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22ISTRA~~OSTRAAT,
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PUBLIEKE VERKOOPING
VoU :l08'l'BUll

Vastgoed, Blokken met Ge-
bouwen,' Bouwperceelen
en Vruchtbare Tuin-grond, .

'...
Somerset West Strand.

2 PORTRETTEN,
\'OOR

6d.

Bulp Onderwijzeres·
Benoodigd. .

CORNELIUS BORST,
DHFZIJL (NEDtRLMJD),

PubliekeVerkooping
,. .ur

teelbee ten en Trekossen.

Ondergeteekende zal publiek
doen verkoopen _

OP ZATURDAG,
'i DECEMBER A.B.

. I

" Jlo"}t'" IoJl 10 .mr. uit '" Mllr1ctJcf'G41
JJ'orcuur. '

fraaije Aanteelbee8ten van K«r
rie- en Ilollandsoh Ru.

1Sp~ goedgedresseerde Tr~OIl8eJl,
ê jaar oud.

J. P. JORDAAN, Br.
DENBERG & Co., Afslagen'

het Rijnsch Instituut, Btellen-
bosch, OUl Onderwijs te .geven in

(Advanced) EngelJch
Cia 8) en Handwerk: Aan

Itne Bolland8chê Dame zal de voor-
keur gegeven worden. .
Doe aanzoek met certificaten bij

J. WEBER, V.D.M.

REIZIGER.
BENOODIOD, door een oude ge-

vestigde Levene AlIUl'&ntie
laatschappij, de diensten van eenen
heer'met een degelijke kennie VlD
Bolland eh, om als Reiziger of can·
TU6er voor de Westelijke Provincie
Tan de Kaap Kolonie op te treden.
Trrmen liberaal voor een bevoegden
per!Ofln.Adre~r, met opga&f van
Tonp" I tegenwoordige- bezigheid,~. i,~r·.1 enz. aan II Life," ' BUIt 'J 1tAlgemeen Poat.k toor,

pstad.

'.
. ,.

Jrtachine.

. -t



Grl'rIJTAPBL VOORBirLowry's .Paaa.

IETS D~GEL'JKS
Gebeurt leehts eens' In een

Eeuw.

Condltien

- .NED
(Van on

AJo)lBIlSI nu-
Eer~U Kamer eer-
maand blJeeDkom~J
besli en O'fer de '
21" adr en tegen
de KIUDH in kOOl'
deu alecbta ruim 61
uit Rotterdam. bet
" .. &ID alecb teen t
..dre.beweging be.
tegen de Scbool ....,
JUl,eo gemAAkL E
M&ckay wordt DJlll;!:
paam le Libcrnle
Wl.&fUlt mAlt "'ord,
Kamer de lVet zal I
Het voorlooplIt '

nenlandtobc Zak."
ingekom ,no A.anlt~
dere r eling der
meen teraad , en dat
au Jl en gekOl n wor
plaat. Ook word t
der ... rpL.gte ....u'
deren Over bet I

;. be' oog op de Wel I

weIDlg beraad l~
over bel Booger Ou
ingebragt tegen de
veraiteitagebpu ....en
bet getal Universn
-derd te bebben, de
de Universiteiten, '
het Hervormd Geno.
afgeacb&ft bebben, 1
~rong;en op eene
Wet op bet Hooger
het moeten- komen.

Het vocrloopig v,
grootiog i. leer Ull~
bucbouwing wordt
Cataoenlijk doch II<

" ...erkeloOEhei d ., 11

betering in hel Ind:
echuldiginlt sal Keu
niel sehuldig blijveu

Bel vooeloepi lt Vf
langrijk. Sterk ,..Or
d. regeling der 0(',
de Mdeelingen sijn .
pacht, anderen voor
doob a1leD "gceren
"eriDg nn deo "
lf&'" opium verdien
&&I) de pachters on
"ordt verkOQbt vo-
marktwa&rde. Dil
&&Il en de opiumpacb
te bestrijden, maken
en ....orden er rijk d
. erkend dal het OpluIl
In Indie, geHik elder
liJ, die dat lt_brollt
",lien a1echt. IlLlIlt,
de Indische illkom~1
onflaan. 8~rk w·
drongen, dat de .MlO
laak duidelijk lijn ,
liJn plannen openbar

Aan het 'fenlag .
den heer VILlI Nunf
den regtltoetund d
In 11147wu-tépuld
Indië r.ouden bee~anl
pelnen en met deren
aen en met delen
InlandlCh9' ChrlOten.
lot de met European.
'foor.omende gI!~all,
Mahomedanen en hr
lIlenschen- Europear
d.ld. De" bepahnj:
nranderd, .oodat de
"at het burgerlijk
eD :Mahomedanen "
allerlei Toor hen grl e
betreft het dragen
"orpen. Hieraan "
nlen met helll, een r

Aan d. Univereitel
onlanp in d. repn
Ohlneee 0.1 '1~ I
terugkeer te Bat&Tlo
"erd om all &drOOM
die gedwongen ,,&8 ~
Kampong se gl.&D ,
Tan wordl 1&11 de MI!
KUDLuJ[.-Te

kiee·college tot predi i
beroepen .••dr. Holtol
te denken dat de ou
Unl'fenikit dat hero
gebeuren hier in den
dingen op yoodaa
loch mo«elijk i. d"
predi1r.ant wordt., OL
achap te Am.terdam
.Bel prooea om d

Haualuie, dr.t ongel"
ian nu al. geindig
verweerden (Kerkvo
in dolean\ie) hadden
op d8l1 Hoogen Raad
...orpen, toodat de
lullen worden cute.
die reedt meer dM
toriên, ens, De Xed
reed in bet bec t Vil
tljdelijke pastori e.
de gebouwen in bet
heid der geroeeDte g

Aan deD .. Hook,
Lij Arnbem, !lijn ru
Geref. Kerk gCfillcL I

hjnr gten (rIjd me
"uilen der Chr. (J,
OK .ropen, 'dat lteen
wordeD benoemd cu
kerkeraa der Ned
Dieren i. lie Ned Of
baar leeraar d. \
nn Rotterdam, beel
gewoon boogleerear
aangenom n, doch d·
lIaar bij eent bieroo
ordeDln" bet oorde-
men.

W •• UT.lXINOE:\
.. at rUltiger wur
.chijneD dëse in A.n
gebreide lebaal te
bootwerken 8.&D de
eenige 'foordeelen ,
(O.L 20 minuten In I
lijd) doch Iooasverb
per uur ~ert\ DI el
ken en anderen "
'r~rdlP:m u p.el
h 1boiging
R .m lijn we<
te A.materdam lOU b
heD kunen komen

B.aIGRlf.-ln br
kUMUUl te Haa.rle,
.teld eeu bijlonder .
ro~kf4UI 'f6D 'foor .....l?j den, Born.
lltradc, ".peDl,
Irittoherij en ~oud,
:wtrpea. -<DodelleU·fL'_diD, i. blje.
l.ar Aerooot, di. J
~bra.cbl.

VOLO.lJ •• BICBI
Walenl&atr ma, •
ite .Rotterdam. t~ be,
Chr. feeet.d~en 'fOt;
n.n 7l-9j 'foorml'
middap toe 12, 1

een ICbrede op den
Setiee1e a1uitiÏJJg 'flU
All. bulpkantoren ,
b Ru L.lJfD ",8]"

koch$ 'foor paDje
da UoDgtDomen
Madrid te t'e"oeT
dJ echie!' hetbedon
biJlI!D, doch in I
pu .1.., &aJ)~bo<

, dóor 4. Hegering (
Doo. KlIT Du,

dJn ~lUlp bij pu
ceWuilt.e potlsegel1_'_2~~
. • ,.nij 'brUJat t

/

I

-:

/
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apsehe Afdee~
lingsr~ad. j

.E.NDERS VOOR ~OER'I
gemerkt op de Omala~

gen " Tender voor Voer," zullen
dit Kantoor ontvangen worden
10 uur op DINGBDAG MORi.
; den Bdea- .December aao~.
de levering van het Bes~

erbooi zooals hieronder vennel~
of zoodanige mindere hoev~

als vereischt mag worden ~~
verschillende Weg ~t.aties. .~
Duikenl.i 4(1,000 Ib.
Koeberg ... ... !lO f 00
'de ~~1 llaitilUld W~g m',aoo :

'

1, Bete 1)1 ...... lG,OOO "
I' 12de M.ijl 26 000
II Durb&DriUe 2~:000 "
" :Mowbray 70,000 :
" Kenilworth Si,600 "
" WijD~ 73,000
I' ZaDdflll 36,000r' Eijee Baai &0,000

All .. J.j 1IU' BoIludlda. BJacte1t. ,pooaw .. O.GaLC'L' or Da. It__ z..
_ Een _derlin, ipOOrw'Plelok wordt oit .Mml", (tot 1eerlioi): " I. pljDllik fOOr

. _ ID de Frutoh .. ¥ad MaDl &ijo cI~r eeD prul bm.... Op den Noord·W .,.~r·,poorweg m. je telll_ 100 lioballlelijk " blMteD .Ralen·
IIm,eD brand in ND bagu ,ier meDICb~n 0.10- ODUpoord. de locolDouef ,.,,0 eeo tr'1D door een Ko.t..cAooljcmg",: Zoo, I.', foor 0 pijDltjk.
~omm. Tom de ,laDlmeD uitbralaeo "idden ombeini na.' wel lae omnrgewaaid wU"l!!':len aa raat,1 er daD nOl maar .... link op loe I .
ro den Dacbt, atond de winlael in lieb&el&áit, weg ....,.perd.; maar de trein werd ~Idlg tot "UU,JlI.4i •
.,"ID &lJ de trap Daar bonn. De tw .. ,nnhl· .taaIl ~b"", eD er pbeurde geen eralltll.oDge· .
f1'OUweo riepen "oor een venlt"r der tweede .,er- lula' MeD SODdnu 'l'&Deen Daburig 181011:&0 JI.ijer: W" boor ik, IIDllw. beD j.... n.
disping OlD hulp, maar bet 11''' onmo,e1i)lr, toortje, berig' naar' btt n ... tbijlijnde spoor.e~· pgeerd, 10&111. Waar heb j.. j. __ .et.
bur "redden. Lakrnl, waarlanp dj ,lob .tat.ion, en "&Ddaar werd oDmiddelijk een treIn leeren klllnlD 1 . .
o!" wiJd~~ laree, brabn en de eenlKO ladder, ~'bulP. &(geSODden. ~aar die h~lptreiD reed, Mwlltr: Op be' rma:ekerd' bell~ deo 8OeOIa;
dit men bIJ de hand bad, wu " laort. ¥_en IJl enene Tun eeD btlllDI af. en Jiep, ond~Db daar WU· ... Il. teh&&pberderlllDt~. pld....
bra,i \oeD matrUl. en aan el\- traobtte dl!. mtla- de waanchawlllde JeiDenl met teD gewtldlgen Mtij4r: Nil. 'Rn bane "' .. iOI.... , . Pu
jee" bew~ om Daal beneden u spnDII1I. aobok tefleD den .tiltt&aD<1eD trein &&D.W&&I'fIUl tllHli maar op. dat je na deo troa'" ai"

, .aar &ij durfden nie~ en wel~ nrdw.nlll lij Ieenige "rbrijHId werden. Van de pataalim 'YOOI'lIOha&P apelen mo"-
.. iD d! rookwolken, di •.• &eed. diebter. werden. di. na bet een&e ongeluk ui&gelt&p&, maar J

~ ll,eJlaar 'f&D dID WInkel en éen JOlIg be- 1'.... den .neeuw.torm ia de w&gODI ternl'
1liende kwamen oola in de ,lammen om be' gelaeerd waren, werden er .ior I ....a;ol' gewOJlt1;
J.nn. eeD hunner i. reed. overleden.

\

V'.~ ... _ d.~ •. ., Yrij4ag,
. ~ NCltlttnber 18811.

Blue Slay Be. 3d.
Bo'bu Beef k op 11•. ; 30 daaen.
Lan(tiaagte B lISt.

.• W .. ternt 181. .
)Iay 00Dt0l.. sa..
Nooit«tdaoh& 2SI. ScI •• UD te kom ...
Prit:_ .. 40..

PaD. B. Boou. ~
. J

.PROOUKTJ!:NIlARItT TE KUlBJ!:RLEY.

J. H. VOS, Sen'.
n KOOP J.U.l.K KB IU

I .

Noria rEYNES'H~:D:~EW&?O
Adderley en 1angemarktstraten,

KAAPSTAD. ' .

- Te Wel!el ont tond dtz..r dagen gedureDde
deD naoht brand bij den manufacturier P1Ul,
aebu.d en nder nn 9 iinderen. De brand

r.eep snel om sicb, loodBl er I) laindereo eD
•t dienAtmeif!je weldra in gnaar nrkeerden.

De heer Plant begaf siob te midden der llam-
lDen om de aohtergeblnen. &e redden. Bi j
ner IaiDderen en bet diea.lmeisje gelula&edi~ ;
in lijne ,pogingen om ook bel laBt8te kind aan
de woede del' ,lammen te ontrukken laagde
hij niet; bij werd he' ott.r ",n lijn' va.der·
liefde 111 merf m" lijn kind in de vll\mmen.

- Terwijl in Nederland alle lichamelljke
•tra6en op obool T8rbod~n lijn. i. nel inte-
l'HI!an' le nrnemen boe in onsen lijd van
"olklbe88b.,.ingen volbveredeling in hrt
lIaborige Pruisen nog at.eed. gep,,,ytll wor,ll.
En de onderwijsee behoeft bet lOO nau. nicl
te nemen, volgen. bel joogste decree' van bel
Pruisische Obe"erw"hung'gerioht, dal ban-
deh over bel tuchtigingarogt der ondenoijsere.
Dat decree, luidt: De onderwijser mail eene
Ilinlae ligcbamelijke .traf toepaseen. Misban-
dtling ia verboden. Ooder mi.bandrling .or.Jt
,...ntaan bet veroonaken un woodeo, .aar·
door de J"ondbeid of bet leven der lainderen
bedreigd .. orden. Hel veroona:ien "an bloe-
~dingen, blaowe vlekken eo Iu-iemen wordl
niet ala mi.handeling be chouwd. Ooi
buiten d•• obool mag de onder ...ijser den Ieer-
lang .trafl'en. D. god.dieosdeerareo hebben het-
.. lfde rej[t alA de onderwijlen in het toedienen
'&D .trafl'eD.

VIJFlI:u.L OtTROUWp.
Eene dame IaWfUJI~lange in de Rijla.bank"

Berlijn een kapitaal ontvaogeD en oDde.nee'
kende de quitaotie al~: cc Mevrouw Amalia Z.
geboHD K., g8llobeiden vrou" un.B.,. vroe«or
II;pscbeiden nn Jo'., nog noe~r getcheld~n "&D
H., 'D nog noeger nn 1'.' De bedleDden
meenden tent, da' die sonderlinge oDder&eeke-
Ding een grap WM, maar de dame bew~., met
overlepin.g nn offioieele .LIlkken, dat Il; ~er"
kelijla viermut ge80heiden en DU voor de "IJfde
maal gabuwd WY.

NUT PL&IZIIIUO.
De ook bier te land. b~"e ..dl! Pca •.ICb •

&an.. r ~o ou i.-da.et .fgort Lbé,i .., •• raaawd
om sijD' t ... It.mm..., (hij wae .@f.t t.DOT-
en it tbaD' ~tou ... nj[.r) e...- b..rueM OlD
zij' e tw .. nou"en, die bij beiden .... li-.,
it tb,.~. door h.t G.r.,,'.bd te Parij. nr-
oord~eld tot b.t betal.II .euer toelaa' "an
500 fraIlOl per m~and aan lijDe t .. eed. nou•.
.eDe Amerilr.anecbe, die in HOD"dj. .et
hem ha .. d•• in de mMllin" dat sijo eertte
ha .. t'lijlr .. tUie ontbondelI .&10 .AaDuDlrelijk
laad het ,..reobt ba.r £260 franCII per m&aDd
toeg~lrend, .... r ti. lOm .. eed ".rhOQCd. omdat
h ..... MI .. erd, dat Lbéri. tern .. oordi, .,Mi
nr<iient. 1(8vro ... Lhérit No. 1 ,.ai., ook ND
to.l •••• aD 600 fr"". per _""d. 't Wordt
d"ur op dl. manitr.

J:1Il( rUUOIII.I TRIIIl( V.ROl(OILUK:T.
Nieuw York" November.-EeD putagiert

trein op den Santa Fé Spoorwe,; liep ODlangt
_ Op de tentoonstelling te Parijs raken beel nn de sporen n..bij Brownwood, Texull. De

wat kinderen verloren. Er "orden dagelijla. rijtuigen rolden VBn eene bedijkiag af en "logen
mindens tien door de politie lI&&rbet bureaux in den braod door de olielampcn.. Veertig
,;,b~, om te wacbten tol du tij &aD ouders perlonen werden verpletterd en Bndeninl be-
.n ,enranten uitgeleverd kunnen worden. zeerd. Vier peuonen sijn overleden, en .,.Ien
Velen dier laleinen, die aich verbeeldea genn· nn de overleTende lijden werden erUl!tig be
len "geDomeD" te lijn, muen er een jam· seerd. Bet il nog al de opmerklog wurdig,
merlijk mi.baar en lijnniet te troosten, on. dat niemand verbrand _is ~ew?r.Je~, dur ellen
danh de Vaderlijke pogiDgezi die de beamb&eD ont8napten voor eleer de rIJtuIgen In de.) brand
daartoe aan.enden. . "logeo.

•• S BRl"T..LII DIKFaTAL. KANNIBA.LISlIJ:OP DB SOLOKONJ:ILANpEl(.
EeJl leer brutale roo<era~vel i. deler da~en Melbourne 6 November.-Nienw. ia bier OD'-

gepleegd aan bet Cauca.iacbe !!pOII",eg station vangen, "'.rkl""nde dat de iDbOOrlingen op de
Mtlkaja. Een kauier, die daar uit een u-ein Solomon EilaDdeD eenigen tijd geleden eeD
.tapte, ia door drie mannen doodgeecboten. en Engel.cbman, lI;enaamd Nelson, en drie jon.
beroofd nn lijn wch met 2b,Ovu roebel. un gena vcrecballa~n, vermoordden en hen nader-
aeld .... 8&rde, waarmee de' tooven lich ijling~ band nralondeo. H.M. Kruif!Ol', Royeliat rap-
uit de Toeten mMktan. Een viertal &lIdere porteert, dat hij de dorpeD &all dat gedeelte
pe~nen werden bij den l'&Ilval gewond. De '&Il de laoat, waar de moord gebenrde, gebo!D'
ane roovera moet-en met denzelfden trein .Ja de badeerd been, en dat de iDboorlingeD naar de Baaa.-Waarom laob j. jon~8D I
baier sijn aaogelaomen en nree anderen .wn· beovela gevlagt Kijn. Het .ordt verbaald, dat Leerlin,.-Daar k__ iJ iN .pppip in
d.n hen me' paardtn bj het "ation afte waobten, andere gevallen v&D KanJlibalillDe 'op die de godachte.

50 .. USPlARC'S OEBOORTlIIl"IS. Eilanden lijn voorgenIleD. . Bau.-En .... hÁd je dan I .
Le.rliDg.- Ila daobt, mil80bieD beell de jal-

Bamnm. de ve.rmaarde .ohO'IIl1lfJII, die tbao8 JACK:TlU RIPPIIR. uonw w.l Tan ten paar oade lOb_ol. frik-
met lija troep in Enjl:eland is, moet op Dieuw Eene vrouw het'n ,oor een der Londen.ebe IaUlee ,;emaalat.
bet ,emeeotebe.,uur van tratford on A'on politie·mllj[i.traten Terklarinien afgelegd, ,ol Ba&8 (met d•• tok dreigeade).-Watl Zeg
bebben aangeloebt om hem bake.p.are's ge- genl ...alke lij ter nau"ernood aan gru.eldadeD dat DOgeen. !
boortebui. le 1'erkoopen, da' bij wilde laun ar un den .aren of fleDanderen Jack the Ripper '. ~rliD«;-N,,!, baat, ik htb me fersprokeD
breken, om bet in A.merH:a weer, juilt looal5 onllnapt i. Zij wu op een la"D avond Ik .Ilde le~en, lla dacbt dat 0 millCbien van
het gewee., "'&3, op te bouwen. Het i. ecbter onlangs in Oxferdltreet, toen lij door eeD maD bet vleesch, twelk de jaEnouw beell gekookt
leer waarllebijDlijk, dal bet ,;emeentebeatuur het aanguproken eD naar een' der sijS\ra"D ge- w.l een paar Iu.neD kODmakID.
bod VlO de hand lal wijlen, nenals bet reed. voerd "8rd. Daar begon hij bur te mi.b&DdeleD
~pr in 1860 deed. en baalde bij een me. "oor den dag, waarmede

oUlELnll rUTI. bij, ba.r drei~d. te ,ermoordeD. D. frou ..
Ade)jne Patti, die .t<!ew een doniere cboone ICnretuwde. ij werd op den groDd geworpen.

maar t.ee pertoneli lawamID Daderbij. Zoodra
il geween, mot't .ede" haar terugkeer ui t Zuid de man dese boorde, wild .. hij duob"n, dOch
Amerilaa een blondine @;.worden. ,.jjn. Bij haar hij werd aoMtnol«d ID p~n. Hij Ilaa,dt
jon;;tle COllOen in de ..4ll>er1HaU " LondeD nr· er eobter iD sieb wederom 101 te mak'D en
lObeen de beroemde ungn.. met ~l1dblqpd verdween door een deur. De venolgen klop-
haar. dat baar een nel jeu&digel' a&J)SteDgeeft. "D, doch werdeD Iliet biDDengelaten. B.,

Eenige dagen geleden werd, lOOala men weet, bw. it bekend bij t_ of drie aDord". eD de
te Hamburg een kleiD meioj. nrmoord eD op twee perlODID, di. dfD moord'Daar nnolgden.
d. wijs. Tan Jack the Ripper .. rmiokt ge,on· De,e wy leer De'j.. gtkleed. Dt· politie,
dm. Tban. i. daar, naar bmgt wordt, weder waartoe de noaw &icb .. endde. laf baar den
een mild.aad un dien aard «epleegd op een .lf· raad, sieb bij den maai.trut te ,..".oegeD,'
jarig mellje Van den moordenaar i. toi do.- doch nnuimde iemand " leDdeD, die Dadere
fir geen 'poor ontdeb. irlicbtingen laon ,"ntrekteD, aooda' het .."aI

In de "on ing van den beer A., 8aunburger •. LIlt nader m~eat wordeD &&D8.houd~D. M.n
maat 16, :-;ienwer·Am.tel, doet lich bet .. lae( ,lal dua ~dlg kunneD we"D of men.lndertlaad
ruel alledaag cbe foit ,oor, da~ eeD bond &e.ne &an eeD nIeuw stula VaD Jack lI!.e R,~.,. hoeft
kat loogt. De bond is op de een of andere ta denken.
w!jl.e bare jongen lawijt «eraalat en laat DU,,8- .0 V1IIL!!ClUIlltJ:t:LIJli:IIBRAND.
WIllIg \oe, dat aene kat nD reed, 6 .euD de Aan boord van de A.meri~ecbe stoomboot
plaall der jon,;en inneemt MeDigeen iomt liob· (,lui,,", op het meer Ontario, bij Kingeton, ia
'f&D dit nede-ademende IQbouw.pel ov"tuigen. braDd ODlataaD Yuvr men iele doeD laon om

lO!fDULnlO. de .Iammen &e blu .. cben, atond bijna al bet
_ Een londerlinge in~bikkelijlaheid Tan he' boutwerla iD licbtel""ie .n Toor de nlo men·

Gerecbt voor den wenll<:b V&Il eeD misdadiger .oheD &an boord wu h.t leer moeilijla, iD som-
beeft te .P":,,ijs. oiet "ei nig opaien verwekt. mige Jevallen oQmogelijk, om &all de ·,la.mmen
Een IU JUl' Jonkman, Kap. genaamd, die \Il OD omen. De kapitein, lijn moeder, lijn
"oor bet Ho van A i.8ea t8regl8tond ",egem broeder, lijn loon eD eeD dieDltmeilje Ter-
twee moo-den '(ala I~_jarige ina p op een ouden brt.ndden Vele anderen werden emati, ge·
man en onlangs op lijne minnares) en die licb wond. De laapiteiD, Chri,~e. genaamdt had
in lijn gevange!llCbap eenige keeren gevaarlijk lau:De:

lai
onaomen; maar hij wilde &ijD,wakke AlpiDel

WDelltbad betoond, bad verlalaard, dal hij niet I(e re ge moeder redden lID kwam bij de Aurora W.,t
doer poli ti.edi enlU'eDin uniform in de geregtalaBl pogiJlg daartoe om bet leTeD. ' Auroru ••,
gebragt wilde worden; aoden lOU bij e non· BLICTall!ClI1 PI.L'IO. Af" :Manro ...
,eluk bepan. En .omdat mijnbeer de boef het Door dr. Ei18nmann. te BerlijD, i. eeD ele< A e'la, Worouter
lOOwilde, is hij door agenten in bur~rkl~ing mac be piano uitgcvonden. Volgent de leer Blae SIaJJ
naar de banla der beaebuldiging geleld. Ab de ,an prof. Ilelmbolts waa reed. lang bewesen B&Dke"
nrbarde deugniel den wen oh 1a0000terde vrij' dat de elecu-iache stroom und, dat op eea lalank Black Beefa
,8I!p~lteJJ of althan~ ... oht g8lltrafl &e worden, bord ligt, in "erlobillende fraaie flgureD nr- Botha'. Beef
dan .. daaraan nIet 1'old..an. Bij "erd na deelen laan eD dat oola dieielfde stroom eeD Balmoral,·
aftOOI'van de ver chilIende verhooren en plei. .temvorla in trilling laan b~eDgeD eD een geluid Oity and Subarban
dooien, • .:huldig bevonden en ter dood verlIOr doen ,oortb.rengcn. De~.e eIgenachappen nil 'ijn Oro;au.
c' .. ld. AI. hn iiukeurig heencbap maar niela d.~r.dr. Ellenmann bIl de lamen8telliDg nn Du n ..
tegrD CU gt,iU;oii". been. liJn In trument toegeput. Een der voorname Doornla0p' ...

. NIIIT GBLUU. voordee.len de .. r Dieuw. "inding i., dat de tOOD Dnrbt.n Roodepoort
Van tijd tot tijd-gelukiig betrekkelijk Iel· in elIae ."rlate naar willelaeur laan wordeD a&D g~~Kfi~h .,.

den-boon men Terbalen van geld afper 'nlten gehouden. Elke gewoDe piano laan nur dil Gtldenbui.
onde.r de oDaangenaamata bedreigin ....n, welie .tel.e! wordeJl iJlgeriobt. , Do. .~. . ... . d ,,- Maall Reef
men I«een Dopen om Ilcb oor bet gerea van K:O.LBLOIiDIO. G'
«old aan verdere moeite te ontU-ekien. Niet lP",. ...
leder il lOO reaoluut om eea dergelijk gcval-t:e Een man trad onlan~ bet filiaal·laantoor Gl!"~~ .. W ...
behandelen op de .. ij .. , loo"la onlaog. in d~ te Didtbury TaD de (;'OIoa Dank te M&lIobel (]rlqo..... ett Gold
N. R. Cl. wordl medegedeeld :-U. ZonMg tJlr binnen, loele een echot op deD direotel'f B ...,,~oNoa~opper
ontTÏng een op de Hoogetraal le Rotterd m en een !!p. een der klerlaen, nam daarop on· -;'J .~

wonend beer een brief. ,,,&&ri n bom werd tie. geTeer f,8 in "oud weg. en "erdweeo. Bij Herlo~ ...
. d h" . h werd ..onmiddellijla aobtenolg,J, lOlte ook op Har,*.' Union

~ tt IJ ~~ :nldinrreg&&~de on18deli~e een IIJner Tenolgen eeD ·sobot, maar ueDde Jobanne.bur, Wate",;".
e In~en a IC u g gemaad, en dat ope.o- d.at onllDap:J:ing onmogellJ"k .waa, flCboot hi' Jobanneeburg Est&"'... ",

blAl'beid aaD die laala 1011 gegeveD warJen bliJ Do. "'-- .
indi~D hij niet in .bemidd~ling u-o.d met de~ lie le. ven 00<1. Alleen de directeur .. erd ~~
IChnJver nn den braef. De beer, dade:ijla be. gewond, maar niet geTaarlijk. Later bleek KleinfoDteiD... •••
grijpende, dat bet te doen waa OlD hem geld &r dat dese onhandige dief .n moordeDur .. laere King 8olomon. lIloe ...
&eper180, lOide tot den bren~er nn den brief, Frederiok Dunjer waa. eD in de nabijheid Leeu1I'poor" ...
.I: b wooDaabt.ig. LutiJl'l'e em ook mededeelde, dat e laala, ,oor geld -lil< ...
wel af te muen lOU ujn, dat de ecbrij' den llIlf SIJ:WI UITflNDllf4i. . !All'; &&&te Ktt&te ...
"olgeDden das lOur eeDI bij hem moeit iomen. Te ~ndeD wordt thalli. een brouwerij-ten. lADiup United •••
Daar ht. d~ CDtTancer TIn den brief te doen tooDltellln""b~deD, W.~D meD ~~I.. laan &ien 0. Block B •••
Wy .om d~. da.~er aan de politie ~"er &egeven, .. at op brouwen) 'D .dllblleerdenJ betrek~ng . Do. O.anlt .•
berlIdda hl) ·IlJoe laom" voor door t.. ee .ijner beefL .KenIDITkID 1 II b.t groote aantal nIet. Do. WMMm ...
knecbla, met. een eind toll w en ieder mtt een ,eloobolltcbe drt.nkell, dat er &eDtooop"ld M·l OODlOUdaMd
.tok le,.apend, in lijn laeuken " pluteeD, naatt :worde. Een der. merlaw~igt" ina'DdiD~ Mam Ruf .. ,
d. kamer, wurin bij den man wilde oot,angen. I' eeD Ia~aan, dIt automatilOh eene bepaalde Mani. Beef ...
Tt 1:1uren 'I middage Ia.am w~ilaelijla de bren. boe,..elbeld 'oor teD bepaal~ bedrai aft",." en ::r:r.~~~i;'
Ier 'f&D .den brief .. eer bij bem aan bui met ·te,..08 de. oDt"&Dllten .. re~fItroer\ soodat be- od
een &lJ beer gelaleed man, dieselde de patroon te drog .prala~lOb oDmogeh)k I' Wtrpt _0 bij,. al derroDteiD
lijn, &erwijl de ander lieh 'oor knecht nl~f. 3 .tlll,..n I~. bet t.oeetel, dan latert bet d. daar. MOll Rote ... ...
Hij liet den cc pat;ocn .. bij hem binnClllaomeD ,oor ,..rlarij«bart boe" .. lh.ld &&DItoDde af. :::w!::,,!::neloa •••
ID deD kDecht bwten wacbten .. Na den lI1&Il in maar oola I"D druppel meet ..
bedoelde ~amer eeo .t.oel te hebben &&Dl(ebodeo POOIlfOTOT "nOlrTIOllfO. Nabohe •••
loodaoi,. dac bij met zijn rug lat nur de deu' Voor het Krimineel Gerepbol ,an Gen .tond :i~~ ...
in de nabijheid waanan d bilde knechu liob d... er dagen .. een boer OMWn. &ere'" dit. ter OOId (V' t •••
beTonden, en naar eene andete deur, " •• _ de I Cd b __.I e.. 0:' lotoria) ..._ . le e TaD IIJDe IQ OOJlm.,....." met wie hij iD Nooi,&tdaob'. En..i
ecblflénoote "an den b r de. hui_ lich i. een ongeoorloofde betrekkin, leefd., tot "' .. melen Na&iOaalt Ga
lIeve~"ertt ek beTond, begón er een g oprek, gttraoht had, ,ij De noaw ""ergiftigen w.lk. pri
~aarln de man den. heer wed r .~e?edeelde, en pogingeD beidt mi.lulen. Outain e~ &iJ.t p D=. •••
ditm&a) ..leer ged~IUeerd, d.. t hIJ &lchUil ,eer .oboonmoed." die b.m to, dt mitdaad &aD- paarl .........rt. ·t·
CD,e~.ehJ.~' handehngen bad achuldig gema lat, lette, bekeDdeJi Da langdurige ODaqnioaeD Pi~ ~r::"a ...
ter"\ll bIJ be~~erde couranten: en feuil Ion· einde)jjla .obuld. Zij werden ieder tot U": ~"""" Ii.;b.rl.;..···
IOhrl)ur t! lIJD eD hem drelgd. het I'vel jaren tuebtbui .. traf nrwrdteld. S .....-.. -J
pubhela te ... Uen mala n, indien hij nie'.een. hebu ... ... •••
sekere tom betaalde. Na lang Pr1&teD~ de Simmer and.JaCk
heer hemfiO aan, mill \lij een be.ij. VaDont. V.A..RIA.. ~pet ...
"t.DJIi eehreeI, waarme8e de man \eD .Iotte ~~-.-oeso nam. ~adat ~it bewij geKbreven ({)ftrg_ "il Hwnol'Ï4tucAe blad,,,,) 8~ "'
wu, DUI de .beer d buil~ bet van de &lite] en :::~ ~_
dreigd. den m&D&&Dde politie te sulleD OTer. DI••• .,. IIOR Ta IUDDL'. T -1
""ID, waarop do·man on ,.iddelijla op-proeg en I E twuJfi&ri Ian ".~. • ...op dn h.. r aallTlooc. Onmidd Wk e1d tn. J p.. aap laom' op lIJn "tfJ&&r- UDl&edJIa.iIl .Betl
de beid bechu J tn ell DU dill k05edrinlten bIJ eeD peetoom die lID pracb- v_ n.

e kie, (l'eplD dell .u Yalt,l tigt _rt Mr &iJD" eert op W.I heefl.taan Vu Rijll
boaclen beID ~ band II. ea ToeUJI en bala, tn eD "erl&D~ dat d. lIbup bem Ielf aal toi·den. • W..... al
~tD b_. III."~ hoek "&Dd.llam" .e.a./ _ Waar aal ik I' -ijet.n, _ 7 J W__ eri

- WWd )?OUbe gebaald.a ctemu. Da 101· _ \\aar "' lD&&r wiJt .'DJ·-- ~ woUa ••
pIDaala1 *' &!JA, purtetevd. Bij bl .. k _ .- '-''''''' JV er WoW... .
O\ldï;~dV PQli::: lijD ta illIMr de ibafaD::~ik II IIIUP H.. _ ... .ur hat. W..... ··;:.'..al · .:::
~ " - o"'rr, . l"'""1DI.J4eII- deer ... ..." .

'I'011U'I7HU

De bad been d. tournurt iD dill ban , ..
d&&D.

De "ooro&&llllte porirettCblldm " P&rij ••
met den f_aarden Oarola. Darau aan liet
booEd, hebben· bekeDd gemaakt. dM &ij ,-
dame .et _ toarnllft sa1len -","ld •.
AaIIa-i. delaQn.teD&&rl jain iD d. &&UilII'

lijDte bi"l die de .. od.. .&lt... b_ be-
la-aen bebbell. bopea .ij daardoor dit 'wan·
,talti, geswel " &lDputeereD.

Of he& lOb'" pan &&11·
De mod. i •• &erker dan ell ...
Bon .. 1 apo&.lObHdwooNen, erudp ~irade.,

&e.teitai.obe flThandeliDgOll beofl de tournllM
niet al we" .... J
In Daittchland ia MIE. een tebit$nr_i&illl.

die dl toaBue alt IOhijE "bmi"-
Ni,,, beeft aeholpea lOfdi, IMlpea aal I

..I,,«"-'C'~l..lten, 2 ft- ~ in.·.. ...
pperh8.¥) 2 ft. 6 i....·
grootte
bbele a.tras (Best

De hen. Jam .. LaWl'OllGe meldt ODI &iltertll
per telep-aaf : -
. Karkteli _ &oed "oor&ien. BoenDmeel go..
~ 3 I. Kiell .. 131 tot 17.. Voer 1011. to& H.·
)[af 16t. tOt lSe. Zemel. M. 6d. lIieU"'Mi
20.. tot 261; B ..fer 181. KaJ'.,koorn 191. Aard-
appelen lk W. 20.. U'l)n 181. &ot 17..

Totaal 6O~,900 .•
Monsters moeten ingezonden WO~

~en met gespecificeerde merken in
den'I'ender vermeld, en personen, die
renderen, kannen aldus doen voor
~e geheele hoeveelheid, of eenig géo
d, elte daarvan. .
I. Bij aanneming van eenigen Ten·
~er of Tenders, moet de afleveringran bet Voer dadelijk beginnen, en
r.0ltOOidzijn op of voor den 30stentpril 1890, I- I ~I Securiteit wordt vereiecht Voor de

AC S1 & "'l0 t~emiB!ada~e~~;nft°n:;ct~ie~ GIn
'.. a I en laa.gsten of -eenigen Tender =.
: V " nemen.·. K . j Op last,

_~ -+_ __;markts 'r(\.at. aa~~.~a~. C. LIND, 8ecretari.a.1

o1
IJzer-

1 17 6
... ...... 0 6 6

'Worden ~evonden een grooten en goed ge-
IIrn.,_,prl< Glaswefk, IJzerwerk .Toor het Huishou-

el benoodigd I in een goed. uitgerust Huis, en
die van eenig Bandelshuis in Zuid .AfrikJ

.lOY.t.tL.

Een brutal. rooraan"al i. '. "oDdi lut "
Par.ij. I'Pleesd. op d. Pl4e. ~ lo ~"io",
Dur werd.n .. beer·. clame. die .iD ..
baarrijtoil huinaarM keftd .. , door njt pwa-
pende lII&Iln811aan... tlllD. T_ der kerela
&rePeo d.D koe"er beet, _. derd. hield bet'
paard ",en, en de twee andel'lll eitebtlll, ieder. De beeren BalI '" Oe., bericteD on. p......
aan, eeD ponier, met ND met in d. band, 'faD bet "olgeDc.'e: .
het lObtpaar cl lijD geld of sijn l"eD."

Gelakki, kwam., ~ betlerotP der &&Dge- SnulI" .... lf.-B.' doet OD' aeooepD"
ial!ene, DO' jui., in tijde polItiedienareD \oe. k.oDe. mllden dat er d_ __ - - be-
IObie\eD, die $W" der. rOOf.,. OIIlIIi4delli ik ,e- driJTige m"rkt i. Toor alle IOOrteD. Vooral
"ugen namIII. 'WiI" en rOlDina', lijn ,eer I8Wild m balen 1010'

De drie onrigen werdell Da "rloop 'lUl een tijda goede' prijMD. Nl.uw. besendiDpu. ko-
korten tijd ook gen'- men seer lang.um iD. Al d. f .. rea deM .....

te laoop ,.boden &ijD ferkoch&. Er w.rdeD
1,696 poD!! ",rlloob'; et.opbren", W'_ £2.~6.
Uihoer 91:0 pond. &lIOba' op 'I.O!l6.

Wij Doteren d. fOlpad. alt lDarktprijllll.:-
Witte. ordiuairt I!ri-

ID&I... ... £7 10
Do., eent. IJ 0
Do., tweede 4· 10
Do., derde 8 0
Do., ïuf· rieure .

en IOb.obtie 1 10 0 "
.~ljfj .. , witte en liob"

(.aperieare) 4 10 0 ..
Do., tweed. ••• a 0 0
Do., derde ... 1" 0
Do., <1o[" .• re... 3 0 0 '.
Do., infe,' ~ure til

. IOhaobti, .. ;· 1 0 0 ,I
Paoe7 B7ocll. 3 10 0 "
'taart, witte ... .... 1 10 0 .'
po., lioht. 0 17 8 ..
Do., donkere ,.. O. 9 0'"

Z_rt., lang. ••• 8 10 0 ..
. Do., widdelmati,.

('&II," ... 2 10 0 ..
DOo, DI\ddelID&U"
(kon.)... ... Cl 16 0 "

Do., ll'~ddeIDlati,.
kort. (nitre.tOCh") 0 8' 0 "

Do., do., ,eDlND.
tot taIIlelijli:... 0 II 0 .-

Do. 101 (lt.IIl') •• 0 16 . 0 .'
Do.,8oe (korW)... 0 II 8 ..

Val.,la( J.... ... 1 7 ·8 "
Do., IDlddelmatip 1. 0 ..
Do., middelm . .ckorltO • 0 ..
Do., middellII. _ kCll't.

(ait~e.",oc'!lte) ... 0 4 0 "
Do., ao., ,_..a.

tot taIIlelljlr ••• '
Do. 401 (lat' Jl) .
Do., Iloe (kort.) .

SpadOll&l, witt. .
Do., lichte... .
Do., I'onlrer. III ltui-

lrell_ ... Q 0 II" 0 1 e
WOL._:Nie" flUl belanr il hieromtrent deae

weei: te be.rigteD, lOboon .eo sea- kan dat
de markt e"en\j .. nakker i•• daar d. nrwaob-
tiD,eD f&Dde koopere bij d. lu,,*, LoDd.lI8Cb.
"erlaoopiDgeD Diet geheel ","uld sijn. Naar
goede I&DCelip K.rroo wol il eohter naait
men ge.1l er d. foUe prijlln TOOr. EltRa lanae
Karroo ,.."'01 dext 1 '7td.. korte g...on. 6 •
6td .•• ware III gebreklaige Old. 6fd.

V.BLLIN. D. markt blijll"an, 10llder feran-
derinl in prijseD. Bedtlijkt "oor!'aad. GM1I
nrt.nderiD8 "U belang in de prij_ op d.
Lond.enlOh, nrkoopinaeo "'u bokla.nUn.
Boklaenfelllll dom 1Od.. met 1&111' wol 6id.,
me' korte 4Jd. Butaardt 6id. ·J(uptelae h.
9d. • h. 1Od. BMChadip naar tnliteit

PROlJUK1'ENIlARKT TE KAAPSTAD.

\jsllJs\ worden op aan
zonden. '

·P'" OJiTaol1WD.
Keetje.-Menouw, &ijn er ook bokkiD,en

noodig I .
MenODw.-Laa* se maar tent sieD Kee*je.

Keetje (laomt met de bokking biDDen) : Al. 't 8
belieft, meTrOllw ; meduk& M &ita.r heerlijk
uiL

:Mnrouw.-lIenlOb, die "illIlObIII .ijn ellemaal
dood ; . DeeD, mijDbeer, beeft rlOld il! moeta
nooit geen doode "iacb koopen.

K&Dtoor nn deD Afdeeling.raad,
No. 12, Waal.tru" Kaapat.ad,

11 NonIOber 1889.

o tot £10 10 0
0" 7 0 0
0" 6 0 0
0" '0 0

OPREGTE

AAMBEIJEN MIXTUUR
I VAN

2 0 0

7 0 0
4 0 0
li 0 0* 6 0 Nieuweo

o
o

110
4 10
1 16
1 7 lJ
o 13 8
, ,I 0

diept"n, Toor heeproeijing of "oor het
et'n of UI.. r Etei.. Paarden, of o.-n,
wordeD nJSStltroklaeD. Een EIII trekt

.1~iDIII Y6lt1Ïfobllll geen. kOliba,. op.. tti", ID
eenip &Dde" 800rt TUl Pomp. PrijlOll

"fall d .. lilenia' AI;ea-I 0

011 poote boenelbeden
pnD "&DWater

fol«eD' de diepte il, eD de """ ... ·~ID~'
OIDtr.t 8,000 "UOII' water op
nuklrlll lDeer ~ter or foor de iw~.ew8l~d"
Il .Ue andere loformatie

a 0 0
, :.uO.LUl.TIUD.

Vriendin.-Zoo leert j. kleiDe Bertha al
Fruscb I •

Moeder.-O jr., &ij .preek. al htel &&rdi, m.t
d. bonne. Toe Bertha, roep j. goafmaaD"
een~l· dat lij dadelijk hilT komt.

JUeiD' Bertha.-Pat I Pat I

013 8 LAY & Co.,
Gravestraat.

TAD.

o • 0
1 II 0
o I 0
li 0 0
1 10 0
o lJ 8

Pakhuizen
li

.tAll DI UIUI •.
Vu bonger ","en.

Vreeeelijk I~ I
Door bongtr 1.,.011.
Nieuw.t IIDot I o I 0

o II 0
1 g 0
o 6 0
1 17 8
1 6 0

O. 1 0 ..
O. II 0 "
Q 8 0 H

1· 10 0 ..o lJ 8' ..

Door Diem&Dd worden de &ep1Iwoordi, fan
elle k&DtaD opdagende cl "u",," 'meer fer-
weDICbt d&D door de bedela&rl ,an proC... i•.
Al. op bUil cl Och, mebeertje, w. hebbeD .1
in drie dagen Dib &e eten aehad" wordt ge_
antwoord: .. MerlatIiÏ vall DUal ,,~, dae.n I"
dan ataall .e m.t dill mODd fol t&Ddtn:

met bet gebruik .. 0 boyeDgeDoomde
B. BOblIMBIBG, or toe geh"'gt del8ln

te brengen; het werd ia 'fitr-
sijn tegen de .. IlOO algemet!D beer-
.. kortsigtigheid, drukking op de

a"'''''I,lfr"nht.. onregelmatigheid in het. bloéd·

HET .nOON dat tot
~edicijD, beeft <;Ien>:. .... ma.,

meer prominent 'foor de aA!~al&Oll(
genJlen bewesen een
tohende .iek die aaUfj;<>U'I"U
oo~eD, ari~t, UU'~"Kua,u.'
piJn iD dil lenden eD Yel~k)t>llliD~l.

lJe bijsondere ejiteDIIO~ap~len
nijen' bloedIOmloop
te regel.ell. tn le te IóUl"''''''P
name uitwer'!t .. len weg
worden wanoeer het _1t>rala:C
VaD RBU1UTISC
droogheid, 'jeake J eD
meer bijlOnder WaDneer

Al. een hniamiddel
yoor de btlhandeling 'fan

VoUe bijlODderheGlD lIWI,.,.ClUlIIl

HANDEL EN NIJVER-
HEID.

DE GOUD AANDEELKN JlARKT.

De heere~ Joban JUllIID • 00. P"III d. fol.
,ende DO"'ID," tot I n.m. 29 NOTllllber:_

£ .. d.
o 17 0
o 13 8
J 0 0
010 0
8 0 0o 8 8
OU! 0o 18 6 LOlfDlIl(.ILaC'rllIIlUll VhLlosr.
o 1:1 8 De eleo'riscbe nrliebtiDg eier Londenscbe
o 9 0 Oily, waartoe door den Gem .. nteraad eldaar
U 10 0 b"lo&en i., .al door drie &roote mu"ebap
110 0 pijeD pla.a.te ''riDdeD, ea wel bet Ooetelijk dtiel
o 6 8 aoor de LondeDlQbe, terwijl de AtI,lo-Ameri-
o 8 0 can DrulOh.Oolllpt.nl bei oeDwm en de Mem-
6 12 6 politan.MaaUcbapJ>iJ bet w""lijk dtel "U
1 :I 0 licht sullen "oomeD. De kOltell wordOll r-
a 0 0 raamd op oDceveer 312 lUiden per lamp en
2 14 0 per jaar. ID b.t OOItelijk rd .. l&e kOlDen 136,
1 , 0 ID bet .etteliji: 121 eD ID bet oentrum 138
o ISO dergeliji:e I~mpen, dOl ". II&IIIID 395. Des.
1 4 0 sijn iD ._t om 173lJ nelant&arol te ""'&D-
O 11 6 gen, docb de kOlI.8D aane. dan ook on... eer
1 4 0 liet dabbele "&D luUirDoemde nrlicbtiol be-

. 9 0 0 dragen. Namarlijk wint 't .leotrilOb •.. Iicht
5 lb 3 het "erre nn de tqeuwoordi" ~&IIt&&rn ••o 11 0 wa' helderh~d ID 1I000tknob' betreft, doob de
2 8 0 belaDvijk b~re kOlieo, die door de Oi*1-
li 14 0 beluunpchaldilft mOl&o-Dword. pdragenl
o 18 ij ddlD iD den boesem der nMc»obap DC«al
1 5 0 teceu&aDd OD"t&&a1te _eer daar de o"reen-
o U 0 kOlllltllD lDet bedoeld. lDaatlCllappijen fOOr 21

. 0 10 8 j&rell moeten word. aanjepall en IllOb*, bij
o 8 0 7 of " ~&relI OPMlbaar lijD. Boewel"D fOOI'
'12 8 .&el 0" In dea .... DI belli_Ill ,,' ftrda&n
1 11 (J w.rd aauaenom8D, i. 111& to, .. cl komq aer
2 0 0 nak 100 iotd alt ftntbrd .
1 III e
o l' 8
1 14 0
1 18 II
o 18 0
3 0 0
2 to 0
o 17 0
a 12 e
013 0
o II •
1 10 .0
a 7 • W. H. Wa
1 6 8 .
o I 0 HANDELAAR in Viecb. VIWweR. Bottel-
o 108mandj ... Gedek ,. KandJ ... J>rui"lIlII.ud·
o 16 _ j..; .Bucllll&ll4,j ... BlilhelmaDdj ... · GetDedtD
J 0 0 BoWnpD foor Stoel ... Beele ~j de

. ••• » 0 0 goedkoop.te iD de Kaap. AlIook ~~ VA.!N D
1 10 0 taG Va\eD ·en Emmen !liet Jtopereai BeaIIC,
o 6 0 Zeilkrlbben,..an alle eoorten .". 1111.
8 »(/ BoerenpleiD, oDder d,8t. Stepb'lII ][-1'.,
1 12 & 68 Breetttaa&, Kupttad.
; 16 O·
T 6 0
o 17 0
111 0

...lf 0 •
112 II
~ 1~ ~ GOEDKOOPI KLJ;EREN .ijo o"ral
010 0 . te '!tripn, doch wur ia HD Goed
0111 0 pak t. bekom.D? Ga our Fil...
o U 0 Tnnt.D, Br ... " .. t, Hcwk "0 ~
: ~ g m&rd'!t~t~:! ~dPa.llen ~ .. ea, B••
o lt II 'D, tso .'1...., QVU .. ~ ZiIYern Jloro.

af' 11 0 D lqpt, Ja ftIl an. tt kn).. il. (H_
. .ril", Iof,~ ,

...._I ...V...

Priis ~•. : per Post ~. &l.

Mt
ZUID-APBIlUANBOBE'

Koninklijke Maildienst.

Droogiat, Swaan
Xortemarktstraat,

&DBKOCK,. ,
A.,.&;~T,KA APSTAD,

cl Otutl, Nail P·acket. JJ NaatlCAappi/

DE 8toombooten deser Linie vertrek.kel
n.n Kaaptad naar Londen om da

11u1C1e:ren Woentdag. te 4 uur n.m., ril
Madeira en Plymouth, te Sint

en .A.oenfion unleggende op b.
tuucheptijden.

Uec.-OÁRT.Ii CASTLE, Kapt. Jif'
rHIIa, fja !:lt. .j-J"leloB, AtiOfDlIOD,
lbdeira en Di Feabon.
eo.-I:iO~LlN CASTLE, Kapt. Wu·
erlll, ,,_ill .Mkd.ira. .

Voor ttraOht of ~ ·""Mr.eAhA ~
de ftO de OASTLE 0<i1T

(Beperlrt-).
--- .j

aarl ~ergwijn Brande:'
wijn en-Spfritus Maat-
schappij {Beperkt). '

·~DY GRf;Y B!t~.
IERMEDE geschi'edt kenói·

, da.t de Tiende Op-
Vl\p £1 op Aa.Dde~[eD

pij op deD 181n
.......,Ll'_" was.

gelieven hun£lB
te leveren bij

laatste storting,
ve daarop af t~

...
..,~ B.B ....

-.
~ .
. .

... ,

last.

CHCOCK,
Secretaris, t

b & 00.,
aangekoQlen Bobepe.n ""0 Rio.

XOJ'I'IE,
DuiT P~d, tepa d. Lugste

. He~beo ODtftllpD uit

4,090
Welke lij te KoopKOM: EN ZIEl' Ko\otlial.

KWALl·

Del, Hom
I .

DRS.
I

:Huisvriend
:TBOMAS,

. .......,.."•.• po".,. IU,,",..

f

DEEL·Sg.

.
PHOTOGR,. .

[ 22ISTRANl
2~)?9RT

,0('

28.
i Qabinet groot

. .de Vi ite

O:aderwijzere~

IN'het Hi;nsch ]
bosch, om Ond ...

Bollandsch (Adv:
(Junior Class) en J
eene Hollandsche J
keur gegeven word.

Doe aanzoek me!

J. WE

REIZI(

BENOODIGlJ, (
. vestigde Le

Mktscbappij, de dl
heer met ·een degt
liollandsch, om als
vasser voor de W e~
vaD de Kaap Kole
Tt-men liberaal VOt

porso{'n. .Adre I

vorige en tegenwo.
ouderdom, enz. Il;

r\o. 91, Algeml
Kaapstad.

TULB.
ArD&~Ll

Verpachting vall
Tol,

LE Pacht V8n bo
gelegen tusscl

en Plquhberg W l

het jaar'1890, zal b
dutie opgeveild \'
RoFZA.AL albitlr,
16 deUr, te 10 uur

ImNRY F

Afdeelingsrsad Kal
Tulba(h. 29 NOT

LOgies te
bose

DE Onderge~tJ ./
hierl¥i bekenc

zij een Pnvaat Log
optnd in de Dorpt-
bosch, en a.ccomo<L
of 6 K08tg&lgers,
voor Private Fal
billijk.~Adre88een
'\v. J ..BOSJUN ,

Dorpetraat, ~tel1

BENOODIGD (
plaata een On

ongehuwd zijn el
van, bekwaamheid
.£60 per jaar met VI
lOeken te worden
'óór 1ó Dec. aan!"

L. P. v
. , KlipheuTel Stati,

DOODBJ

O'VBBLEDEN
Z.•• R., op 14

teedergehefde zoc
PEThlJ~ LAUBS.I!.J
nn 28 jaren ea 4
bmi ik mijD hUte!
dtll·heer J. Il.ll!DUJ
hODDe belug.ieUn....
" Gelijk het gru~." ".

Wedll"e 8. Vll
~Q'Tille, 26 1

PwrsEi..UlG
. Zatllrdag Af(.

hER'U~U~ BA
Sq., iD den oode::tbetnurd door
1n ..... .

~kiDgen en
.',!**lijk nitgenoc.
" &IJDel' &grafeni., 0i
\eD, balf drie nre &II

81 ~raa~. Hel
"Oi'deD MD 8 ure n,
. Mej&kDcI pw Ipoc.

"
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