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ti ZUID AFRIKAAN,·"
ALMANAK.

JY,It,liike Pror:i"eie ..4dmilli'lralie',n
TrlUtmaat,ellappij.

VERZAMELD: uit bronnen
&llee~lijk toegankelijk :voor tl)

den Verzamelaar 'van de .
Archieven van 'de Zuid Afri- .
ka.a.llsche Republiek 1889, aan
~. BUBJlESTEB, Jehannesburg,
Eenig Agent voor Zuid Afrika.
Prijs voor Kopij, Bladen 428.
Boekvorm ~2s. ,Bd. I .

. Verm op ·&lle1'8~528. 6d.,
Postgeld 'betaald.

, Frove' s Nieuwe'Kaart

. . -; TU

PUBLIEKE ,vI:·RijOOPING. I•••_~__,-le:
Vaste .:R:igfill dom, hE o.derg.t':'~ ;. plaat
In ~en Iaselrenten Boedel van ." door den E~r qm tever-

JAIFA. GAIADID. ' peu, " . .
op Denderdag, 5, Dec, aan8~DE CuratoréD, in dim bovenge- 1>- Yo.,...'~ ,;, Il _r,

noemdn -t'~!enteJ1 Boedel, .1. Het W'Oonbuia NC).; so St. Jan-
hebben de heeren .L, P. C.A..UVI!' & straat, be.ál~de 4 LUchtige L-
Co., last gegeven om per publieke m ril.. iV __L_ ._ft ...._ b''li t k . - e•.., AA:1I&MIIl, '.ow_Dge ouwen,

oj/ :OÓNDERDAG: ~~4-~ water
12 DECEkBEB AAN::'T, , G. H. !lOLT.RB, Afal •
.DU VOO~D.tG8 TB 11uu, - . ager

, Het ...olgen~ koe'baN Eipldom, ..rU~LIEKE .VERKOOfiNG
omvatt-ende:- " . . . n./~

Twee: Hw.en ut ~ elk ''17 .4o:b '. w· ~~~
bevattende twee . .Kamtlfl, Gug, AOS" ~ ~""8~
Keuken en Achterplaats, die ver- TE Nood.Old[,·
huurd lijn 'aan goed be~eD<ie Huur. .NABIJ TU £TlJJ.J.AJ,
den, een j~rlijUch~ rente cpbren- 1tleube!A'ri.Vee' e~. Vil DB
gende van £27 Ite1'ling. . . . -~. , . Witwatel'8ra.nd, Goudvelden,

NOB. 8 en 10. Twee Huisen in _,.._
Combrinobtraat,' op den hoek van DE ~ D.nID I.,~. Vn.LIQ8, lUNIJ l8SQ."fllldt dat bet oplicht O'f.., 'éD. __
Queenatnat, elk bevattende twee de 'fmiere' bewer'""·, van Ii)ll' e uit-
Kamera, Gang, Keuken en Ach:ter- i:ekt .-.oetbue . 'PEN lee!' te nrtromren GidJ Toor
Plaats, die verhuurd. ziin aan·-.-I seet e en nuoh ,. a Bel"lP-nL a&ritoonende de be-., e.......welkehetnaut.eaandeW~t- -OO~-'. cl enoh'
betalende Huurden, en die eene sen te Noordhoek lijo, te .eel van trekkelijke polltie VaD e 'f et·
J~:u-lijbc.he Beate opbrengen van IijJ;leD toenemeooenouderdom vergt. dene Goudmijn MaateohaPfijen met
£...7 slerling. :. .. H" moet dus PlaatJ maken 'foor Index gevende den naam 'fan PlaaU

NOB. lO en 12, Twee ·Huï.en in .ru:! die nog het 'foordeel 'fan de ~ Rif, Nommer. van ~~ en~
P~~traat, op den hoek .m S~ krachtige jeugd hebbea en a.l dien. pltaal 'f&n: de !laatechappIJ. hij•
Philipeetraat, elk bevattende. twee tAmgevoJge eene 'ferkooping doen 211. 6d. Postgeld .betaald. . • .
Kamtlr8, Gang, Keuken en Aoh~ houAAft o' de L..... . .~k.:: ~ lJ. de ~ .0rIgl-
plaats, en verhuurd aan geed beta:- . ......., p P~ neel. rt, dic1l'fenameld 11 m het
lende Huurders, eene jaarlijbohe 0 P M:AA NDAG, Depertement ·van den Landmeter-
rente opbrengende van £:1.7 ste.rling. J 9 Dhe c MHER, G~ ~.A.R., All~andere bar-

J G, FB.ElSLlOB, F.m.,l a-enlijkt OM 11WIt tea ZIJn met geautorizeerde n&'9'ol-
W. A. OUJI.8J!:Y, f Ova&ora. •• • " gingen.

1I1leual <rebounD, '¥l No.. l881J. • Hij 18 van plan. het 81gendom m Gepubliceerd door W. :E. BUB-
, KOLOSIALE ~et. groote ~le8 te.. ~1eD. DIn'BIl, Johannesburg, Z.A.B.
W'ee.kamer.' ell TnutmaatlClIappi,i. Elk meer dan voldoende Jn 110hzelf:

.' '_ Een selfJ nog nldeeliD& t,(\e1aten" OPREGTE .
PUBLIEK~ VERKOOPING d~ De Ge~.u~en, ~e 'fSD de ge- AAMBEIJEN MIXTUUR

ZAL Je Ondergeteekende publiek Ulf lLo8TB.t.u wone omachrirnng ZlJD, omyatteo: ":
doe-n verkoepen uit de MASKT-' Het Woonhuis, BuiteagebouW'eIl, VU

KRAAL te W .ELLINGTON, bo- Vastgoed, Blokken met Ge- ens. . J B VOS Sen
vengenoemde Paarden, Schapen en . bouwen, Bouwperceelen. De Grond iJ bijDlP,..door den bank • ~ , •
Bokken,de aandacht van het pu- en' Vruchtbare TUin· gelijksoortig.: ~ ~ vau Groen. n~J' .u.uar al!
bliek wel waardig. 'grond, . . 'ten en alle IIOOrteD"'iucb.ten Inslui- KEYNES, ItATBEW& 00

De I'aarden zijn ' allen in het . ft tende de Wijnatok lMiMlbroord goed. BOn DD
distrikt Hantam geteeld, zij zijn in , Bomerset West Strand. De uitgebreide· graevelden sijn Adderley el ~DgemuktatnteD,
goede conditie en geschikt voor da- meeat voed_m" .1JOCh daad. OD- KA. APS~" n.'
li'k b ik ID : deu 11I80IYeatetl Boedel Y&D B~"7n • 'felL.--- __..1_ - , -- AAIde J ge rul, daaronder zijn b Álu,nlllll hll E., ml UUIIOI' -eeD ~ broil .Tan

paar blaauwschimmels, 6 paar inkomen, doer' den weldoendeD D&-
Zwartschimmals,6 paar Bruinen, en Op Maandag, 16 Dec. 1889, ~ur v~baft, die op'fO~08Ddeont- ~-
4 paar Zwarten, en eenige Jonge ZUIl,.,. tDOI'd ... _,oc.u~ IMplJr,' , wikkeling ~ht. ._:~ diepe ~~, ~----
Hengst n van 2 jaren oud, 1. Vier gerieflijke Huizen aan ~. de He~~ '. n Berg liJn '. UNION LINI11.

Z1] zullen zeke preaent zijn," elkander gelegen en naar de Zee. bijna ondoonlriDgbUr·. ~ met '~OBInWU IIAlLDBBB'.
J A. NEL front makende. .groote IIOO~ van Hoomen fOOlden . ---- " -S- n'-ij·' • .• . 2. Een: zeer kostbaar Stuk Tuin han~eI. ~ .Kreupelhout, ~- muo. 8T~1IBOOT1lllftCBAPP11

Paarl, ~ Dec. 1889. Grond naast bovengenoemde Huizen, gaaI, WItte' en Harde. Peer, Il.zer. . UllPII.IT>· .
]J, rtlll,'rs, Faure t$' 00., 4fllag,f'8. groot omtrent IS 4kkens. . hput e~ andere '9'el'loheldenheden. DB Jf.n ...... ,_ Jfaatlahappij .....

3 Twee-en· Veeltig zeér kostbare Het Transport naar den Spoorweg, bekken ~ Jtaapetad DUl' En,eJud,REIZIGER. Bo';wperceelen 76 x 150 front ma- ~ te~~jd kort en gemakke- 'ria.Jbdein, om dal anders WoIucIag.·
kende naar de Zee. . hJk 1I1n. te "l!lllJ' n.m., te st. :a.&ma, ~-.

Bry 0 Dl il v."w_ ~ IieMboG aJa -- ...........
Lj.' 0 GD, door een oude Se- 4. Een· kOltbaar Stuk Grond aan . Ook zullen· verkoc~~ wordeD -., - --.-

vestigde Levens .Al!S1U'8Dtieden achterkant· van bovengemelde, 2.0 of meer OMen en Koell~ enz. .... - VOOR B116.ILAND. 1

Maatschappij,de diensten van eenen groot omtrent 14Allen.· J. J. HOFMEUR & ZOON. TARTAR. Kapt. TuT .... 11 Deo.
heer mot een degelijke kennis van Somerset West Strand is te wel Afalagen KOO.R, Kap" GlLlrrlJl, ~6 Dec,
Hollandsch, om als ;lieiziger of Can; bekend, ala het gunstig en door de Kl'XlOAN, .Kapt. Jo... , 8 Juuarij.
rasser voor de Weetelijke Provincie bliif .KOLONIALE' Be ftD dt ~j'.lIIOOije 8tooaa-

cl K Koloni Elite' geIOChte ver J aan den Zee- W'euka",.,. "' rnut",alJUcllappij. bOC*Il _ 8OUTIU.JIP'tóli ...la_ 'foorvan e a81> 0 ODIe op -te treden. kant, om verdere aanbeveling ~ BAXBtJBG, ked _ de MD""et ftD d-.

Termenliberaal voor een bevoegden nocdig te maken.' Daar Som~raet PUBLIEKE".' VERKOOPING M~;a~1j~_ DG&L..&.lfD'''''I_
pc~o('n. A dre88OOI', met opgaaf van Weet alreeds met Kaapstad door den . .. . • I lNar ... r z.. ....... _cia llit... ~ I R· .•
vonge en tegenwoordige' ,~heid, SpoorWeg verbonden is, met het vAlf K.08'QA)IB . _.~ Y- 10 ,_..-,.., du

ouderdom, enz. aan "Life,!' Bus BOU'lf '.I&OIIL"" ,......PriJI. . "'-vooruitzicht op verlenging naar het ~ ~ DO,' ~~~~!lTJI8 ~ ~I=":'lal .... de.~o, 91, Algemeen Postkantoor, d i d lfs .. ht __1..__ ..... & -- .. ~.~ OM -_.- w.-
K Stran 18 esse VoorwtziO ~ GeleG'CWt.te.Zo'.un- ebloem. ~.~~~.'d.U •• Ollle,CuUeIlaa"'.. :
aapstad. en alle grond binnen dit beperkte It"'!'... rI--- .I. __ ~. " _V_V",_'01~4 .,.._ ..

bestek moet enorm m "-.nie toe- b deo Boeci.h&II wijlen _'Wel.Ed. heer O. ~ .... .aalle 1l...... ppij leJána'-
emen. Persenen die begeerig lijn -. L. WI01I'I'. '. TD:<)8; B. FUIUB. Benige
hun geld te beleggen in seer verkiet- AJcea .... B........ ftIOr Wd Mrib.
baar en winstgevend Eigendom met Op-VRUDAG,_den lSden' &aDst.,
het voordeel van bijzondere aange- Il ULLEN op de plek worden_'fer-
name en gesonde Woningen, u.a eeue~. kocht NEGEN-U-ZESTIG
liggirig leer gemakkelijk om Kaap- PERCEEl/EN GBOND. op IIOm-
stad te 'bereiken, moeten niet ver- mige' van . deie Perceeleu worden
zuimen om deze Verkoopiug bij te superieure Bouw~ in 8fOOte
wonen. . .hoe-veelheden ~vODden.

Voor Woningen aan den Zeeunt De hierboven genoemde, zijn prach- DD'~'=~'!lt;:'''I~!-=
heeft dit Eigendom geen gelijk:en tige l~ voOr 'Villa V~blitf- nil ~ DUI' LODdeR om de.
aan dit Strand; en door de~lfa ~- p~Uten, hebbende een pa~ mt- ~ W s, te' 1UIl' lUDO, 'ria'
ging' met Bad en andere geneven lJ lIcht o~ de Stad en ~ en wat ge- I_boa. II - Pl~ te sint
het ,zelfs onmogelijk het te over- !ondheId aangaat is de lokaliteit ee- Helena - .A.Iom'lÏOQ aUJeaeIUIe op b.

'ertrefbaar DUlde tapeob'll~ . .treffen. _ O'f . .\ i . la lJeo.-H():i~ OASTLB, .Kap'- WD
Yerkoopiftg te b"i,.,.e,. om 11 ....r. Di Yerk~., ,u .h.gi"ruJl te» 11 fI"~. . ITII, •• )Ib;d.u,_

ST T1?IIT..... :t~ ol.,..... •• ~~
G. W. 8TEIJTLER, }OarUoreD. G. W. EUA~B, , 1Ilt _ tnrftDdeCWft'LII
P. J. BOSMAN. 8eoretaria. ~ (Bepat). .

G.bouweu der Kamer, .. KerkpielII, K... GeboIlftll.' K.npw.; -
. Kupetad, 23 Noy. l88t. Kaap*d. .. Dec. 1_. Paarl Ber~ ,Brande- :Bij ~ bottel ..

P. J. BOSMAN. Afslager. G. il.MOLLEB" Afilapt. wijn en Sp tu_a J[aát- 1a.~~~~
- ;- _ . '-~--. .o1lappij (B.e»erkt). '.rkriJtbur
ZEVt.N·JAARTJES, ,8UlON8TA~ LADY GREY BRUG., .-elaan

ROOD EN WIT. SPO 0 B VI E (J.. ~E gHChiedt kennis- .G
De booga\e PrijMD gepna-door TENDERS worden p~ 'foor K. ~!1n8t dat de :rien~e OD·'l .

de Const.ructie Valt OnderW'egn \~eta:Wlg·van ,£1 ..op Aabdeefeo: ,.:'--::=-::::-:::-=---:±=-;::;:;::;:t.;-
J. EISENBAOlL bij de Viaech~rij, te Llkbaai. m deze lfaat8cháPPIJ op den lsten KOM

7 Wb.tM Sweat, Plannen en Specihtiee kunnen OOTOBD betaalbaar·~
T~DOyer hH SatiOD. , gesien, en alle bijzoDderb~ 'fer-I Aan~lloudef! gelieTen hunn.~ ~
....ONTAG.U. kre~n wordeD b~ het 1(antoor t'U1 Aan~eelbne.en·_ In te leTeren . hl) iGOEDK<?,OPE
aL den Diatrikt Ingenieur te, LIk- betaling 'faD de laatste sto~ ~ M lmJgen,

V
A PIl.1 ZIJ L baai.. ' . , j '. ' I ~eiude deselve daarop af të ~~ bekomeD f

G. P. ..0....1-,. .' H. 1. 'p"t.t1LING, . '\_'\lveD. . . IlII&I'k~l,
y ",d~.l.,,, '" Al,,..,,. .4.,,,,,. ,ltOÓII Inpoieur. . op laat. dea, Ktnel.,
ltanSoorI W~ .. PNriDOie~ '~~ear,_, . THBO.,JlITCBCocx" ': ... i-ftg
. ..... ...... ' • J)eMabtr I"· , .' ~, !• ." ",,~, .

TJJiI-:~ het Nieuwe Jaar sal el'
t,,'D Hlad AImandk in verband

mei dl' Zui.L Afri 'oan worden uit-
gpsrrrt'I:, Daarvoor bestemde .Ad-
te;koti"<1 moeten vóór den 15den

( 0ecem b-r worden ingezonden.
llOnlEYH & REUTER.

TU ••

22 Extra Vette Slagt-
ossen

"J rLLE~ worden. verkocht uit de
IJ llAHKTK.RA.A.L, WORCES-
TER,
OP Z:\TURDAG, 7 DffZ1!:R,

'S :\1UHGE~S TEN ,10 UUR.
Llt;DENHERG & Co.,

A.fal~.

AAN ROOKE~.
~- 'J

OPREGTE Traosvaal eo K~looiale
Tabak no de BE8T~ KrALI--

TElT.
Verkrijgbaar bij , . .

C n. JOSGH, I
Tabaksbaodel~r,
5' St,. G.fIOrlr8~ Mt.

ec --WELLINGTON. D. JO
j5 Lit ezochte Huinpaardsn,

.t en 5 jaren oud, meest
. allen gedresseerd.

4 Goed gedresseerde Kar-
paarden, 4 jaren oud.

250Extra Vette Kapater Bok-
ken,

250Extra Vette Merino Ha-
mels, met lange ·wol.

OPING

STEt '
ELS,GpDiDgsdag, 10 duar,

I
. I

FAALT Dooit om JIOAT, RB£U
RHEUMATISOBE' IIOBT.

JlC!!!t HEUPJlORT eD zrNKlNGS t.I",." ....m
Duu.ENuE GETUIOSOA
.. D, Berw. OTTO P.lpaL, Uil

dell I.;,g beclleguig ;"u met erg. Rbel~"I~ek,
Dil ll.b~1 gelleuD. Rij echriift:-' Il
~ __ RBBUMATIOURO. Ik
-. r-.dU Gft c. 6nd<m MJ alk. .
1cw<ual lfiJ-.''' Uittf1lk..,l,aD etlD - ._'''~-_ ..

.Ral'por\ YID d. Morniaeb. ZeodeliD,r'''J!_~~ÏIII
l~ Zaid Atria.

W'ORDT OVER.Á.L. VERIrOOBT "" .rlt.
... ~._ ... Big_aar,

Jame. JODe., LangeJtraat, KUPItad
F:D.uch. Ag'DLeO in b.' Ilroot :..,.W' 8'1T11'O'

ol; 0 ,80"eIOhopcb,.ord, Lande

Onderwijzeres Ben digd,

OP eene aangen8m~ Buit.eoplaata
in het district Graaff.H+inet, om

aan van 10-,-15 Kinderen Onder-
wijs te. geven in .Enge~h., Hol-
landsch, Muziek en ~r.ndwerk.
Salaris £60 per jaar met Vrije Kost
en Inwoning. Applicatie \ met ge-
tuigschriften ie worden gezonden
aan den Ondergeteekende niet later
dan 18 dezer.

B. i.•ROUt,
College, Graaff-Reinet.

"If3

J. G. H01iSF AtLLl
PHOTOGRAPHE4R, .
22 STRA'~[,STRAAr

I
2 PORTRETT;EN"

VOOR

._ !

en beste Kachine.
Machine noodig heeft voor den

ijk een bestelling te doen voor den
nu in Pl;ija verminderd tot £25.

CO.,
KAAPSTAD,

bovengenoemde .&chiDes.

~ Paarls~1Ie Bank,
PAARL·

OP 0 & Jl 10 '1', 8&P'!illBca 18~2
NOMiflOot Kapitaal... ••. Ml,480
Opbetaald Kapitaal... ... 13,810

ge) tiaertJe{ond6 ••• ... •.. ••• 11,810
'I DIRECTEUREN:ia=r~~W:K;Wel-Edelo BeerJ. A. BUIIIIUDI, V~"

buÏlI«'!I.~ 1100- " "P. O. LI,.Roux,
tnwlhoDld..liilr "" 8.1a. V, nIl Nrll .•al: '

" "p, B. DI~Vn.LI.
" "J.lor.. BIJalU17T.
" "A. J. lh ti II, J. &0.
n "Gm. JOIllJI.,., '!N. lUl.
" "G, J. lI.lU111JIL
" "F. J. HuGO, P.•.

0. Bank rehHellten op Vaste Deposita
Aud08lUoa'eD '" net t.rief ta worcin ....rnalD8D tan b.1"I1I

kantore. De rn-,c,t.eue.n yarpderen Maao·
datP en DoDd.. d..p, '. morgana ten 10 lire,

lOb, om oyer .pplioaUeI yoar Di8ooaio ta b.l»-
benUeu.cle teD.

Apat Kaapet.d : [,tUmi 11lad. .,
J J, ,.. li. dOUX. KUIIief.

---------
la lmel.\b'try Executeur.kamer en ~ oog
dij e~Brand AUl1I'Intte Ia&tBe~ppii .

-- f
TfWJtlijftl bij :.ecU ea" Ptlr~ No. 10

till" 1_:

28. 6d.
Logies te Stellen-

bosch. ' Cabinet grootte en 1· Carte
,de Vi ite grootte.

--- ' j - --j

Onderwijzeres Benoedigd,

IN het Rijnseli In titnut, 'Stellen-
bosch, 0111 and irwijs te goven in

HollsDdlóCh (Ad vnneed) 1J;ngclsch
(Junior CIa' ) 11 ilandwcX' r. .Aan
eene Hollandsche Dame zal 0 voor-
keur gegeven worden, "

Doe aanzoek met cërtifi ten bij ,
J. WEBER, D.lI.

Ml
Z!J1D.AftlKllNBOHB

][onlnkUj_ke KaUd1eDSt.

DE Ondergeteekende verzoekt
hierbij bekend te' "tellen, dat

zij een Privaat Logieshuis heeft. ge-
op-nel in de Dorpstrnat te, Stellen-
boscl. en accomodatie bet>lt. voor 4
of ij Ko t~angc'rs, alsook Kamers
'1'00: I'rivate Families, Termen
bdhJk,-A:dresseert de weduwe Pv I •
" . J. llU8'M..AN,

"I. Dorpstraat, Stellenbosch.

BL'\OODlGD op eeu Boeren-
plaats een Onderwijzer. Moet

ongehuwd zijn en getuigechriften
van bekwaamheid bezitten. Salaris
£60 per jaar met vrije.itoning. Aan-
zoeken te worden ingeeenden op of

. VÓÓr 15 Dec. aanst,
, L. P. VAN DER SPUIJ. '

Klipbeuvel Statie.
~-_._----------
1>E\' ALLEN te Uitkijk" Koeberg, op
D 1 lJecember 1889, l'3o:eeu ZOOD, de
t.cbtgenoote van J. W. LOOBSt!;K, DlREOTEtJREN; •

De WelE~ Beer TI. A. 'J. Low, n.W,\.
. Voorsitter" \

I De Wel-Ed. heerell _ IDR. BERKS T. RUTCBI.NSO~ (Doo, Den.
Goed p, RTolJ'. _ I D, I, ÁIIJt ....... , Ir, , Ilrjt" llic. Den. urg, lr ) T&Ddbeel,'

. O. P. B.t..uqJf. G, W, D. RIln'J ' kllllde, 2 Nieuwe trut, K dj tubeai • '
I,Ua N. J. H. Oaol.IL Á, W'. Lol!1l'. I I beid UtI de Pud (Mn, Krag r'e I:!pecial. t!.

AUDITE\JB.EY. _leu 111.&1' MAlm ..but)' (COmmetciAl HeMd)
DI.WelEd. H... A..O. Kocll8l1 J, 1. )[U.t..1L op dell eenteD W lIedag, WeIlÏD~~ (Comm.,!

lh.ro. neDlree$eareD nrpderen elbn D~ '. cna! Botel), op den derdeu w~ ea Stel.
(hooot.. YOCiralddap, iD _ Z- ~D t DIU', ill daD leabcech (Mn, Willlll'), den l~ Y&II i..ter.

W1Jdtr Ma 10 av. _.&&IId om &llDIIttaodq iD ~ a;-. ~ '.
B. W&TlDU.Bt ~ IU-~ eat. I'

I'
I

DÉNTISTBY~. ,

( )VERLEDE S aao de ~aa,l, op Vrij.
dag, 22 Novemb 'r, na eeo Im,rte-

h]'l lijden VaD raim .ief weken, mijn
tt>eder befJIinde EchtgeDoot J <1N H KN-
lJHIK Tl!;PHANU::; DI VILLIERS,
in deo ouderdom no Ol j"rea, 7 maao·
den eu D dagen., '

E. O. DI VIL1,l!BS,
pb. Uv .ru.u.

. ,



G~1IJTAFEL
IJEO):;~BER 1889.

l"tt.'£A1fSIC TOUB BLooD w11bA,....
'-' s..na.-rtJla - tbe moos IborouIIlIly rellal>~
alterath'8 enr compouDded.. For ae.rofula.. boU ••
'DIcen, 101't!lI. carbUDCIM, plmplee, blotehea, ~
.lIl cIIaonlen originating ID Yitlatecl blood. u..
mecllclDe II uruurpu0e4. ( Verrolg).

KAANSVlmAJS:OERINOEN.,ti '\al, 7 ~ Il.h... I Niem Ja.!! lee, za ....
.... b, IS Dtt ,utu. lenie h, tt ~ ut,.

I B006 ..... r ••• I LAAG WA1'....

DATUJI. I 1 .. ; 1
____ ._ T.M. :f.",.•_,~~

I a ID' Il ID D m 0 ID
J ZoDd"lf 11 6 I IC} 4l f' 8 47 I 4 24
II &~a1\Dl1llg. \ 11 10 ; 11 S7 4 66; 6 24
S Oinlladllll .. · _ -I 0 2, 6 eo 6 13
4\\~ed.~ 1024 04l16MI 663
6 Dond.·d"If I. 1 2 I 2\). 7 11' 7 2u
6 Vnj:iag .. I 1 38· tI 64 7 46' 8 3
f Zaturdag ... i ~ I:! 2 29 8 21 8 38
8 Zood.~ .. I 2 46 li 3[ ,. 66 I 9 12
9 Maaodatr .. r 8 w 3 38 9 ~' Il 47

10lliol'IIdlijl .. 1 li 66 4 18 10 4' 10 22
11 Woenad"'tl 'I 4 30 .. 49 I 10" 1068
12 Dnnderd"" 6 7 6 l!l Il 17 11 37
18 Vrijdatt .. I 6 47 I 6)()' Il 119 --
14 Z.'urdag .. 1 6 36 7 2 I v ss . 0 49
16 ZODdajr ... 7 li:.! 8 IS I 1 17 1 4i1
18 II.aaIIdar.. 8" Il lIi I II 26 3 8
17 DiDpdag . 10 li 10 ss! I 3 U i 4 20
18W.,._ .... n io U41, 4641 6'~
19 Dood.'dAjj' 0 lj. 5 66 ~ III
so V,ii~.1r .. 0 SS 0 67 lj ~ I 7 I'
21 Z., u,dl!! .. I I l!'J l.a 7 3~ I 7 6~
22 z.".oJ.... . I 2 6 2 2 II 17 I d 40
ss Ma."dall' .. I 2 6~ 3 14 9 li 9 l!6
24 Diu.,.d.jf ... 1 li 31 .. v . 9 4i1 I 10 I~
~6 Woe, adai{ , 23 4 46 I iv 3l lO 6d
26 O",,,~~rd.,c 6 6 6 30 ! 11 18 11 42
27 Vnjdlljl' .. 6 M e 20 I _ _ ij 7
28 Z \tárd"IC.. 6 49 7 20 t 0 36 1 6
29Zood01r .. , 766 II 3i I 03, :I l'
80 AlaooDdag.. 9 12 9 60 :I 62, 3 SI
31 1l,n~ad,,1I' " 10 26 IV 68 I 4 8 4 d

De Naturellenvolken in
de Transkei. :

t
GRIQt'ALAND 0011' EN lIor'T "\Ll~,.

Ayar's Sarsaparilla
lo eq... ny benelctal u • remedy far eatarrll.
rbe-umattJm. aDd rbeu.m.atk «out.. A. _ T()lde,11
... 1.1.1 the p_ of dJg.. tIon •• tlmula"'" the
.h.lKPh U"e:r. Itrengtherll tb. Dfl"el. aadI
bullcll up the 'body when debtutatecl by ..,-,
.h't" fa.ti«'Ue or .... tinl tllDeu.. Pb,..acIaDI
•• ttYWMH C<IIWderAyer'1 sanaparllla

The Best.
lt II •• kllraUy~ eomblDa_ of lb.
mOlt powerful alterath'N &.Dd tonica. No other
blood.pm::ffter giYeI equal .. u.tactSoa or 11 te
Uniyersally in dema.Dd.

'PRIPJt..Rm> BV

Dr, J. C. AVER'eo., lOWII, k, U. S. A.

.NDl,",,'" .
27 Jacob, PS... Mid Fire A.....
27 Wet, PJ de } Kol Weeekam

Naude, LJ .
·27 BDaman, A J... EI; Bd H v
28 ~eon.H, J T... Ohlseee, A
28 Muire, F J .., Stei.~ler, J

ItUl1'llfO'.

28 So~';'OD, .M 0 Louw, J A

V~,3 •• DM.
t. I, cl, t. I.

.u~appelen, pel' aa4 0 12 0 - 0 17
Abrlkol n, per 100 0 I: 1 - 0 2
8o\n, per lb. "J' 0 1 1 - 0 I
Bloemkool ••. 0 0 2i- 0 0

. 8ijaren, per lOO ... •.. ij 8 7 - 0 10
Ieodea, ~r .tull ... 0 2 ij - 0 2
Groene t::ijen, perlOO>'l>o. 0 4 :l - 0 6
Gun." pel' lUO .. 0: 4 4- - u 4
GaDMII, per lIuk. 0 a 0 - 0 3
BOID4uI 0 I 3 - 0 2
Kool, per .tuk... . .. 0 0 1 - 0 0
Komkommer., per 10 I 0 3 6 - 0 6
Perea, per 1uo ... 0 I 6 - 0 2
Pompoenen, p41r .&uk 0 0 2 - 0 0
Piaanp, p41r 100 0 2 ti, - 0 6
Pruimen, per 100 0 1 7 - (I 2
Uljea, p41r mud ... •.. 0 8 0 - 0 II
Vijr;en, per irult... , .. 0 0 01- 0 1
ZIIIl1Uaoenen, per 100 ... 0 6 0'- 0 6

VERKOOPINGEN.

~::ae=b;;;.;'n....C-D- • P
'fCbi~kirog~D te

om. . door d re l
oDlaolfl!. I.' "der 1It'j[~rlng .. OU' u
2t\ I 0() :nor~en br •.t,

'Hoen rondomQ'':, ttu en' '1'0;010. ,\
~t~le die JI:..en d,·,
onen h,,,!deo, lOU tn-
of T...,lo te v rhu ..
nie!., dan .,>u men 1

de plllJ\UI .. "",r ,

~(\J. lOU in boerel
}':ur,'prMnen . re.rkt'C.111
JJe ('oonml le .. a.-
el h~' flJpaleo ,.,

~tr v.e"chiU ode "I
root ,gedeelte U.n I

Il . W&&I'LOtI I
~:~~;enLadidi, die 101
onder Umteng.aDP, •
Mouot Frere kwam
ook uit Mount Frer-
volkiog van de I,
To'tfll: (e) een el Il
M..qubo. ..I? Poodl
bjeide locatie, ....~r
deo boofdmao (m •.
lobblo. EeD ander >
Toor een &AOW
!I()I,beeh. Volk .geD
ILtSlmen - ...erd lO.
J(lbu eo 'mton,n'
.e{ldingtlt.&tie ·10.... Lu
I~JId foor hur oud
mlll[is"",at.n.t.el w.ru
de re t VIlO bei '
Toorbeboud D.
O"k' bet disu iet

.an 23,000 morjlen
•• Iel, ....erd geb ... 1 ()
De Yio~O'8 kr ~:n ~
d.ele trokken II) UIL
Dell, en aan die Ylln
jr.geren gnn,ende 81

(,Jumlu bllddeD. De
in opetaod .. aren ,<
oom r&ll Umdil~'b:",.,
eeD groote 100001lr.
Bik .... , een cl&o die
..U verbui,d, .. erd
.nrlere lotll.li , ond,
neo, ",erden gel: ,,,,,
.. uronder heel w .. t
leDdiog fn .A.ogli kn.
om baar .. erwoe le •
te berhouweo. \' er-
sioh verdieMtelijlr h"
plaal1en vaD 500 il
pacht.

S et oude di.triot
I""e diatriclen, elk 0
de Id, die ,Macle.r '
ten. Dit III!I te ....'
hijDIl gebee1l lUID ~
berat de oude Bluhi
der v&I-aDderiDg, de
L.'baDa, ",a,,"1l0 CPI
om door Europe.nell
.. el r&ll de "ode loc
COlDmi~aie ,oldoeode I

,elk die I yar.! .arro
Bet WK DWI<ordig,

Hce groote looali e \
Tan nncbillcDdll olal,'
deo pluIseR iODet b.
bel grooter d I er VSI
bebouden. E~D allolal
opgem~teo eo bij op,
DC>,g vóór de aa.o.Iplloll,
In bet di.lric! Mal

Tierde Ul! bet land ,
wsrden toe~ .. nen "lo
!d.Of;bMb, Tllta .Moth ••
Rambl",wana, somnn
Buu\ola.tod, andereD
"and, die echter, .
behoorlijke getr.!e te·
un deze bad den Ilan.
Muokala, ook beuru
Fipgo'. onder .Mahllu.
Bul,.. i, M.&Iandela, MI'
een de.l der BlaD""
paoa, aooa ,an wijl.
uit ulDlimkulo nrh'
di.lriet il Toor be,
,oorbeboudeo.
Bet ..erplaat.en der

MOUDt Frere «aI de 1:10
er plok, aOodu .ij u
Pouo.loland koodeo v'
der el.manten van ve
r;rtDI ... ~. De BflCII',
....,.eD altljd &&0 bet ,,,
eo bOD ,.rwanten u
lOO eterk een 11mpatl
bestend dai deseo'
rak.n die op Álgemeen'
Tb·an. It.&aO &1110 ODd.
t.beullbe i. door III
ctln Kabala, aur
lIl.iolr ..

UIt llUld door de \
bewoond il OIDI.r nt
gr~l. D. gelll&Allt.e •
de N~l1ea, ea liet
"b besrJo te word n.
l.od "eDit U.D bet dl'
11l6cl, DU teD li J. in
dl. te weiol, in g tu
optl'-od, het te boud
h~ al nel • ....,4, dil
IiJllde, teD Iwakke 00
de Ilfdeeliog 01111 in
linie .... I nnad r n.
Oriqutla d Ooat 6 •
'AD Europeanen, die
folk gekooht hebb n .
:KeD U1lai olijlle I

qUAlaod Oott op d b-
kwani., del' KlIIlp'!(
Blad, eD er sijD d~1
TI01II, Qumbu en ,M,
teD der Ku.ptcbe :-
lijD gepl ..... ' te Ma
TItUlo, Qumbu n Mou

De hno)k.iog ..an
Hoofdmac) tr&&t Wil>
74,000. ln I 1, Del
lil ommelka 6 ,0.0
lijk "ooler d&n in "

We' 4,0 'aD 1 2 g:
o,er Griqu&1and UV,I
ale bet 11oo,e Oerr~
bellebuldigd ,an bal
our.d. Daute ata.d
il, ge&Ollden om tere!: I

~ hebben r gUlprn:
&&ken, maar buon
B:OOldmagi.1.r1lU in r
elk bedrag llunoUi in
dID uit.&ellluk&, ma
bc'uj d~D lloofdmlLgl
of bel Booge o.leg",,1
, willeD. In

olaeoe par
0("'611 18ï(

.Ko~.tr.d. de eeoig
déa Roofcl.agi tra"-I.
eeD plek TaO bHI Wh
i.a ,.bouwd in • br,
dv Ul1u.imbl""a, een
'lIbu:' Drie miJI.o ,
~e ,ioh 7,tIOO ,
d", He ..nb !l'en, e
Iudacbap. Kout.&d
MD earN klu 'Opel
t.&Irdard BlUlk, en

mapaijaea ea woonl
tot het ODde:rdrullk,
'~b mildrijnn.
nM Ill!pbnid

Er IUJD t.b&o in (
aili\airea en pol itie,
Dl. MIl Roof'dmagH
'P.. - Be DItJe,
'f'iocapoeMb TeD
i De li'tCL Obul.. B
.~ eo uo
1l878. BiJ fa than ...
lJ Sept, J884 II en
lija &lil'" oor hem"
I Au bee "bied
~.... Griqua.l&lld 00'
MII&eb.eébt.. 0 .tT'
~-':urt. lIIijleo gro
... lAder b_ opf>'
ID.. het O' triot ~
....... Noordergrc,
"Roueo"b nr
.~ li&' bet
.... bet '&tfJ.c
hitLqraa. Wal ."'''.''11, ~

;



'0 ~Jeerd hal
8 na d E
lendejin . V::
len !'OD hij
rielD ill ~etl ~
.lijk Daar Teal
I4l aldaar,.btri 0.
~.beu.rde, reed hf.
,hIl01etrd." II ~

oo'r EUios, H I

lo dat nrdedl~
....elb mQl'tn?aa
en dak bad, !Daar
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on daarop II
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[md. h... •• toli
b~c plllDdenn en
, 10 bet di &riet..
twee bandelaar-.
da n, a&Ilaet&ea,

ert.ig EoropeUen.
. eo 'fijf N.tUl'tl:
'J. ha~ld. n .Iecbte
r "elDIl; toedael.
boo oorl Ion,

t magi naatiblli.
la k kali toor beo
-.Ioten war n 0lIl

"pen UlDditab .. ,
tronk wilden 'fer-
• lJmtat. le lu.u
Ilende wildtlI lij
en
taet uit Gmt .
rkeerde in bij~
nl .,.Ie CJ..., ia

•ed waren oo~ iD
r&ale,eteJ, ouder'
een la r moeletl

I .... 0 Ganllehn.'
loorea d t gebed
aet dourd acbi

-ort kon ,Hooden
dag SI October
ilCb en, ua m~
3D Het "'eeD
mK Eerw. Jamee
)f'geleid door Illl
apperou mallDeD
I geen Iaod rer-
18ge.... r, want er
so e 'folk ni" w
..tM, en bel ..u
, .Ieent. noode

onUet T.alo h..
uhn, tea geTolge
.de die ~j JD ban
Ill, in IICbijnbaat
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la sonder terder

'olken in"
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Z. A. REPU .BLIEK.
Kerkelijk.

.er praid O'f.r d.
:Iear, Qumbu III'

"e .. er '11'81 D iJl'
Ier bouwn t , .. ij·
i'. en 0lIl v.eh
.'. n.. f Leding.
wapenen, Zelti

Jb faD ye rdnf "
Jde der ~.l&IId ..11' der Rec'tnnl
u aU. buoof'd.
Kolonial. klllll
F.n~', ea .Ba&-
• andere ,di.CriCl.
MOllot Frere,-

U11, behal ... dat
t 0(11 liob bij da

tij igen~o~d
moord door L"m·
>Od' 'fan eeu aan-
ren en nrni el eli
,18poe&en en I n-
ie al, een plo ..
'a bM da ÓUW&-
oenameo, die d.
,.ken AI d... -

w .. nifpsoo.
odi en M. up"a
lp duse &"OOI
.ldeelingen nij-
lOO _I lIJOC8"

et oorlop>ooeeI

oedig een 'leriB
I beel wat boe-
In de dUtriClen
I badden. OYer-
Koknad Mnige

illen weN een
;eyormd, le""JI
hag op de been
mllbekeleh.. eD
I bij taDd 'Werd
'd 'fan de &"OOie
jaren ,led n

erbuisd waten.
ie aan de lijd.
IJl - aamenguleld

Velen waren
,,,ew.kenen, die
ren bacfden, en
erllling 'faD deo
n <lê rgese, toen
ok" • ederc
ale bun orper·

n hem gebechL
I had de be"
lilt VAQ Umaim·
,~un den heer
~IllJDAQdaot Oe-
fa bem 'foJsde
t.
beide kanletl
-r.rlielen. De

lalye dapperen
Iii OriqiWaod
I o'er d. ber-
liJD ne med
s, w'gena Ui-
;uu-d en bem,

tel1l .... ~en
id, maat .till
eruoofd ge'fan·
heden toe een
(;mdiwbwa'.

1~i1i.a'. I od.
, ~k&en d.
I.e ,..,an, en

De moordenaars
Oocks.

van

JOHANNESBURG, 3 DEC.-De heer I
Dunbar, ex-Beatuurder der waterwerken, I

Zaturdag een adres en beun I

geemployeerdon aan de Wer· I
die groote smart betuigden over
bedanken. In zijn antwoord zeide
bedankt te hebben omdat de Lou-

.&J.CI,I;a.&.IEESOHETELE- Directie· een ander bestuurder
boven hem gesteld had, en hij was
van oordeel dat men hem zeer slecht

Federatie. had behandeld. Zaturdag namiddag
had een bokspartij in het Oircul
van Filli, plants tusschen Beth-

heer Gladstone over gate en MoMullen. welke laatste, na
en- en binnenlandsche gevochten te hebben, overwin

zaken. verklaard. In het laatste)
gaf MoMullon aan Bathgate'

Overleden: een zwaren slag op zijn kop, zoodat hij I
neerstortte; en daar hij niet opstOnd'
binnen de bepaalde tien seconden, wonI

n tegenstander bet, Een waadel-,
DEN, ;jDsc=-Sir Henry Parker, van drie uren werd Zaturdag
Miniator van Nieuw Z, Walli., Barrow, MaUett en Jenkins opl

er in toogeatemd om den Federalen " Wanderera" grond gehouden. Bar-
te outmoeten om over de kwestie trok zioh terug toen hij de plek

l

AuatralillOhe Federatie te spreken. maal WaM rond ge"-CC8t,en Mallettj
de Liberale Conventie, giateren té haalde Jenkins in bij de 6Iste "lap" (?)

gehouden, heeft.de heer en won he: gemakkelijk, Een do, voor
sterk gesproken ~n de 25 ~iHen is tUl8cben'Haneook en Mallet
Oreta en Armenië, en zijn hoop voor £250, Hanoock ~

dilt de Regering lt mijl voor" De vier Natu-
of ontwijkende rellen die te Pretoria wegens de~
zon aannemen. moord van Cooks op Zaturdag zulle

:a~~~~~::rl.3h~ltltieeen programma, waarin gehangen worden, zijn heden morge
en opheffing der Landakerk per pauagierswagen onder geleide ~e

IOOlQ,&1algin ISobotland en Wallia. politie vertrokken, Eén hunner slaa
UeJderw Sir H. D'Oyley 'Iorrens, er in om, toen hij uit den tronk kwam,

van Malta, is overleden, diender met een steen een wond ~
beeft de OantU'lIohe Eilanden zijn gesigt toe te brengen, en we_ •.,.m_x te 3 n.m. nrlaten. ' met riomen boven op den wageu

vutgemaakt. I
de K~ap. NAT AL.

en Emin Pasha.

Hof doed aitlpnak.bor Jr.1aren .et d.

Hof "roa..d. tot bedMI.

REUTElfS
LEG RAM~IEN .

en geptJbli.utf'a 3 Dcc.

Gouduitvoer.

OV_R BDSoaE TBL~'
,.'> .AF j)L~lf3T..._---

KAÁ.PKOLONIE.
Brand.

ELIZABETH, 3 DEC.-Hedoo
2,45 ia een brand uitgebroken

mllllll~I],Dvan kruidenierawaren Uit Parij. wordt het overlijden beri~ l'&

1'1i:rle,m4mt..tJ:..a.\, en zoowel de ".",,,........,ilM.eTroow Erard, weduwe 'f1\0 den vrrmaard ti
ia geheel vernield. ano£abrikaut en einde J IU, on den dood 'fll~

'd Eq' bl _ n man. bM hoofd ~ao diml falJ ielt mee\)
WIUI In e" nlta W le belch_ltet fIIR kunetenaan, die lI,ij

verzekerd. wijze hielp Zij IlIAt ~en landg0e4
wlUlrde en cc·;' 'feriDogeu 'fan IEl mi Ir

franc. na. ,

nditebwa, m.'.
eren raol en
r. MeD lood
lij ia Septem-
'moealien te-

'eeg bet opper·
.au Ijjn lOOD.
u barde pad
I Umdiuhwa
)011 tea einde,
In bai, d.r
1 ar 'Werd et

ITBV&~ KS TA~L.r

den _VeIJJ York HeraLd \LODd
de Af1lerikDAnJQbe wielnjdet
op lijn netwider Stanley wae

onrnigler *e iD Z naibar
Keo P!OQCt, dat d.

VOO" JlU1i1n 1.,.- beef,
door'E.a'. ~"" op

de kUIt.

) tand baddell
sloh oyer to
... 1 ft aij 011'-
I.. wl, cold.1
O'fer- d, buo

de jaretll ,
II Pondoaod
Q lij ,~,Iu
n nl dercM
ran djD 10011'
D. Dánco

naar Grlqo ..

llUlliNi It b,.
ltonl ... p'

. r , I



E
GatÓI 1>00& ... ItIiL . nlllC!ld~u~ KoolUl.

, A:ldtraii ba bl d n nr~ lell ,an een man • T, Bury; bl Eocelurd,llaat - opaeeba·
i'i elle rijk ij rworoen door ~ kua. : B t wu _ nude moo~d ,~I ,~ .• icb ~kea. Bet

jon, Il~r te lJnel, dia, ah ~ m_tea ,llaobto1Eer II een 29'Jang brailli~t uh 1I~
Ii)aer . ,ak&eaooten, I r niende!ijk j.~ IcbelW'r, Oeo~~e Gord~~ geaaamd, .die met SlJa
dl.eutafilj • wae. Bij een dier li.~e klan~ I~er •een nlJ' b~llUlgrlJken budella meubelen
JÏ.II& bij ecbter in. lijn uiendelijkb d." ,er: driJI\ lO Maacb88ter. Bury, Bnrnl~,._n andere
bij waagde . hur te ku n. Zij lIlaap. plaatIen. De ageat te Bury, WIlham Dlik.1II
b_ aan ,oor b" er gt en bij .werd toi eeD stnaamd, lOad ~ oelddag mo~~ea een bOOdICbaP
aanlienlij.ke g ldboete ,.roord eld, DIt wu bei &&II Gordon, die hem d&d.ehJk deed onrkomen,
tnarir begin der schied nil ,an deb ~on· ea in den namiddag oat11ng de .. der eeD ~I ë-

detku ; het 'fenolg i. nolijlter. 8et genl ~, dai hij Daar Burnley wu door~r'lId.
flin' den gelilraflen II; werd in aU. ,blad.a Op dit teleg~m kreeg ~e vader dadelijk Ye!,
hup:rokén. Een der arti.ltel n daaronr kwam moedene, dat niet nUee lD orde wu, ,ooralln
in banden vap een notaris te 1dney, ie· .ind verband met de op Woenldag,m,alJende Jood-
jaren bet bebeer bad o,er een 'l'ermogen, welb che f_tdagen. Toen dos • aTondl de z~n
erfgeaaam sich ">t do ... er. ond.nu herbaalde nog niet WilS r.erugjl;ekeerd, he«Oll de f&lllII14!
eprcepingen, ni.t bad aan meld en ht bleek leer ongeruit r.e worden en te half elf ,enooM
dat de laglel' de langg zooMe ~fgen&am wru: de vader een bloedv~rwant, Gl\bian Goldeio~o,
Volgena de wetten oer poolieabe' geregtigheid om een onderzoek In te stellen. Do.. gln~
moest de rijk Illworden mu nil de schccae .. neton~ naar Bllry}n ontmoette Dllke. nab",
&rouwen. 11'1'1' geregtelijke aanklagt bem den, 'het .tatlon. W&al' hiJ. bem naar Gordon naeg.
ecbai bellOl'l(de. Maar of bij dat gedaan beeft, Dukee antwoordile, da~ OQrdon hem een tele-,
wordt niel buigt. De Ilagten te .S1dl1., kUl. ~ ter verseDding h~ gegefOD en Donde~
•• 0 DO meer aan ooit de 4ienetmeiejlll; maar lOll terugkeeren. DODderdag ,morgeo. werd ~e
$ot nog toe been geen nn allen er een IIChat poli tie te MlUlcbeeter mei de laU 10 keDIU.
doer ver1l'O".en, nog niet eens een prcees. geateld, . waarop GoldstoD'. mM dOlI nder naat

, Bury pngen. In den 'lnDkel faD Dukee ble-
.KOGAL OCUli.. .ken de boeken te lijn verdwenen, en bij nader

Ve Duitsohe Keizerin Frederik en hare beul- ondersoek vond men teekcneD, dat !lij 'ferbrand
ongeba1l'de dochier hebben voor de blfW,·lijlts. wIlren. Dit '\'erhoo,ll:de de Iwarte ,.ermoedena
f_ten te Atbene te lamen :>8 roi lerr-n meé tegen Dukes. Het geheele huis w.erd d.o~r·
~omen, welke geen 'f1Ul alle minder kosten .ooM, maar niets gevonde!!, totdat men, JUist
dan 1"(111 Mnr". D. anders ,.uini~ e Kei serj n toen men het ondersoek .iLde opgenn, een
Frederik beeft bij dese gelegenbeid cp.nl io d.. ill~I bespeurde, die omgeworpen '11'&8. De~e
bue geblazen en bel allernieuwst.c uil Purijr k&!lt wu vroeger in een bon.nvertrek, ledig
laten komen. . en Onge loten. Tbane wa. aij'bene'den en ge·

sloten. Dukes verklAArde de sloutels niet te
Illonen vinden; maar -de ka8~ werd opengebro-
ken en men vond daarin bet lijk van George
110rdon. Onmiddelijk vi.e1en de fader en de
broeder van den venlagene. den moordenaar
aan en alleen' aan de tuHchenkom6t der politie
wae bet te danken, dat er niet twe., in pl&&$l
van een, gedood lijn. Duke!! ia shan~ in II.rl'IIIt
In den kelder 11'&1 reeds een graf gepnn.

,,
,..~ ;" eNt. 1-/~ • DfI!IfI

dag,3~1_.
Driefoatei", h., UIl te ~_:
DQp"'., 6..: .
Kala Reef,'~. M, &&IIte tOOleD.
lIay Oonealidated, ML 6d. '. '
Nooi~&ebt, 26•.
Sian, 2a. .. 6d.-, &&IIle kOlDIIl.

,.,noopt",,,, ,,,.un EffdWfllJftrl • W~,
. ' 4 Dec4m1Hr 1889. .

RIEKANTEN,
.Bekleederl en ---J"'''- Buia-IteUblleerders, :.

BUCDJ:N NU .AAN I

lIeubeien iD de Kololi.
HUN VER NKAMERS DIE

VOET N VLOERRUIMTE
Veru.k ...
[("ulT&D
\v ood.&ock •• • •
Zo.triYi.r JDueU. "
MailiaDd " 30,000

BESLAAN, zijn nu open voor . Publiek, en .behooren door &lI'ndi
. van plan' lIjD om te koo~~ te worden geZIen•. Daar D.!. & <'AI

alleen goed geCiroogd Hout bell~!l tot het vervau:digen van Meu':lelen
kUllllen .zij met vertrouwen elk artikel a;an~vele~: Koopers zullen v~
beviDden dat" goede artikelen &an. dit M~J~ goedkooper nllD
wordeD gékocht. dan artikelen vanl mindere kWalitelt ergers anders.

Nette WasohtafeL met Lade en Twee
HaIiddoekSporten 0 ,,6 6

.Aan dit Magazijn 181 ook WQrdcn gevonden een grooten en ~ ge-
sorteerden voorraad .Aard~werk, 18~er~, IJzerwerk v~r het Huishou.,
d~; in het kortelk .Art~el benoodigd ID een goed ';ll~eru8t H~ ea .
.tegen Prijzen lager dan dle 'Vl!n eemg ander B endelshuis m Zuid!friQ

GeiUustreerde Catalogus ~D p~ijsllJS$ ~orden op aan.
vraag Posttnl toegezonden. ,--- ..-

D• ISAACS .~ GO.,

Baak ... 1&1.
Driefoatein. Sa. 9d.
Nooita 251. ~. en 26..
oitoe 68.

PUii. R. Boon, ~&arlL

DB GO:trD A.AImBBLBN JUlUtT.
, -

De heereu aOban J~ III 00. "nil d. fOl·
J'Ilcle DOHriIl&lll tot 6 ,•• m. 6 D... ber :- .

" L d.017 0

".

Alpin.. '
.broraW .. ,
A.urOrai •••
A.plll Maaro ....
Aibena, lV ot,ceet.er
Blue Sky.
Bankete
Black Beef.
Botha'. Beef!
BaImoralI
City and Suburban
O:roeau.
Da Pre ..
Doornkope ....
Dllr~ .Roodepoort
Gearr Goob .
Gold Fieldt .
Geldeahnil

Do.
D! l....cHuun n ••'( 8:1.. APO:rUIIIL Gipe'....

1_ d al GIlIlcaim ...
Een apotheker Termeldt het T0"6~n e toev Griqnaland W.. Gold

Ilit een naebt 'fan lijn lenn.. Do. Oopper ...
" Eindelijk' sloeg bet naobtelijk nllr nn ue· aenry NonrHI

nen Jlit den ouden kerkwren, en bauiig Bloot Beriote... .. •.
ik mijn apotbeek om een. welverdiende nlIi le Hartbtee& Unioa
smallen. • Johanaeebl1rc WaWiworh
Rust 1 Nu ja, al. men 't 100 Doemen wiL In .1oh&DDlllbaq E.iaiee ...

de laatate weken kwamen vrij wat ge1'&l).n 'an Do. Tram
croup en diphtheritil voor, en daardoor '11'&8 il KleinfonteiD
meDigen nllcbl uit Morpheos armen gerukt, om King SolODlODIKin ....

Po;~1i~;I!rg~:jt: !~:~e:~ !farpake~ang duurde ~WPOOr$I, ...
F-- • b' --.Aer-. ...'t echter niet. Om el uur reec!8 j!ing de '111' L&>1glaap E.le .

bel. Onmiddellijk wae ill bij de banjd: opebD~e Lan&laap U~ied. .
de deur mei de V1'&6g: II wat i. er ' doo In Do. 'Blook B .~
pllll\te 1'&neen aot'woo~ reikt een gejaagde bode DO.. Peotrall .
mij een reCOJlt we. " Do. Wee&enI ...

II Zoo - In een balf nllnje i. 't gereed; wilt Mal OODlOlidaiecl
I!;eer op wachten f' Máln Reef . ...

" Gaarne." Karai. &eef •••
De bode .elte sich op de bank in den wIDk.J, MeRopOliiaDI ...

TREt'RIOI 1I00RD. 't geneesmiddel 11'&8 hem ru onrbandiga, ea Meijer ea. OJlaritoa
Te Rome ie men gebeel vervuld vali' een weg wae bij. Ik legde mij weder neer. liIodder(ooieiD'

moord, ajdaar onlange door den eenen niend Pas 11'&8 .ik ingedompeld; of weder pg bet: Mou Bole
op den anderen geple<>.d. Beiden waren ge· idingeling, kJingeli~ W ... " wond~r, dat een. M' b_._ D~ __ _'

-.... d " rd " 'el 011- ~-..OD .hhu wd eo de beide gelinnen lagen eJka~ 'on erdrukt II bartelij 'Il'OO je miJ onh1. Malder'. Para .
dagelijh. ZOO W&8 men ook den ~ 1'&0den Voor de derde maal lig ik weer te bed, of na Nabobe ...
moord overeengekomen gel&Dlenlijlt bet mid- een uortje wordt er opnieuw gebeld. N' la
dagmaal te gebruiken. Op bet bepaalde uur II Voor den <hommel, donken de lui dan dat N:!i~h~ ...
veracheen echser sleahb één der beide beeren, ik geen slaap ncodig heb I" , do. (ViO$oria) ...
die eenigezinl nrward bet wegblijven van MMr k?maan ..... pligtgevoel veroorlooït geene Nooitgedaoha EDea8iOll
lijn niend aan drukke besigbeden $oea~hreef beschouwingen. l\anpaltien maar, Jl:elijk .uab. Nauoaala '
en er op aandrong niet op bem te wacbten. 'I Was een nacb~je wel, niet minder t\&n IN Pria_
Xa bet eten stelde hij daarna de beide damee, malen werd ik er uitgebaald. ODaajlgenum, PaarlO bin
lijne TrOuwen de lu.t.r VM sijn vriend voor hlliveraobtig neem ik bet laabte reoept aan, dat Paarl ~$ori. •..
(diens nouw WIl8 afwezig) baar naar den een jongetje komt bron gen : 10 gram opil1mtinc Pig'. Peak ... ...
acbOllwbll1'g te geleiden, waarna bij den afwe· tuur. Slaapdronken n.eam ik de ~tlCb, gi.i ~e Roodepoon Jtj";berlei"
.i~ lOU gaan 'Iooken, Toen ecbter geen der aangegeTen hoeTeelbeid o,er, elwt het !leecbJ' Sbehu '
beide beeren terugkwam, l>eeloten de dl\mee self heob.t er de g~brui~~wijzing aan en rei bei Simmer ';d J~
Daar bet boil 'l'&n d.en wegblijver te gaan, en den Jongen, dIe er IJhnp mee heeoloopt. 8taAhOPeI
IDeo denke licb hare onlsr.eJr.enil, ,,>en lij den Ik ~reng d. !le!!ch weder ler plaab, Ila toe- Sle
oogelnkltige in een der kamera vermoord op 'fIlli~ het oog op he\ echild en - r;roote beIDel! s:
d.en ,loer 'fonden liggeD. Men legt, dat hij in ik beb jodinm~inotuur ~en. 8aliab
oDJ8O?rloofde beireH.illg t~t de nouw fan lijn .lk 'I'oe!,da~ ik beIWl~m~ ~; 't p&t geluk, 8ali.~ EJ;~OIl
'fnead .,,>nd en dele bem daarolD 'ftUI ','Ienn kil! ,oorbij, allo ,erm08ldbeld. le ~ Tan TIlani.
heeft beroofd. De dader heeft liah nit de IDlj Illweken en . . . .. dill jonpn nal~" Uniied Jl'ain W
,oeteD gem~it. le& ik gejaagd tot mij sel!. Waar WOODtde &leke j ·V... .

Ik echeor 't recept 'fin deo li ..... alleen den Van Bi'~"
"JMf[ TUl! RIPPIUl." naam ,an den patient, geen lUW wordt er ge- W~al

E J ,.. . noemd. lV at te doen j .. Gij heb' een m.. ech W
en spoor 'fan ac" I... l",~r, den Londen· ·Cti...! I kli k. het ,..;,h ".l;;k· '" emDIen

,eben vroo1fenmoordenaar, IOU. Toljfens Ih. verp Gf>~ ~ onvrou......., la mlIlO Wolbaier
X· dit" rn, b lt d ltr L.·· oor. t'fangenle - eer en goeden n&&lll nr 0- W laiR_"-_-
URU, ont e IIIIn. e en e IlnAJIlDDlgen· " I,' t', • krank 0 - .

5en~8heer Dr. liorbet Win lo", die van den r~:- ::IJn :;en 1'e",081 - 0, 1. OlD .' Woroelter lbplorui. .
bep' ne af un beweerde, dat de moordenaar' Il~:fge1iwo ~ . 'li' I t 't aal Kart. il .. weinie' .
een knnhinnige dweeper m08l!tlijn, heefhijne dn b Ing, nge nl 100 pa DOp I ' - ------

meening in IJU TirMI en andere bladen aite8n aaw \t· I"k d 'k .. DI rR.Il.T-II·TlftR··... ,.
pet en daardoor .ver abeidene penonen tot ,. er ulge IJ ~ I . open. . V ara 'tT
a6n~fte bij de politie geb.ragt,. welke missebien <?c~, mene~~tJe I Ik ben leetrulkeld en 't

• licht knnnen mecbaffon in dine duiatere luk. !le~hJe le daarblptult geraa~t. .' BRAND·ASSURANTIE MAATSCHAPPI,I
EB bewoner 'fan FiT..bo,'1I Park verklaarde . Jongen I ,; .. wai legt Je 1Beo JIJ lOOpu
dat bi" A ï 1 k b rdt 'bl er g.weeat J. .

h j Ind, pr! f e:"n Camerd 'fer uku aan En op lijn benetigend &ntwoord ecbreeuwde
een eer, le 'foorga uH ana a te omen en'lt I'd' .. B ab h h I" __~_d . K PIT L £40
éenige maanden, mi abien een jam'. in Londen I o...e~.UI. oer, oera. 'vvuat e Jon· A AA· 000
te I~JJen blijven. Die man scbreef 'felien Tol g.~n hl:{ Toor .dol boudt, maar Ik laat hem ge,en . __ ' •.
,erbandelingen OTer godsdienst en openbare uJd, ti h~";D In"de boogie, dr,uk hem aan miJn ReaervefondJ .£10,000. PIÏIII Alben W.M' U.37
sedélijkheid, en hij .prak steed. mU nront. bart, terw1JI miJ de lir&DenO'fer de wanaen loo-
waardigin, 0'1'81' de nIe .edeloose TrOuwen'in pe~; '.' '. '" Opgeloopen Reservefonds J:S,OOO, G tIoaia'
LoniJeD, die hij wel allen lOU willen nrwn., NI~mendal, nlem~dal, ,~nye I bier heb JO Jl:lllbu,IOken. Hij '"'" altijd Iteurig gekfeed, manr t t;oedJe nog eens, e.n t koet Dleb hoor I Daar, DJREKTEUREN. ~ lIa:jeelowiela
nooit ~wee dagen beuelfde, en hij' d~g I~. :e~..&aD, een rolletje pepermuni op deD koop 0. WBd. h.er PoLVL Il. VILLnaa, Voonin.r V.ru.1l do
Hn met solen ~vao gulta'pen:ba, welke Zijne Niemand gelukki er ia dat ,,_ blik d di " " lt O.~. VOl, Vi_looniUer OoDl~1 ...
voetetappen onnoorbaar maUlen. Bij kwam "g . ,. ova_n an e • de WelEdele hM"" . Á&I'L rotrW • .Rn.
door. laa' in den nacht ,buil en 'f8rmeed knaap en IDIJn persoontje. , V· ...

J. O. Bo"""_.', l R.· JI--AB, ~~.k..do ••...••daar ij wrg,oldij[ eenig gedrui eb te ma~en. ' 6_"&_ ..... - ..... DId,
Toen bij in den naob, vao een de.r WIa'techaptl_ - De .4nut. _t Dit seer road. b;oa b 1 PO.B ....... OD pou., ". 8. D.u:.T~ B.s. kift '00. "i
m~en te 4 uren tboi. Itwam,en sija bui.beer ruaen mededeeIen dat in d.D loop ftD dit .,.1. B. Lur.... .ur. I.B.~o~,J.l_. Bu Bi,: ",
en dleoa 'U8~r nog opYODd, Wal hij I~er ver. jaar Dam.OI .. D OOIMOl'tiam fta buiteolaod· AUDITBtJllBlf, ·.f
1IChrik1. ZijD kJeeding wae in wanorde en lijn rcbe k.pitaliulOD &an deo JliDiater Yan Water. Aank wo~
uidoek eli mancbelten "aren met bloed be- .• ,_t yoontellea djD ~ tot bet _1 __ W.IBd.!ib. 8.v. Bonon .. G.'W.8nn:t.IIa V.l1rIk do
ylekt. HO.· . d i h" all nn .. n oorieellie tot drootleram, ... n bet VenekkiD .... daIre~-_ ...

• I). Iel, r IJ op straat &&Ilge' en laltlelijk ,ed eelte der ZDidenM, met baiten' d. 'Y a prt-:j-_ l' ~;;: ~I~IJUW.
ee van &ljn horologe beroofd '11'&8; maar dit 1&lln, nn de moodlll ftII dee U_I. De _.- , - - "er I
b~.eekonw ... r, WaDI den. ,ol~nden morgen lag af.lDltdijk al oor- _ kilOlaeter beoed.. . B. I. D. "OOK, ,!Jerte w. _.
. •va boroJop op ~~ ~eliin lijn. kamer. Den dag LllbaUen een aanftlll ae_, tent in-maid-' 811anrta1V. ral_la W. "'j
daarna ,erttok biJ 011 b,et bUil, maar niet uit' ooetelljlre rirtio, eD' daa'na iD ooetelijh ri«. Pibdie.rr w. ::1
Lood.en; wan~ uutien dagen later lag lijn tin~ loopen. De 1Jitrttrektbeid groodl. dl.. . ALG..... 1: . 811'1100""
geweaeo bni.hen bem 1I0g in 'de Citit· Bet i. aledaD bloot al WOnWa ,..Ierd. nl on,..eer .a ",a A.a.k W:aLLDIe'ioII
vérdugebleken, dat da ne~lIlIdelingin Wood· 170.000 Motaren bed ...... Het pI.a .. lf MiW.,;.1"l' _t.. ~I..J"'''.. y~.k 40. ._
g-rtet<, bij hei ~.le~andra.pa1eie, hee(~ gewoond. moet d. pdkmtiq ftII deo JIiOiater ft faD ~JIOJ"'''''' ~ .... Nla ... ".. --1 GftJ Br., ."
Daar gedroeg hi} uob op deaelfde wijze, .n ook bekwame uchaioi h-"ben ,..,,_dr.,,n en d. faarl •••
nn daar ,en:ro.lt bij, ~ai men bem eene ..in oodtrbUldalinrea alleeD aoc loopea cn>er d. K.,..u ..
een n"bt, toen .en Wllilechapd moord "sa Toor1r8&rdeu, _lb d~ de ,_.~ Yan Akte UD Oufteakci •• t, ,ad,.t ...rd 8 lIMr' .JIDld""Vlellued.
aepJeqq, mei ~bJoede lle~ereo-ten~~'fo!ge pIlOnade ·lrapitalilt.. _. ~_ WoNeG 1866; hi•• Ujfd Mj ÁCh YU }'arl_& lb. lJ~~ W.. r ....
Yan·een .naahwl~~e aanranding, naar bij !relde ,"I.ld. Du. h.bbea b8trekkin, op de f1U&ll' al na 1861. '. .JIai&Jud.. _,
-h b~ &l~ __~~hl~~~en. !le ~,oo~tu~,-.. Tan _le IaDip, welke de Bepin, Jh ~ __ Ul'ftJ,.U. •••••••••••••• &2O,DOO Zoaw~ BlYier
et 1I'er~ elu.·oomlDlttee ID ~. "ite· kuaen YlI'leeallll • , ~ ._

w.pcl onning eenit;e .. uen jteltden een brief. al8B&fUOlID8 ••~••~.. £a.eoo .laak. K.AAHl'U .. .'
~"1Ul JlUk the Ripper en Dr. Wi,n&oweell' V laet A4. lal u E' ..An .11
bnef, en hel bandachrlh van die beide nulleD o~elll, JJt~ E!IC:':"'::~A~faï.~:teare':
heen veel o~erecnkom t met eenige Tellen van HANDEL EN NIJVE'R- Voogden,: Oar.toreoel Ag'.IID.
het lD&Dueaript Tan den gehcimJi.nDi«tn vreem.
deJin«, wellte bij in lij" eenle woning heelt HEID. DIREC'l'BU:aO:
a.chter~ .Ale al dio bijl60derhedMl De Wel.Edel. H_ JL .. BO8&,
waar Il'J1I, .1' hd wel neemd, . dllt seen 'an 'JOBA.NNB8B~ a DKc.-De &&adeel· ,Vooni"-.
~ 'wee blUeheenn TroeF bij .de poiitie &&D. _~kt 9p JIaaoaac bood 11_ ftII balu,.
~ hed\gedaan 1'1.0 dl 'ferdacbte omatandig· PJij"?l _ betrheel ftIt, _ er werd ' <De 'Wel·BdeleB...

~ had toeDelm"!.rholpea dan t.Oan., "i,..hucl.i. IlaJl, ·Bd .. '': o.1d.. w. I.bm, ,I. JL lUD,
WUIt mill. -- aa ,.,uJk DOS eTlllmia ala ~··.1IaJD1 III UD1ted llaiDe _ .,k· I. P. W1CBT,. .. .... :a~ooao
t'J'OIIV "PI ol waarJaC4 &ow Bin- i.. Oitid' _ PnD ..... ft. L.. ~ J. P.2ovx. JU).. ".1.B.I.d .........

- Bo.fbt_tlag "ij po~tnJo/, luIia. Gold •• jD t~1 het .-- ~t. A U DIT E U RIN:
IItJ, I. W __ bft~l_ IlU... bo.~".g . '. -~ •
~l Jl'pimtof ''""'meel. lt.t ..,oet _Ir •. , IOHoANNBSBtmo, 3 Dm-De 0Ïq_ lOt Wel-Bdele:a:... V Draft. ..
lilk YtJ. YOOrdeeIb ~tIl h.t iJ..wG bHIei .... _perij der m..I Jl.aahllbappj. .et 20 I. P. P. lvun. I OL . mrek ,a. lftd.i.,Uy 0
....... . Doo.r .sijn. 'f_knobt .ol,. ~t d. 1taJD. p.n. il _ la...... k..... De lobau. n.,."ea di.Ia~. will Un _.II W ~~Ia:..~~· ...... - _ :::"
tdtlllttlDl! ftD ~ Ia_M ... dtll!tot! bi}' b,et .-bVa Boodepoortt bebbéa btelotea haa b. tt IlfII"".... ~. aaD te, .Mlt.. al. "Bé BMd· fn Jl; .....

... etndlta der llOOtn, ~t Mt ij.r DMt d~ pitaal .... Efl} 000 tot 1100. 000 b brwaea .m.otelmlD u. d. AIf •• _. &M.l •• W.... 1)-~{.vAAk ..··' OM ~"'tl101
kaD; Mt lJIOitt yuder1bij b.t,pbruiklliet III Mbbeá 12'delfpIM"_"o;'" _...: baer." '! ' --~_
bro~lr...n, .0I'd •• 11 dei iDwuk~, '"ID d.,_ bet Bobo ~ __ aet·U.OOO,.-oor . DIi laeol .. ~tl~tak .. IMetierd.9fII .... oor ...
~ !kt .~ hllllm w..,It_, bij bd .. tiruik 'ia.OOO aaodea1n iD d. JI~j. De prij. 8eeNwi., yojIr wl." .JI~."'i ft'" ._A.;..&_._'_"_=K=.=-=..==.~.,....::..:~.,....;:.:.......,,'.;.,J6_.:......:.~
:: aJad ward~, _.,..,. ra .. ~lakt. _ op de ..n....... aiaIl •• 1. I.woord.lij' djl . . l'llIU.DBOI8Oii TAK

o.a., - 'fócw hl· beftllieft -l1l ,_.' ~ lijD leaoe-d op 39i. • 40L Id.; aie. ! . . .II".~1IOCIdif. _~ het &aD deD 1I0d u....a 41.. ; .... 86 • se.; tja. __ "'. I~' A. ~,,8ecntaiia. .... ; i D.&
ftatatkletfd lraII .o~. Alu. 0011de ilaur- 81a. Aand-I-aftt.· -Pt __ bo. __ Wij. GdboDW. CJ. Kuier" -i .Vennk x..,.... .:" {"~&__L" 7 .ao.,
~kid Uechb ~idd~_tif il, 100 ICbijllt ..... ftIt. ' 81eebt. iD.H ""klan werd.,..,eM " Add.~· .. ....,..._. V.r....... --- 8.JI ,,"lO
dit hula, aan alle eiIeh ... ta Toldou. . J8d- Blaok :a..t lijD .... betw; adie, V.. 8.' ui
. .' O~ JIaIU Beef. Pri"_e; 'l'Iaenie III K.;" Rlrier •• S. '"" '
- Om de ltaliaanlCbe landboll'trprodnctea Van BijOi tooodeci _ It to& natlMl4 ' er. RI..., ... '.e 6.e

be.keu4 'e maken gaf de "_1Iiging ... n lta1i. o.d de daleDde .I'*t ··_ AIar_~ .. ~~~:- _, '.1 1.1,
&&D;Khel_dboowen .en 'iretllje ui' in .er· o,Irt haie, Watten Lu,...,.., JI~.Bt.;" . . s--;-w .... _ ... '..JO,
~l~aeI~~1D. Em der. eumplueu werd •• tropolitao, lf.. Pm.-. oriela _ Dar- . .. .., I:I.... L..~ .. ~.•I_'

• 'IIU\Q" \I~ ~iaaDlcbeo Itl&llt te &rIija .Von. ·bUIBood~L Kna Ii... et .... 1IItu..r ..~ "'-"
VOD.BI_arak ·... opboden. Deu been liet 1Iet.- aan..,.d "_OlD le. . ....) .............. 'IIeibOekJe mcX~ geleien, en op lijne &&II _

, ~ .. II.. Ci.h IIia.i.teI'1 na Kooph8114e1 _e
~~t &&IId. ~~be K~e~ van PRODUKTEXkABKT TE lUJIBERLEY. .'
~'-~1I:aarbljdeJtali&&DlCb. . W H W 'BARENDe.,~ 'OOI' lM& t.:btlCnebcl "btaill III Toor De heet la.. L&1n'IIIOI ..... f_cle ~ • '1 .., q
.. laACWl ~OJmat.' .: ''-'er:en, • December ;-Mukten lijn - .... HAJm~, ' .' .000000ee rword.... Prod.k_ bli' 1

-: Ete ~ .. '1aeriebl CIa& bet z:efIJ-rd.8oereDaeel 26" to4 3··.. ; CeeIe mi~~ :;:;, ~=~~~~~.~, Mi d. . Tan WIII&m.n ter !wiU. ~ 1"-; 'OIl lo.. tot Il .. • bl ~"r..1II4:1ea,
.... Dull .1_ BOeaa.,.,. Ba.. _A1'" nr h. tot lei.; ._eII 6e. 1 ba_ 201..'~ '.~==~~
kcMtJI.~ ..w. ....IN[' de Bu,. OUr Zeid' Ik; ~_. Jh. I aijIIl17"1 al~ DIAaerib~ la. 1.De beec er .. &0$ Jh. ; eijerlll'''1boter 1.. Id. I pial.· Z~n=~=
l'~,UO i'O¥=:t v_.r... FiJI dl.;'"lcbuiIdaj ma............... Goed ~=~~...
~! f:~~:-W, I .!~~~. 'I I

De Homwopatisc~e Huisvriend, 1000., .
Dlm. GUERNSEY; en, TH OMA'S,

VERX;RUGB4B BU
tD!iON en .TEnB. x..pDd, B. G . :r..mmON ék Co., Port Elia~h

I:W~~?I~~~~~d~~~!~
per 'Jfeelt ZlJn~ V~Jnmg ~ en dat .~t schroomt voor den

. Afra.ner Bond en ae A.fri1umer~'j te velde te trekken. .. Het wordt
door al de "foomaamate Boeren in de Kiddellanden gelezen én a.l5

ecb,tnooote ADVEBTEERIUDDEL ataat het "foor geen ander ~ieuW8blad ~chteruit
Geeu1 vooru.itpaDde Afrikaner rt sonder de "Graafi·Reinetter.r'
te aijn. i .

Inteekeninppriji £1 .2•• Gd.' per ra.t geaonden.£1 7.. Gd.

! .J..E. Eigenaarr.
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Nell Poon ' •.
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V.ru.k do.... 8.1
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DB &liAR u.S PKRZI~.
Omtrent de kennism king van deo flh,!h

'fU Perzië met .ijn gunsIelin:;. Ali, ::iui
tan, ~crb.aH het Ctlilml N.,c,·hcl volgende als
de u ware waMheid ."

Zeven jrO-en geleden W&8 de ,,,,lt.ail op de leeu-
w.nj~ in het gebergte. toen bij tegen den
a'f01ld door een hevig onweder overvallen werd.
dat hem noopte een ecbuilplaal.ll te soeken en
den nacht door te brengen. in de hu] van 'een
echaapberder, die een eenig kind een loontje ·had.

Gedurend'e den nacht boorde de Sik1A bét kind
IICbreijen, en daar hij ,ioh onaaDgenaam geyoelde
pllg !lij ujn kamer uit om naar den kleine te
lien. Ntanwelijh bad de ~onarcb bet vertrek
Terlaten, of Iiel dak stortte in en viel juilt op
bet bed, WILlU' de Shal. tnorc.n gelegen bad.
W &8 bij er DOg gewee t. dal! 100 hij ongelwij·
feld gedood lijn: .

De Shah wae seer getroffen door het geval.
Bij dank\8 lijn redding aan den knaap, die,
naar Z. M. meende, een ingeving van Moba91'
med gebad moe" hebben. En den volgenden
morgen nam bij. b6 kind en den vader mee 001
,oortaan in lijn gevol!l: ro blijven. Oe gewesen
herder, die ook den Shah op lijn Eoropeeecbe
reil ,erge,elde; been langlamerband een boo
8en rang bij bet leger nnronen, en boe hoog
de kleine Alii Sultan (U des Sultanl liereling ")
bij den Bhc." in gun" sut, is algemeen be-
kend. .

PriDe .. 11ImW.,:.
)lIUltlHar. ,W., .. .Ll~""'_. ,

. D. 1836, +.
Or(IORI~&II.II"No.6, 1886,

11176,. 'D Akte 0-

·V.rm .. rirlird Kapitaal.£29~~l.
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Patente Water Lift of Noria
(Bakkies Pomp.) .
_____j----------

OK aroote hoeveelheden water op te tukken ~h groote diepten,' ,oor besproeijing of voor bil
rnD 'fan Water'&&II T8ft. aet wor4 t:ewerkt.door een of meer Elele, Paarden, of 0s1leD,

'01'l1li de dieple U, ea de boeveelbeid fAn ~at~r, die moet worden opgetrokken. Een ElelllUt
olDtrent 8,000 pUOIUI water op in een uur. Dese Maohinet ,,:creil'Chen geeue koetbare opllttiD.C.
nokken meer water of' ,oor d. &&lIJewende 1tn.cht, dan eenige andere IOOn 1'&n Pomp. Prij.
o all. and_ iDfonaaa. k'DJIJIlll ,erUllleD worden ,&II de Eeaiae AJI:'IInten

AanLbum. W.
Van. do.
Bia~lrop
{Iocll .I:....n ..
Vlcw.i. W.. Will

80 tot 92 Lan,g(ma~r_k_ts_·_r_q_a~~..Kaapstad.

"',

ModdOlFrhh., .
I:IpijUonh.h,
8_·,.lIeI4
.... ·i. "1•• :aar.I~

GEORG~ FINDLA Y & C9.,
Pakhuizen van Ijzerwaren, Gravestraat.

KAAPSTAD.
"', De Wel·Edele heer

De W
I. ft. Ol VILLI"',
I. P. Tano.,
P. iJ. W........

•• Il. Q. Rnt."

- I .

HE'!.' IUooee dat fo"-hie1'toe gepaard ging met ht'1, gebruik hO bo,engeD08IIlde
~E'dieijn, heeft den'Eigenaar, dell heer C. B. BOsDBlItG, er toe geb~_I"

meer prominent .oor de &l\ndaoht.... n ~et Pnblie~ te brengen; het "erd.ia ftI'O
p...lIen be"PSen een Jetlr krachtig middel ~ sl~n ~en deze 100 algem~ bM.
..,bende ait'kte, die aangeduid .ordt. aoor hoofdpijn, kOltsigligbeid, drukking op de
oogeD, &IIjla~, duiseligheid, gl'brek aati gee.tk.racht, ol1regelm.~gbeid in h~ bloed·
pijD iD d. lendf'n en "tmltopping. . '

De bijaoDdere eigeoechappeo no dit Poeder om het bloed te "enbnnen la eeIl
Yrijen bloedaomloop te buvordereo, 'otu de werking der ingewauden te prik~leD"

..... te regelea, tD 118 te "lui,ereD tin Ilijmérige liDecherpe,.toften, nemén de ODl8lIp .
heou'~rtIIo nam. uit.erkeelen·.eg ea geneloODd~ siekte. Bet aal ook seer heil&&ambe,oodea

,worden W.Daeer het. gebruikt .ordt jJ. bo..eDgemelde TqOrteelrsnen, de ,oor'loopert
,aa RBUM.ATlSOBE .JICHT sioh tOOrdoeII, en ook bij drukking op de bom,
droogheid, jeuken IIn chronieche aandoeniDgen VADde hnid, en bij "atel'l~
meer. bijlkoDder wanneer dt'D8 nit onderdrukte nitwue~ing "OOIEomt.

AI. een bDill;lDiddelbi~T{'l'Ito~~g kan he~ nilig worden aanbe,olen, 'aluude
"oor de behandehDg no ntklag bl] I9Ddere.n. .

Volle bijzonderheden vergesellan elken Bottel. Priia 28.; per Post 21·Gd.,

A AM B E 1JE N POEOER

.'

..,

(BBPBBXT.)

JI.DtiD DOO. DU .DIGD JlIGIIlU.lB

C. B. BOSENBERG, Cliemist en
Apoth-eek, Boek van Bree- en
IXU.pltad

Geen connectie met eeDige~andere Bezigheid in de .
. :Kolonie. " .

N.H.-Dit raee..alddella bereid iD~ .. Poeder; .,ooat het ,oor altijd lal
geIioDd811 word_, _der d" ........ >peo " .. lieeIIl j _ fOOrdtII •
_ct.. ........ DW~ •

Droogj.st, Swaan
J[ortemarktstraa~. ,

BLOEM V~N: ZWAVEL.
DH·WAALI & ])E KOCI,·

BURGSTRAfT, K4 APSTÁD,
Landen nu bu~e Rente Besending.

i

~R~ND1fAMS' B.B~
o IN'lfEINE Bl,f GB90TE VATEN.
._~; 'AnSOOK

, . EEN:~ERSTE KLAS KWALITEIT,

~RANSCI'm BLÓ~ VAN ZWA ~
Welke zij te Xoop aanb~ti tegen de laagste Karktprijzen.

JlATJlBBBUBYBOHB 'UXLUN.

..

, !
I

,..-1
.~

I

"'EGEN het :t\
'.10 een Blad AI:
met de Zuid Il lf'
gegeve~. Daarvr
Vex:teDti~ mo ten
Dêbember wotdcn
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vorige en tegen"
'ouderdom, enz.
No. 91,. Alg D

Kaapstad._--
BENOODIGD

plaats een U
OD~ehu\\d zijn.'
van bekWlUtmbel'
£60 per jaar me t
weken te WOl del
vóór 1.6 Dec, aar
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FHILIP FAn,
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D lcember,
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Leuee en Eigenaar
B81innrdtr ...
Kwek Directeur ...
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