~::~I'L~~OI L;lLo~: IIIJ Znld AfTIk" gevolgd? 'asrom mo,,' te bouw~n ~al dan do voolraad anu de bet aldaar. waarem dnnt men de locahe ~::a:=fdDe~eereenw~::nkï!~:n~: :k=~~r"':~:erdebezi~ h':"~m~~~ :!~ge=:e!':kl'!:ne~:~~:gWII~:,~~;~:1 ~.~
WlJn ,te be"8tlel Dit ZIJn r let d~ eeDlge Geceranl Jonoort tban8 tegen Ma880nw mal kt te ~oop gebooell Illet groot geuoeg dan Diet nit door beo naar elders te un' bet door de schold V&lI het vroegere Minis stn,klring m ~ht brom den Oon ...erneur In verhoor genomen. maar er kw ..w WpHI • I
gevalJen mMr LJJ :<001'9<'1ale ne and", t00 de "Ipenen opllemen? All en omJ .. t Sir "orden om tut..en daliug Iu prl)' te lel' den. londer het ontrnlmde land aan boerel' tene ta dat iDamaralaud onder de Duitachen een oogunstig daghcht te stelJeL D ..t~WI belangaaD den dag .Men Ilam het "'ppvrt MLI:'Pll h..~..t.1 r l~t I 1)@!I'IV,;,ullt",orlt 'Rerbnllkt Lbarl~a Warre ... B expo 1110 de verwaanJ. dOln. eo ani voor' de b.oeber,,81'11 d. te VUMOOJ18DP Daar btd, meo hut 111gbeell:omeD,na&llJ'_gt er bij d"- jleIteu la aoo Ul~~~U bedoeL~g geweest, maar dat men IIlJn ::::_~~ de besehlkkiul) ner de zaait geheel .....

coo> ""lW tt _UI. W le osutu, ... ver W &I'" daIt d. EogeleeheB al, IIJJ het w..,....._ &00 ..... opgent, dat had hem en ~~......... Il.
~..u ~uu",.peu. Tuorwattr el ilWJ.Ulu1J1tJ~t~ beid UOI ~ 11... 11.,,, ••• <ui .. ., n hoogte markt te bedeneD londer de Toll:>al?herf JUlBt I Laat mea die ontraimde landan NaturalleD~. __als bót lutïg wcmh, er van Hirer DO'L- Z. kc. rb'1l-td, en bij I' I DUalCO'l

,t9~ h.. {~ gebrasi dat .Ilft!! k~~· oq 10' , .. , te ba..." r ao. ~IKII', IUlI&Oa ... ~~~~ hl;;,,,,, CIU ai.. .li~' """ fUIltIlp..w YIIl '" ltTWtr9ttt-,~~" "dll.nG dat _ -**i.... Baiteu..-one. waar een tChUld van t2.fJOO
-- • - _ - - • --.-:- -- - _ - ..." ~- ..,~. -. ~ ~ .... - t!~,!.!""."_Wel~

j". ;!'Ëf".:.r.,}'§flL..;:li5;~K.;.,::v:~-....,.. .... ot ~-T.
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llur bft~~:;nw~::7:::'.t~ebt. Pru;' Maitla 11d Ker k hor, EU BEL EN SUPERlET1JI. ~r.:LOA:::::~B.AArtB.. ........._...A DI'O VER\fIN'NING -DER F:LKUTRICITIUT.

denl 0118op d.a 12<1.nNonIlIber m.t ern b... ""k De oeste w~rde 'V~r be' -ld ia d. 66Cf. Eeqste Klasse SEUBRf a. ~~b.le licht word, r~ D.... Lamp ie.oor bet -t.tr"""oordill" ia dr
lnew.reerrn, wu or.. dorp op di"n dajl eDe.n BEGRAFENISSEN., EU BEL EN IS·.... 8cJd~D . ·tRikt, 11.-" .JllipnjÓ"".a wo wháDden "'NChil1~!ld.po_oUee '."aardigd;- le.
PlU d..- te,o~la leer ZleH·:.a..~ig i ~aat the' "'~I KoloDi.. I nA Pe-- . --e 'IT· .. ftA...... dllaJlooo-pll;l:d& .p .. - ta...nea .4. IU.. n.. '" ~ _ lre..,De l.A1D
ct ... eNCh 'flin lOlea OlD £AA. ""n ..omA en W8r- ! IJV ID. 'aD"' . - A .. l""'~ "oor AI__ bulerU"' .... aik. De ..... a dai.; I...., -weer 6 ad·, woor he' •• Pr.'
blijf bi.r 100 uaaollUlll mOjldijk te mAkea. F....n! '11_1..1. _r.la. I licIdeD 'IC_--="- r' •
puroreo.oorlliin.unkomet,nnllen ... m:heid"neIIOPen na 1 DE~EM~ER ]885, tot 0 'SAAeS &,' Co 8V&aeD. ......dit •...,a.lfaola.t.oIlUe'lao ... oet, ... _..., K.ld.eft, PakllluaeD Kruid.

~
arnit.n .a lijlnillen ZH Ed. te gemoeI. nadere kennisgeving, lIal de Be. • I . • __ i. da&,_ der.• it,ia",. ~ cleUbeeld na nr- 18Ip&ijHD (ol d..,.ujk. plaag ... , ....,' oaCplof.

O d bo ' ~ _t PI bo ..... ~ ft da& aU-bet ......... ont ..... WMrd), Rij~ IIlulllioa.
iel lan,dura. arri.eerdehij. Dder eeere Ojl grafenishein dagelijksloopen van Kaap- _1_'" O· 111- lid.... 8 D- a Il .~,-, .. bUh UnkI. ElecldcittiUu ~ Ta' Mi' falle'Del r'

Ildomea hi.ld . m.a ltil, eo w.rd hel Volbhed. tad v rtrekkende te 4 00; 15 n.m. VOOBZA_mB SBTS-Ble,aDtie eD Ste~&,e Vei'ee-.- p JD.~ ,.;;_.....,_liJD JweD - - . .' I_,'_'O 1 uatrieeieClOeleiodea
door d. leerliogen der Ooa .. rnemeataBCbool II e • . ' " '. ta ...... op ~ centrul pul.of_trroote PriJiel. parlAlDp, TnIIhtnijllllArall. deelen de;

.' ,.sonll''', en het .olgeod Idrel gelelea eo bem I :erngkeerende na afloop uer Begrafenis- D. ISAACS &, CO. ZULLI'N oJll"l8hle Bobapn .. Bokkeo, lMCIdoerie, iD pIMr. na .. fill Iaet. beri- ta .ereld ~den.
UDgeboden :_ son. die eldn nt IIijll, publiek .ordeo yer- e&eUtm, da& MO Wap di. QIlh Ofer la.. aIge_D 1!. Bfid~tip.· Di_M. YOOr .Ileba_. on-

kooh' te KLAPMUTS STATIE. Zij .al· Dllt!.ijr en ~nlair aal .orden, - dl'Mllbue deli.ik p1nik, ,oor Ite. "rIlehten ..... Kaaera,
.DenpR_~~_EdIl... I.enadheaeeOr'.Vd.Ben.;JMereJ. H. Braod. Vllor ieder Lijk, hetzij van ----A--,.. SETS-- .. li.f.- •• .._--Ueel. leo I8kerpnMDtsija IDOeCdja, .. lijk - olielamp, eD d. uo.-proDIJ UIIUIU, .... DeeeLuapieopli.rlijketrijse", •

.--- • -- .. - -- no .... _ .___ . J' B. V1LL1'"RB ,l1li elec&rieitelt ill lÏOIl telf moet 1l.1l_, da& il 1r!_Irt, en heeft - wiu.a geslepen GiIa Glol>o,
BOQIr.Ed. hee' !-Met innijt' dankbaarh.id en een Volwassene of een • DI "'. UIl du ,01& d.lamp. di.lIfKeoo- ba .ord •••

'hlijdaebapie bot d.t .. ij, leerliagen der Pabheko FInd zal WOrdE.'D ge re- DISAACS & CO Paarl, Hl~o".l886. DeN __ MaalllCllappij"oorm.et.riellleV.r- Prijl~Lamp(IHtÏllbetrrip ..... BroaaenVoelo
Goll..,,,..enCIIChool, UHEd. andermaal in on. kend tI 0 0 •• 1. S. V.A&AlS., CCh.Afa1agen. 1101l&i_1IJ~ er. tu laatate la .~ll dit id_ Ilak eR Glo~, rijk H _lijk 'UYUrdilrd), .ti.
• iddea be!froete~. ~ ... V.rlichuag door EI.e&rieit .. t te "rw_lt- Vl'IIChtmJ DUr alle deel." der •• reld·. I'}

Zeer uD,lenum iJ oae de tuk dAl .. ij onl8 ge· Voor iederen Lijkganger, SLAA.&AIIIEB SETS-Van .. enohllleDci. Bo.hoone •• D . I ALGEMEENS Ujk.o, ft bet it bai&eo &wijfe! d.t dele all... O. <mote. Voor 8pnekJ&utera, ZaIu, S.lona,
.ebtol OD lIeli.tde o,,,rb,id b,rt.li k Ikom mo- Drager of PII888gier, voor BOJlllDnl "T ,,'I'L''''K ' "IL' R I.nlrrijkate. Ilil.iadi"lf - om .. e"telioll al bren- Pabli ..k. GeboaW.D, tini. !),o L4mp ~.rfl ""D
,.n beet.n. \\ ij 010".0 l:H Ed. , k.r.n d.t de heen. en terugf'eis, :l'atl'oaev., ID D' lW! ~I'.'" ~lJ.... I geil iD all. tak.lt.-n un ,erlicbtin.. .' .1!_hi&tereD~ en Itil lichr, b " '. ,n «root.>
wiIQlli.tall •• n ... ren.llon.bu"fd, mMrnokli.f l ste "lasse 0 1 6 0 ISMCS &, C -' O"... EI.ctrlacb"lAmp~t"OI"l1tl"cItM_, W1lteUloboo,dllaioreaOlllenk.oword"a. ia all.r.
h.bboo.la onl e n .. eldo.... r. x unnen de F!urllel'1l 1 0 • O. PU BLIEK E V I !>KOOPI\l"'-' GtUiJi.,., of Ilro.;>!tI.,!-it",.. t'", rn ia n,-c:b ;, .. e .. iJJ •• mubolaL at,r~werkt!~ )J.t .... rlr ia ",,"lijk .'1'8:'
~",.rr.n .. n ... t ~ij r oir ben deedt eDn,,>,doet in 2de 0 . I \. i" tJ bId, noelt mO-I)"IIJk afR t. be"~tk.n; al w.1 kl_ en eilllfaat. Prl,. h lOL
h"t b..lllr.n.n ,.,elen nn den SI".t, .. illi.t 3de " 0 0 9 J.t:DE:II..a.JI'TEJI'-OD .. el'.ellCkeltjk iv. q1laUteit eD .riJ.. TJ: ooodilfll,ie.eied~re "i.r of .ijl dAll·n w.d-r U.t'OfIU1lllk "pr~mpitol na BroDI, V.r •
• inder .Ml "ol ~ij 'oor pr I .. Iuul en nog zijt in 'I D :I met eeu IUllr op tA< nUM. D. lcotlM lImI 1NlrlicJI· l"kl, F~i·IlC' Ilf Oxyle Zil.er.
belaog der op.o..diDIl. Een V orrnindering van 25 peroent zal &, C I"A L V I N I A tillil lAIllm er. ~ -in nl. di. """ Gal . AU... pt'CÏ.I'lfrootlellofpalronenwor"en .ol~.n.

Wij hopen dAt de bA.d •• die on•. 'n nAar .. ij worden gema:!kt voor het veor>,oeren van D. ISAACS O. U; • (f c.onta per our, ~elijk .. 0 8·8 '''0 Id.).n b",ft orierll'ellUl"kt. Prijaberekeningen ....ord"n weroeh..f'.
m•• neD '. IlA.... b. opk 'm'nd jl'e.laebt 'An deun Lijki}[J, wipr ltetrekkingen het Kerkhof V.a.1fDJ: TI bo.en laaLatjre,·oeatd. h.1 Ilnu.Jt"nd .roote foor· AU .. u,1Dp"n knoDt'n dade.ijk .. orden gebrQI~t
Ht.at •• n UlIEd ... rbirden .t ... d. iVI,ig-r .n h d.el n" Docb bittt-, rook of k"o~·f •• Qr&ell.nr, ..n RIlen, b.boorlijk in ""n It.rk. R"nt.c hili
lt.dlter ol' Il"D ,.o,den nMr mAl. "ii I""'D.m.n 8estuur ebben ovel'tui~d dnt zij niet in TAJ!lI.T'l"EN-AxmlDltel', BI ... ellohe, Ta.iJt.edE, Kiel4e... VerwachteD ERFENIS, w... rdoor de luebt nlrt or.lli .. r .. ordt !lr_lil inll~palrt. .. ord.n .er&O~d..n, met jr.d,.kte ""v-
iDjA,.n, .n dat di. bAndon. lo"donijr "m.r, on"e· st.aat zijn den vollen prijs le be'alen, en m.lD.tel', eD •• , ele laabt. Koele. eD Kleu... . I oa op d.I"":'It.!.n ~raad nu temper.t.or blijfl. wijainllpa.O)OJ' b.t li'ebrnik, ....n h .." .... lh.id Cb••
rl d.I.il. mo.ij.liJih d.o di •• icb mOll' II 'I'or· op vprtoon aan den ~tationchtf vnn een OP 8' J)\NIIAIIIJ 1886. Vpr~er I. aij ,ol.treh ","der .&Aok "u b..ho"fl ",ic..lië~, .,,,Ido-nd., woor ,_b.id~ne mu.,.
dnen m.er eD m•• r "iJken .11 ....0 n... 1 •• ·or d. bewijs te dil'n eff~cte van den Secretaris DISAACS &, C ni.t milt ".0 .aurbonti~ of ieb And... "PINtukeu d~n eo ".,n .x'r. br.od ..r wo ,r 11"00·11. A,.n I"-e
..,~, en "'" wij Iler~pen "orden tot bot door- VHn genoemd BestIlor. • 0, In deo IOIOI"eoUtn Boedel "an FLoaIII JJ.OO- te .. ord.n, m•• r •• n.oudi, dOo>r d. k..... 11 "III tt- 'O<1rfCrOollornIJ er 0, I'" noo~ige Cb.mie.ltën liJD
,taan un I .... e rijd.n 100 RI. tbRrI, ilO" di. " "",ol jen, "Mrdoor tDOrtlt _k_ft nu. fI~ar 'n allK Apotb-ke'l·wiokeu te koop. aelf. i" b<l
eeoh. i J ODI kr_ebt om .eboud· r tU\n febvader Voer A,men Li ik.n aal word-n 11""- BUI CoUILII B.lJ.IiID, ,an Fraserbarg. r.oor ""mld, ~nttinll, of '~Ntikkin", '''0 al. h-I kl.i"ete IJorp.
te.tAAn. """rlp"r.lul« .... rond .. be,rnp.n. OVEaTBE:II.SBJ.S vooa BlBVBEJ.e.- ZijeleD, aet ~8nlie bii IlAa, walin ... , d. knau "P"l)g"lat.>o I.lInt! L4arp ill,'el'JrRaeld nn ... oIlMICir.... n

NaliJdea .ao 100,.·1 drukt •• n bo PI"'" in~ ,00' h.t .. ,to.r.n "0 Vi.r l>r~"".), 8IUea,' TapiJt.el'lr, C~etoaDe .. Bep,., .. 11d••• aL, DB Cu~toreo iD boyenR4'meldeD Boedel word!, en b~t mot't .rk..nd wordea d"t dil .oo,d ... 1 .... rb.,1'jl '00. een ......'.a .,,1 .. "rdeo "mil"'raild
den .. ij .oor onl 1.I'on, maor niel miDd.r toor "p .00 .. rIODD tan .on C.,tifi. .all. Op boyelliemeldeD Datum te .lleea reed. o.ICh.lbftar iL Zij il .,p,r1er tol "". of h.t If·ld t'fDlrlrl!lJ• .,eu, 100 lij niet lI.b.elen al
lJHEd, .. el ... Dleh.n d,t ,il b.t ..en'lt mnllt Im.· c~,,1 un d.D lIRjli"roal .. £0 5 0 de li. ieu •• te :l'atl'o::.ea, ('alnDia laten yerkoopeo, al del Irosohetlt.1I kienr, bo .. n .11. bekeode eoort nrliehllnl!, om ,oldoenifll( Il....fl.
k.D 'ftD aDd,rm ....J Jletuil1e lo lijn un don b'o· i DISAACS & Co B .. t, Allnabraak .0 BIllang io bet Teea- ae ~lit.Del. redeoen : Op all. ofd ..,e .oor ........ mp"n ea dAaIbo, ••
• nd ... ehurtnndezenSuol. Voor SPECIALE TREINEN, op •• -,.. B '" B (1.) Hur beh.ndelinrr"irsoo tenwoudÏjj' d.t .. ordt eeD dil!lCODtow"n 6 -'eI'nt t08jlUtAAII,'ment nD wl.,ileD ABJ:1!I1l JJ) BEDIBJC&: UROB, G r-

M.t blijd~bap melkon .. ij op dal Ilij Ol~ in ren anderen tijd te loopen, kunnen schik. • J _ll.klocler~n haar iD ord .. kun".n h"lLi.n. _",ne ordeN nil don ,,..mde ..-ordrn .ul'"""d
liirl.D .. 0 b..proe.injl' .~.. d8 ,.tlr H·", kin<Yen word"n gemaakt, op een Keunis. Set Goedkooplte Saaelellh1lil YOOI' Ke1lbilab, 1J'.n.e~k, en o,erblij1'tode Eebll{enoole H.nrl& 081U (2.) D.t de I~mp kan roodjlPdrlljlen .. orden,lIn t.onzij '~I'Jr....,ld.1ID 'OOruiLiletAlil1lf'oor h.t b..!
"i ;11 di_ en mA8'li. eo y ... i:Ji;( i. ,'m To:kom, olijk " BO_GII, io de Plaals "Haarf'oDteiD," JJ f'_;_ .. eD .It een olielamp 'flin de eeoe plUII nur d. dl'af{, of e.nle kl_ ... , b ,..ti~-g ".D eeD Ihil lt
te h.l,.,n. geving van Drie U ren RaQ den Directenr .ol'ce1eiu Goed, A.al'de.,l'k, G1al.el'k, _ ... eD- ling Fruer"rg. andere kiln worden jr.b'8.jlt. Se .. York of Pbiladelpbia.

ImlDer~, "hót oog op lIem Il.. i~t·, mo•• n "ij vlln diemit, waarvoor zal worden gere w&I'en, Pleet.&I'eD ea alle &Delel'e B1IiIb.o.eleUUte P. G, WEGE, J GezameDlijke (II,) Dal lij I.ocb bet onlUln.-ename inaetten no I)" bPate .. ij .. 0" jreH te a..ncS.enil per w_l.
onder de d~nk ... te lO'lle",l'oo van h.t leo.n 181f~ k, nd £3, bUlten Wilt gerekend wordt voor EY cara ....n pi', noch bet IChoonlJlllkl!u ua cylinder bri~f op New York, die bij alla Banki .... en o,.rat
jl.n: "\\.11 j!A&n.m.t mo.d d•. to..kom.t ID. rle Lijken eJ Passagiers. Benooeligdhedea.1 W. A. CURB, toren. .erellCbt, 100 ala het Ir•• al il 10.\ oliel.mp.n. ...rkri)ll1Mar ie, of h.t ir..laiten nn h.1 bedl'ajl iD
W ... r "IJ ~edl Uit "Jl.n b.-".~Ing bet oOil "P' • D. ISMCS &, CO, Geboo,., der Kamer, (4) Dat het ,oo'\jl"bragte liebl .eea .. ebI en &inkookn, jload.n munl of poe.....g.la, 'u ..el,
H.m riat.n il bol Ol. st .. d. "" 'pnor810, I"t , --- 76 Addj,rlllJlltraatl .11noDhewejlelijkat licbl ~; d.t h6\ nimmer land der wereJd ook.
..mi,u .. den e'Mt, .. annMr OD'~.Ii.(d .n " .. cht : Jle LilkwR!::ell 7RI ,taan bi, cen Pilltform, K tall o. N 188. llikkert en de .IRUl, otfChoou IUIII krsebI a~liJl. A.n .11.. ordeN, de kl.in.te aoowel all d. L_

Il . . I J I ~ I upe ,.... ov. o. .. __I -

oo(d onltot bidden oprOl'pt, en ... ar ""Ii mll- nunst ''u nx'k vaIJ <IC '"md", alwaar Lil"en kl' d' I II'k .....1·' k ,.0 nrlicb\inl! lIl~t jl"" op d.. houjll .. di" mell la"fC~~jkat.., _, du ..ltd .... dAeb\re .. ijd .. ord.,
Khi.n nolot.nd of nn •• rocbilii" li.n, wordon "ij' ,uilen .. ordcn 0p""Lomen eli er ill gepla/tta Alle 11'U e en ZIJII ·111 ou e Je", ~ler8 gfmer t, EQClTABLE maar ,.,il keD .. orden !lrb~,. en III 1.I1~n ""nder oJlU"thoud .. orden .ohoorrl.
durdoor uit lOlk een tontAnd al. w.kk.r Iloachud. : t DS3ChPD:; 0 Ol' 31)~1l m. eli 4 DDr nm' Branda .. uarntie a: Truatmaatlehapp (6.) I 'at ou. gepaar _ Iwalld t>olltrekt i,Wt· IV' 00 ... .El"cuiaobe UlIlpeD 'lijD door de ... t
Wijd., kon d.n Heer di. on. ook blerin .00 Ii.f· ~ Ue B~",af"ui8trtillcD zolleu VRn' tl;~n lat. • e!!eu i\ cito Pl'i il.eU, voar tJouta ut. flulotma, daar het liebt daddijk uitgaat, 100 het heeels.rmd en .11. aema..bela ea iob ....uk op 00..
de"Jkbe.oorr'llt bonn lOU .eel And... n. . r kk p -::0 ',l "Iaa, roDdom dea braDa.r, door reD of ander tOt!· "fCteo lulleD worden 'l'enollrd•, 'clrm vertre ~Il. • OPGERIG'I 1 OCTOBER 18H, ..

MeI de innig.'" b.rtobjkb.id .. eD!!Coen "ij:! ...1 mOll\ br.iten. WAIleale", Vêrkooppflop Oomlllitoie eD COt.
lJllE. en de awen ODdI bat.n "~.D rw C. B. ELLIOTT, I VERTOONKAMERS . ""-ft. I T__ ....h_ op- (6.) Dall ..lf.deeterbtewindbetbijhethrar..I.irura.~ooronH lA~ppa .. ~.no .. ralg .. l'Ujfd.
jl-t, li.! eo lillebum, en lullen bet st.ed. b.. AIgemecue Bestierder. i • -ra& - ...._ ..ven8D d.n ni~t ralachaden, aijad. b t IlldtlOon.eh.tbaar· G ....o biJlonder. keDolsof kooplUlalword, •• r~i8Cbl.
Iebou.eo, niel .lleen .Ie pli~l, mM' voo",,1 R" : Kaap ~d, ~8 Nov. 1885. :86 88 90 betaalcl.... ... ... ... ... £26,000 .oor iIluminhUet, h~t .ellicht.n na Tuinen,! lloor pereoUPD die bij d~ !aand sijD ua .. b
woorrogl 0111dIl .. n deo lI~er at te .mee"en ,oor I en 92 Langemarktst~a.at, Kaapstad. Kapitaal-OeItort, Opgeloopen GangeD, en.. fortuio .o,d.n gemWt.

~.~~l·i~!O~a~~;I~~i .. o lingeD, maar ook bid- 'It~ 'T SCHEMERUURTJE."lj' Verl:,:::~~t..i4·~~.u;~.::;~: De l\'orm:~:~t.~chappij voor l.kcerische Verl,·c}.tiTlg,
p.nIH.... ... 1110,.... PHILADELPHIA, Vereen. Staten 'ltan 4meri.ta.

DIBOTIB.
Zuid Afrikaansch Atelier,

18 PLEINSTRAAT .

SPROOKJES, Geillt/'streerde CatGlogus en Pri.Jslijl)t worden op aanvraag postvrij

DB HEER E. LUCKE UNION LINIE
KONINKLIJKE MAlLDIErïST

Zi. in jlel il en liefde n.. r
op ona.a Pr...ndent, 0 Reer,
"'"" GIj lijn to.... rllUlt I DOOR.

Jle t.. 1r di. op lijn ICboud ... ru.' 'IITlA VAN DER TUUK.
V.r.ulle bij m.t Iroa ... D lllAt, I
Tot b.il nD .olk en IttU\l!

.M.~ ":IC~aldilldeboog.ehtinjl IVerkrijgbaartenKalltqr~aDdeZu;d.A{rika<ln, R. Hornsby & Zonen (Beperkt)
l" H.I,;a•. Ooderd. !h•.• n Dnr·."eo. PRIJ 8 ~ s h. '

toegezonaen. JleW.I.Edele Heerm
R. R. A.DII.III1, Voorr;itter,

lJ, BU.D. IH. K. TR.IlDOOLD.
J. L. M. 9..owII. L. J. CAU1'l" ..
W. O. AIIDKBaoIl. L. R. GOLD8ClIlU1IT.
J. A, REil'. W. .MuSH.

AUDmUUB.
D. Heereu

E. 'Á" ItTÁvnDf en E. G. AIIPIIUJlG.
AfdeeliDg Brand.

Voor bet ,eraekeren 'l'aoOnlo"rtDdeeo R_
"Dd. Ooedeuo tpg.n Sobade of Verlio. dD.r
Br.Dd Ri.ikOl .. orden aangeDomen te!{to 4e
lupte u.,i .. en,.o "ooralll11eD oDmidd.li,k o,er-
• 0IleD.n belliat.

Afdeelll1g Trut.

D" M..ilbooten der .M ... tecbappij .,ertrek·
keo 'I'D Kaapst.&d naar .lngelan~,

Via Madeira, om deD a~d~rea Woenadag,
le " unr D,m .. te 8\ Helena eo Alcellli(,11
,IR onder aaoleggeode.

VOOR ENGILAND.

TROJAN," Kapt. LUlIn.2 Deoomber, ,i.
Madeil"ll.

.. SPARTAN," Kapt. WiUf, 16 Dec., via S~
HelRn en .Madeira.

.. ATHA.NlAN," K.pt. WULIIOH, 80 Dec.,
"ia Maddra.

.. GERMAN," Kapt. Jona, 13 Jan" via
St, Helt'n&, Asoeoiion eo Hacleil'L

lo T.\RTAR," K.pt. TU!rlu, 27 Jao, ,ja
Madeira. nos- .I. ruLLER,
A1«"_"11. B.eti.l\d ..r ,oor Z. 4 frik •.

WENSCHT a_n lijD" Vrienden eo bet
Pobliek in bet algemeen bekeod

te makf'o, dat bij bo, eng< "1Ield P li u-
TOG RAF I SC HAT ,,: LIE R j!'eopeod
beelft, ahrRar het Publiek seker kilo zijo
b~t Kunlllij{sie Wl'rk te 'erkrijgen.

HeL Atelier is pas oulllol'lI gebouwd, en is
londer tw ijM beL groot.le liD b. at verlicbte
iu de KoJo. ie .

Het werk r:al in deo luisten Eurcpé.
feben etijl gel .... erd, ..o nn de onmiddeli)k
methode ui gebruik I(emuk\ worden, in·
dieD verlangd, vooral iD bet geval van woe-
lige kinderea .

Photographiëo "Ilnoen ook worden ge-
maak& en aCgIJwerkt Daar de Amerikaan·
acbe emaillen methode. •

Wlarop hij d8 kind.'en cp b"t.liJ~' "ii .. ' EERSTE PRIJS LIGT LOOPENDE
toeep ...k.a lale,b8t,uJg.od ocbriflelijkont .. oord SB. Zie tie beoordlleliag in deZui,J A {rikaa. GERFBINDENDE "IlARVESTER" do(Yr' de geheek wereld erkend
.. ad :_ van 19 }{""rt.

Mija8 .. aardige Vri'Ddinn.n ~O Vri.oden ' .VAN NO-O-RO-E-N-&VIL.LIERS-,'. .,. : te zijn de volmaakste
Ik .erlleall mij d.ti" ... d.rb.tgeo" .."enh.h ""'lAAI EN BIND"ACB .NE

D .Uen le liea. Morgen boop ik de ""bool te AFSLAG ERS, COLLECTEURS, L - .&y.&. J
~.oe"eD en jlltuiga le lijn '"0 d. yorderingen,
di.';j .ind. ik I.. ut bi.r .... h.bl g.mlUlkt.: G.'IWl·al~ ('11 \lds-a~elltell.
H.t ia Altijd een miJn.r ~e·ulkill.te o(Ol1"nblik·
keD op milne reilen door d.n SlARt, ... nneer ik I'EI']J[/-KA.lfF.RS.
d. ' .. e.lelin,,"o der G u •• rn.m.nreoe'IO .. 1 mR>Ii f-I k B
ootmoet.n. l.der tocb di. de ... I'."rt VSDono i oe van urg· en Kasteelstraat.
plietJe gem.eoebeot .np bol bart dru~t, moet ~ Kaapstad.
met .... rm. bel.njr.t.lhnl!' d. J",~d llad •• IM·n, dl. ' ----- _._-- -- - - -- ----
na iD de 1l·I'g'Db.id i., om di. ken"i. en b•• '0 R'" T TER
... aambeid te .. rkrijl1po ... armede lij eenmuil _ Jlt.. •
huo •• d.rIAnd ,"n dien.t kanoon li in in d. '.r· ! 15 ST GEORGl'S'TI) T
IChilleode ,."illtige b-Ir •• h gen di. lij nAder· I' '. L \AA,
band nlieD ~kleed.o... .. 'l_} EEFT untvangen, als gewoon·

H.t .... tIllJ e.oe jr,oote bl'ld~bap dat gIJ on. I __l .. .
Vul •• lied Olel 100... 1 ge.o@J .n hftrt.ltjkb.id I lijk, voor het Seizoen een ORDERS NU INGEWACHT OK VOOR HET SAlZOEN IN TE VOEREB
hebt jleaonjlen, Ik br.nll a mijnen bartolliJlieo GA' 8}' d DE "INDISPENSABLE i, MAAIMACHINE, "emaakt "oor deze KoloDie,ligt eD
dank tot! .oor u .. guU.... lkom~ro.t on fOor d. root ssortlment pee goe , duurzaam met 4 of 5 H k "dt S t 2 d' ~d
orieDd.liJke "ij •• "a~rop gijuomijg·lp,ak.u Kersboom.Ornamenten Fancy Et' d It.e ,ar en~ ••mJ V~ne UlmWI) "ed •hebt. ' x ra ge Ile n, n18llwe .IIl_n, lOgera, ens., 'an I ere 1OOr.

Het aankomend jl.llacbt, d. hoop ODlor loe· Artikelen, Kaartjes, enz. die hij E E .. I G E AGE N T Z .. vooa z V I D .a.~ B I&A
kom.t, 1D0et ore altijd "ume b"IAnlllt.llirg ,. '
Inhoolemen, eo doar deop,,,,,dinpnbet onder. ,tegen Goedkoopste PrlJzen te Koop JA~lES ROBERTSON,
,,!j. t80 Allen tijd., .maar .ooral iD ""De Repu- , a.an bied t.
~Ie.k~w~~ b:~;~~"l~~.:t~~,e "::O:elrt'i,,~·e~eIlij~: - WEGG-ELbOPEN Ijzer en l1ardelVitren ~Ia::azijll,Pleiustl'aat, Kaaps~ad.
be.te ~1011~0 &aow.nden om del.he 100 •• el J
mOIl·hjkte be.orderen. OP 26 November, vau den Onderga. 'H., i. ,....r, .ind. mijne "Jm.t io den \'rij.tAAt A A MBE IJ E N POE 0 E R'
heb ik ~.t .. ebl durloe &alllen t. "erk.n, mlUlr teekE'nde, E Jo; N JO N GEN, ge· - -
meo l .. aAit arij daarin t8 .... 1 lof toe. Immen [Jaamd ALWIE: S:\UT licht geel vsn HET d h' ---rd--·------- . bo d M
.... .I. Hoo~Edele Volktr .. d reed. toeD be.ield kl t' . bd' • sncces at tot lertoe gepaa ~Ing met het ~ebrOlk "an "eogeooem. e-

b I
~ur, n;Pd wetIDIg

t
. aar ; omtdrent (J voet diciJ'n, heeft den Eigenaar, den Heer C. H. 80so'll&0, er toe gebragt desely.

m.1 de errltijle -gee,te om daartoe d. Bng III e wIn 19 Jaren on ' op den I ' d d . rd •
nood ijle mutr.geleo te nemen. ~a ,.el b.rud· Ik' kt ALA DIli meer promIDent voor e AAn acht van het Publiek te brengen; het we ID "eIe
aJfljling jleroeld. men dat dAartue d. dienot.D ItJ er arm gt'mer en met ge.,allen bewezen een zeer krachtig middel te zi}'o tegoo deze soo algemeen beer.
w.. pe" IlIIpectear uo ODder"ljl ononlb~er.' een blaanw Rnker. Gekleed: gelapte I Id' let d d '.l rdtd h fd" kt' t' b 'd d kL.' d
I"L I bl b kb' Il I b Bcuen e Zte e, le aange 01.. wo oor 00 pIJn, or "lg 19 el, ru .. \Dg op eI). ..... Bllnwe roe, rUin uwee aatJe d' I' . -

Wij mog80 ona g~lukkig acbten lalk eeneo te I te h d I d'kk ' loogen, angst, olze Igheld, gebrek aan geestkracht, onregelmatigheid in het bloed,~W8r ZIIC) Ot, paar 1 este·" . did '
h.k ... men eo ij .. rilleD man ""n bet boofd UD' I D b'" Id J pIJn In e en en en verstoppmg.
hel oDd.rwije t. bebbeD. ZIJDe 1081l ... iJdb-id: ve:l. kegeen IJ wlden

d
gemk e e on- : 11e bijzondere eigensch.appen van dit Poeder om het bloed te "erdnnnen en een

d d 1 tL d' b" . b b ( . geil omt <Yelleve a eilJ asn den I ".. a le IJ op lie gonom.D ., I,' . vlijen bloedsomloop te bevorderen om de werkin der inge,.,anden te prikkelen en
brenlIt reed. DU beerlIJk. ",uebten .oorl, en ,Ondergeleeke[Jde kenDIs td gevon ; d,.. I . '.., g
l1li1 meer en mur bel "aaraebt'IlIl"lak VAO don '.hem h dt I' t I d te rege en, en ze te ZUlveren van sbpnerlge en scherpe stoffen, nemen de onaaDge·

op ou za ID reg en vervo g . .t kid . k Hik h '1 b deStaat .eneker.n door d. 1.~eniDjleD uo •• ne: wo d name III wer se en weg en genezen e zie te. et za 00 _r el II&8m e"lon n
~pgelijke dlri.telijke. op,oedi.", 100 v.el !DOlle' ! r en. JACOB F MOMB ERG worden wanneer het gebr'likt wordt als bovengemelde voorteekeneo, de voorloo-
h)k ~naeo bl'. bereik no l&<Ie,,,,,o t•• tell.o., . . ' ~R. pe.s van RHUMATISCHE JICHT zioh voordoen en ook bij drukkiog op de
Jl.t II 1'ooral ID d. d... eD un l.genapo8d en . Vlaggeberg E61ste RiVier Station b t d h'd' k h' b .' d h'd bOO
moeij.lijkheid dat .. ij b.1 0011 omboOlf m".teo I 30 N ' b 1 _ ' ors, roog el, ' jeo en en c rODlsc. e aandoeDlngeo "Ian e 111, eo IJ ..... ter·
h.ir.a 8a bij bet g.loot ... rtrou .. en b.1 ij •• rill i _ ovom er 88.:>. zncht, meer bIjzonder wanneer .lelle DIt onderdrokte nitwaaeming yoortkumt.
... rkeo eD de blij~oedijle boo~. moeteD pAren.: cOllurmu !~r&HTlf..I.Ur.rRAPPIJ, (BKPIRKT). A la een hoismiddel bij Yerst0p'ping kan het veilig w.:>rden aanbevolen, alsmede
Ea do.~o.d. God dl. on'.100 rijkelijk 1".Dd.' ZEE-Assll11LDtiëo naar alle deelen der voor de behandeling' van uitslag bij kinderen,
dat WI) de .".re tlJden ID en na deo B.euto Wereld. met inbegrip van Pa.ssagieraBa&'acs Volle bijlonderheden vergezellen elke Bottel Prij. 2•.. per Post 21. Gd.
",;,rlol1 door .. ont.ld.n eo te bo.eo " •• m.n, eo Levende Have, \<racht, La.din¥ eo Romp. n. ,
dl. on., tot!n de nood door de dr<X>¥t.100 booll BRAND-Assuranti.n VlIJl Iedere soort in B1!lU!ID DOOR. DEN ONIGEN EIODllll
geklomm.o "II dRI Oleo Ileene ultkofI;lt .....jl, de Kolonie, Vrijsta.a.t. Trs.nsvaa.l en Natal. eHBO" SENBERG ch . tD' h k B K ~~
•elt. .6ór den blddajl m.t •• oeo b....rllJk.o DOORVOER AS8uranti,n Oj) Handelswa. • • , emIR en roog'lst, oe van ree- en 01 W-

wI"".eo lud.rolleo .'g.od., .. look nu orl ren, DiamanteD. Vedereo eo Munt per Post, marktstratén, Kaapstad.
a8jlonen, ... on.or "ij door oo""te ,lij!, DAftr· 8]lOorweg of Weg. NB Di d be
ni... Ir~dlAllombeid, .D bel noweo TaR .ll.! ONGEL UK· Assurantiën tegen verlies '1"IIOJ1 ..-·t genllP!mi del is reid in den 'onn van een Poeder, aoodat bet 'oor altijd lUIDge-
aoodia. ,oorsor".mutro ... I.n biDnen oD. be•• ik, Leven or Ledema.ten,-£1.000 bij overlij'deo houdeo wordeD, zonder deszeUs eigeoach&ppeo te Yerli_; een 1'oordeel dat andere

'" ~ '" d 0 1-"''' meo"""'lo niet bezitteo.bel r'jlen .. ater opIl.reo t'jl.n d8 droojlt., jl'roen oor, nge ~en voor ..£1 15s Geen extra. ,,--
woed.r inkuilen .oor doo .. iot.r, en .eboren eo :premle. voor VeI'1DA.kelijkheden boitilDshnis. ----------------------------------

~t::lr:.~en om bel ... tell·D belgar. w.der 1:r::O~~~k~erltoeding voor Oobelwaam. J N DE VILL IBRS
Ool ... njlt ~ijo.n beeten d"nk .oor a .... 100 I 8poorweg·A88Urantie~eB a.a.o al de. • ,

ba I"L b ,," b' ,voornaamste ~nnnrwegst&iions. Prompte enrert rte lJ..e ".DIC .n .oor miJ .n miJn uIt- Liberale Beta.lini
Inin. Met de nrijllte b.-de dot G ,d I'" .tr~-' A. W. JJROÓXE SMITH &cr.tari, MARKTPLEIN, KIMBERLEY,'.D ,oonpoedig mOlf8 mu.. om door b.t 'er· ,.
kriilfen fan D.ttige kandi~b.d.n, door b.t be- \t. t I"k P . ,
ICba... no u .. en jle•• ' en door bet •• redolsn {s e IJ f. rovlUcie Hauk Commlssie,- Ontvane-st- en Verzendingsagenl
filii uw bart .la bra .. IIOn8n eo docbter.u, ea
.la getroa .. e oaderdaneo .. n den SlaAt, io Uo<I. 1)A~\.l{L.
., ........ om.al hel geliefd gEmMoe!>..t tot b.il,
awe oud.n lol "eollde, en u"en onder"ijler I ~ , IK. 't 1-
In d. Goa ... raelDen&IIIChooltot eer te oer.tr.kkoD, '0' o~I·"ld Kap1 »a 'I .

. ., ('uel.. "plt.a .
Noem ill ml) " .. endand.,

--UNION STOOMBOOTMAATSCHAPPIJ
(BEPERKT).

Voor b.t Adminil\re",n en s"beeren 9&n&e-
d.I. en lIDde'. PaadM, al. Execateuren, Ool'lllor
rea, AdBliaietntell"" Voolld.n of A,.nt.D. Voer-
.. a.,d.n liberaal.-Bpt'ciale ICIbikkiogeo soo die
,erl.olld warde!!.
Hoofdk.n\oor: ~I. O.of1l'ee\rut, Rut-lad; K ... •

toofllr8n: 9 '.10. lOt 4 n.lII. Agenturaa our
d.gebeele II'DIonie, den Vrijetut en d. Tran ..
,aal. G. W, L.MOSTERT, Photograaf.W. J. ELDRH>GF .. Sltcan .... ,

lULllESBURY
h8C1l\eVlbmen e.. VeordijJDA&tlcuppjJ

Deo KI.nleD 1'an bovellg<'meldeD ....ordt
bekeod gemaakt dat sij Kopiëll 1'I\D buone
Neil_tienD konnen bekom eD &aD het Pleio·
IItraaucb Atelier,daar de beer Lecn de ge-
.Iaagde Kooper i. ,an de bo,engelll81de
weJbt!keode Heaigbei.t•

Kopiin .. n de Negatie1''' 1'an LAwUllcp;
eo SlnIR&: eo F, CXAflU)I kaooeo ook
.,erkregeD .. orden.

ONI"IG'l' IJl 186'-

Teg.D ....oordige Aote in~elijf'd door Aot.e _
. Parlement. No. 34, I~

Voor be* Admioilltreereo .,.a Eigendom.
.ea ia Boedels, ala Execute.reo, Admioill
tlatellfllD, V-oogdeD, Curatoreo. eu Ageoteo

. :WID ..AFRIKUN8CH II

\{ONINKLLTKB JlAILDIEN3T

RHEUMATICURO J~ .. Ga.t/tl Mail Paekel6" MaaUi:h.av,,#
K "toombooten derM Lioie .,artrekken

"'n Kaapatad o .. r Londell om deo
mdeMD l,jnj(adafl', 1'ia l'Iadeira eD Ply.
:!loutb. te Sint Ifelenl OJl AacenciGn aan·
1"lI:getide op bepaalde Lll$Cbeatijden.
Deosmb. 9.';_u HA\VA~DEN CASTLE,"I Kapt. P. M, WUI!Tn, vi. Lia·

I Mbon, te 4:n.m.
DeoelDb. 23.-" GRANTULLY CASTLE,"

Kap~ C. iL Y01ll!lG, ,i. 8~
Helen&, Aaaeuioo CID.Madeira,

. te 4. D.m. .
Jaouakj 6.-" DRUM140NH CASTLE,"

Kapt.. J. D.JDPllIU, R.N.R.,
1'ia JAiMabon, te .( n.m,

JlUluarij 20.-" GASTH OA8TLE," Kapt.
&. D1lI!Icu~ Tia St. Helen. en
M..deira, te i4. O.m.

ANDE&BOJf ó. IltJ.ICil8ON,
, Arel\t.e~·

DmEO'l'Et7JtEB :
U. WelEd. Beer H. G. GREEFF, Voorzitter
" " .. D. J, ACKERMANN, Sr.
"" THOS.A.J.LOUt'V,LWV

" B. WETHMAR.
" J. S. F. GOU8.
" TOBS. C. LOCHNER.
.. W. F. UUCKITT, L.w.a.
Aucliteurell :

" J. H. CO SN ET'l'.
" H, R. B. GREEFF.

JO "

I

Het Groot. Zuid AfriktlanlcM Middel tegen
Jicht, "MmnaJiek en BheumatucM
Jicht, dat nooit {tilt, en ook un .t!/ur
gen6e8midd.el U tegen Rheumatucntl,
Koor t I, BheuflUltische Hoo/dpijr ••
Heup .. en Lendenjicht en Zinkingl.

" "
" "
" "

Het volgende GeLlligecbrift il uit boodel
deo aDdere uitgewob\ :-

KaapBtlld, 21 Julij l~
" "
" "
Direote1l""" 1'8'1ad_o '. DINGSDAGS

VOOP1UDDjAOS, teo 10 ure.
. A.. G. lVATEBlfEIJER,

Secreta";a.

WAÁ.Da Haaa-.!
Ik g~woel mij gedrongea ala et'D .... .,.a P!ÏI

eD danllbaarh"id,om.1l le .,.nriILigeD '.n deJNO
te baat di. ik oociarTollclea heb bij b.1 getmai:'u uw Rbeum.t.icIllO, da& ,.,e ....nlijk .onderbar
Medieija III Voor m....r dan wijf·ea twinlig jarel
had iJJ bijDa lJ1!cI.uriglaD Rbeu_tiek eo Rbeu ...
tiecbe Jichl geledea. Om~rellt HO jaar "eiedet
pad ik een buitenge .. oon "ll!eD aao .. 1. Ik !tol
liaan Doch loopen, mija heeneo fC.lek.a m... r Ol
k_al daa ieta .Dden, en ik leed ,_Jijlre pij ..
Gelakki« kreeg iJJ &ea bottel RhealD.liclUO, III
de eeflte doaia .erd"'MD de pijo la!IfC.medl.né
o 0.111de .welliDg IlOO oer .f d.' ik de. ,olfCUl'

den dag mija lDIaoenea ..... !toa doeD. lIr ge-
bruikte t.... baltala, di. mij fCeheel dedea )J"r·
'I"Ueo, .a eedert hwfl cia njaod mij me' rUI
g.laten. Ik be,eel het al lDijo boik"aden MIl el
in ieder ,enl heeh b.t g.oeaiulf be .. erkt. lIr lICht
b,\ eeD lDi4'.1 da& d. gebeeIe lulonl. door goed
bekead .hoo" te lijD. ut w"' 'lUI pea enkel
g.nl ...nb bet nie\ gebolpen been.

1>...... ",.DS"

" D.8 PROTEOTEUR "
BRAND·ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ

JrURKTPLBIN.

Opgertgt den 29sten September, 1838

KAPITAAL £70,000. BËKENDllIIU .

U.
V_....A,.,a.gn .. ~~

Kaotoor : W eetelijke Pro~. Blmkpbov·
"-'~

DIBEKTIE:-
De le'tr PÁVL DBTILLID8, PreaideoL
" J CB.uL.U ToUUJfO V011,Vice-Prelidat

Bn de WelEdele beeren

1 CBonrnll, IJH HonorYll, JJ ..
Jl J B L.urODJUJr, J C WEllaKLI,
W 8 n.....T.D., IUÁo PH..,.Alf DD
B KTJIlJBGJI, POEL.

De Iaeer G W BTnTLD, }A diteura.
" " 8 V Ho:rxJrn, u

8. 1. DB KOCK,
8)CI'Iltaria

31 MAART

Alg~meene ~rktagent.
DE Ondergeteekendeimaald &an Wijn.

boeren eo anderen bekend, da~
hij nn dell I.~n NOT.,' Da de Opening
TaU deD Spoorweg, alle I soorteu ProdoCo

O. A. pun. ten, Vraohten, en •• outtlUlgeD sal. N.
Da Beer 1. lOB EB, 0hemi.It, J[aaPGa4 ontvangst er no .uUo !luel"le dadelijlc

Port Eli.lleth, B. J. Lenaoo " 00., F. E. 000- "'ordeD verkocht ell na ahrek eener
.'-; OOIt Load •.u, eoa., B. J. LeahoD &; .00. j /clans OommUN, al bei Geld per Post
KI.berl.y, A, ~n_; Potc!J.falrOOl8, &id &; worden venonden •
00.; Jagenfoatelll,Van der Poel, eDl.. ell",.11 d. D de n...d ._tl. d h 1 oed
...... Apotbeken en Wiake1ien iD Zuid Afrika, aar . ~ ergl-'.,.,...,.en e ea g
Apaten ln 't groot.n kl ..iJl; of direk, ptt pol&, bekend IS alhier, vooral -..g den Bandel,
fraako, tfogeJl.a.. 6d •.per bottel, ltonteDt Dlel order, -.biedt dit eea goede k •• &aa "Ioor de

1856 na dft _Ipn Eigenaar, JAMES JONFB, ... Weet.elijke Boeren, die im'" .tipiheid enLu_..,.." Kaa""_PUIUoJI DI 'r GIIOOTQ ee ,"L.h·d Il ~' L-L_ d IdUBOIIL r IJ" el su ea wo ~uaD e •
ZeDdt EERSTE VRUCHTEN

.n verzorgt ze heel go!ed.. ea overtoigt
uelven VaD de Kitnber19 M(Jr1ctprij~.

Ledige MandeD sal1RII dadelijk ~rug
worden gezoado. De iAgent zal zijn
Klanteo in alle opzir.u utiafactie
geven. GeeD .BoereDbe4iUger, maar een

Ontler BeuAermMtncMP tIG" Zijn Hoog· Vriead "1&11 Boeren. '
EdeU ~ SttuJU-Pr~ S. J. W, .MOR$,

P. KBUGBR en G~aal N. J.f ~n". el.
SJl1T. . • K.imberl"-.

• Té1~ Adre. : '
Morkel, Killlberl-r,

BIl,oeo
30,000
26,uOO

PRODUCTEN van iedere Soort op Commiuie verkocht en de opbrengst prompt

gerem i tteerd •

Liberale Voorschottcn op Bellendinpn t-er Verkoop.

Goederen ontvangen, Weggepakt en Verzonden naar alle deelen der OPGERIGT DEN

Kolonie, van den V rijstaat, de TranIIvaal ea Bechuanaland.

Telegrafisch Adres: "\"ILLIERS, KIMBERLEY."

Koloniale WeeskRwpr en Trust
Maatschappij.

U.. de.laemend. eo b8il .. en""beDde .ri'Dd,
(Ga) J. H, Ba."'lD.

Du.raa wol(ld" h.t Idr .. nD het p·,bli.k eD
IDI.. nerd daarop.

op Vrijd&jl Iroo'!en be&ochi ZHEd, d. Pa·
bIi.k, Ooaurn.menlaChool, en Ilinjl iD d.o nA·
Blldd&jl al d8 d0'1l8be.. ooen b.. oekon. I Il den
nond .. ooad. bii ... n eoDw._lione bIj, dot re~1
~ olli.". op z..t.rd"ll mOl'Jre" ,.rtrok ZHEd.
DUF V.otanbarg. V.neh.id.ne rijl.ig.o giDIl""
•• , helll .. aen geraime" aflUIlId, .0 na bar·
telijkn h.addrak keerdeu .1Ieo t~rag, o.. rtaijld
... Jill Braad'. aaam iD d. I1tachi.deoie 'aD den
Vrijltul altijd. Mal .. ageDame beriaaering oat
aelll.rlatea. I

Het b.tt in d.a lUUlten ti jd mooi Iferegnd. '
He' ... hl is mooi, ...... I. Mieli.a Iloedkoop.
Er ..ordt .aal ,epJoead. De men.u.o li ja
lie, ..... dat cle Spoortreio boa tot nadeel "e·_ al.

DIRECTEUREN:
D. W~lEd. Heer J. J. PIIOCTO.R, LWV.,Voon,

- T. ROOS, Jr.
n. U. HORAK.
J. R, lIK VI LLI ERS.
P. J. DK VILtIERS, P,J.ZOON.
B. p, DC PLESSIS, S.n.
Il.J. A. "'lit nKRSPUY, 1I.ln.
TOI8.J.IOUW,.a..ID.
J ~CS. p, TIIERON .

KApIlAAI •• 0,000

VOOR liet .ldmiDi.trtrea na EipndOtllBlen
.D Boed.l ... a.r\eede .. l..... tu,nJ ... rd ..

aaag .. t.eld .1. Bxeoatruren, AdmÏlibtnt'lI".
'00&4.a, Cv.lorea,Tru.te'l.a A, .. t.D.IGEORGE FINDLAY & CO.,

Hebben pl!" un lang. aangekomen Schepen ontNngm:; De W.I.Id.It., :'t:;:~':H.O,V_.itter.
HEINING DRAA 0, Ovaal Slalen, Met paDteo, Gal.,aDiaoh eli " Strand" ia alle Groot&eD " P. Da TlLLIER8,
HEININGSTAANDERB, Rl!;KPILAltEN ell HOEK.8TUKKEN,' 8PUK.BRB er: " ¥. PORTER.

KrammeIl. " M. 8, '1'.1.11' JIn BIJL.
B Y ZEISEN eo Siklrela, ZeÏS8teeneo eo BaodYateeIa, Soan'a '" BulGOJI '" B.I.LL" " O. T. VOS.

Schaapech.ren.' " .. L. U. OOLIISOHYIDT,
BLADKOPER eo Korren Ketel-Onder en BoyeoatukbD, KOPEREN BOUTEN. "" 0. A. P..lIRBRIDOE.
BLADKOPER (GEEL, Geelkopereo Hoepels, IJZEREN eo KOPBREN BMllEa. ;'tml'l'1lU&U. WA.AROH iDP"oerde z.dela te koopeD,

HANDVATSELS. D. Wel-Id. B .. ,.I. C. HOFMEYR, die geeu Toldoeoing pyeD eD geeosia.
KOPEREN WIJN en SPIRITUS MATEN, Bierpompen eD Boltelmaobioa. "" D. P. KRYNAUW.; . "oor d.K"..-cbePaudtllll.mukt sijn, ter-
GUEST'S PAARDEN eo EZELSPIJKERB, Globe Paudaupljlws, TIIir eu Karbe- Per_e. cli. lreB ..--bea aan t. st.11c wijl mea RIIftD'. beroemde KoiODiui ,..

kleedeels. c.Ii.... bn t. IInoe1a .. eD u. t•• blte: maakte UUi K8 ZADELS ba bekoJDeD.
ASSEN, WAGEN, Patente Mail, "Nut" e. Bchot.,be Kar. TRAPPEN' 8D VERBN •• 1. " H., g.U.,H ••• I>UwIn ....... " Dese Zadel is door de plaeele .Kolonie be-
GALV A1HSCH NETWERK, Vlieg Draad, Vlieg'llUlp .... TUINBOGEB ea Bubo. Lt.N,. ",-n.er •• n-.. , JI-.d.IfIë;. ktoad, beef\ ,..ukelijke siUiog,yolle groote,
McDOUGALLS SC1HAPENDIP, ROTSZOUT, REUZKLOIzIB "Ioor Machinerie.' g- De I_I.~1e T.... aal ",tieri "er'", deatempeld .... -borJd 'IOIkoad te
POMPEN ill Koper en IJser, Toor Wijo of Water, IJ&ereD Pi' do 'IIUI' Zeildoek .~or ••• Secretari., nor 1fJeD~ dade. Il. )l..t.. ~.

Gom .... tiek. ToebehooreD ftIl iedere eoori. ~pea,. eD ~plJI=::~~J~ad • Probeert Q VenD ZKtioB'" ao-....
CALOABlUlL-:-D. ~koopne eD beI&e Waterproef ".0-..,." lOev, paebikt _ 11 Urt, tot ... t" beci~b.%..

YOOl bui*- eD biaDaD lIPINIl. '--~ , a,~'kpW..
B~~qaw~ t. ......

Malmesbury Ta.k.
B, WETH~IAR. Be.tullrder.

Montagu Ta.k.
T, EU'\' RARD, Jr., Beetuud."

Aa'entl!lCha.p te Kaa.psta.d, lIOBT.A.(JU.-P. VAN ZIJL
lJ. }(ur DI OOEDI Hoop BAIIt. (aJlP._n)

A Koe' LoeJaIlBtm lIlf EJITI:AI(ltlUl, No. 20 .
Btraadltnoat, a.bij h.1 IpOOnr.lllletion, olW1l&rI D~ B.nk geeft ren.ten Op VUt. De~lte.
all. baltIllTri.od811 en bekendeD aog ateed. me' nrdllOOoteer\ dagehJksgoedgekeurde ,.,1Ue"
du.ltde Ii.fd. 811pet.rijb"id Dnl.anpn .. oldeo I en oDdenteem\ .1Ie rwo" Baokbe&igbeid,
a.la ,,~.r. P'~~ goede tafel ea .ll. :alteDti ... / beid. ~ het HoofdkaD~~ eo d. Takke.
"oor billlJkea pnJL-Á-iD, De Direcl.ureo komeo bijeeo op Diopdap
bi U F j &: G /--d '-~ L. __ ';. 't en Vrijdaga te 101' .•. 01& oy.r diacoat.o t.. . . t'UT! O._til ~_t ,,_. j_'_11-* ...H.tIJMe)u Medicljwn, .. nt hIt .r'i~~oeltad. lII8lIIOba.ef ,,-pea I, S, DoEru.r~~~~
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