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aan P~id8Dt Brand
bet Y~rvoer van' .mmu-
of «1001' de )Kolonie _haal'
het tegen.eordige ver-

nu niet uit, rt be. ge-
tl'lliktMt jverb1"ekende

'bet r\*a1 wU, dat Zlhc;
11811101111"n' op adtiiu van rij"

,ii dlll!l' Pscbied' met
Spri~ en: dienl!la'(libt-j ,
wl' ,w('l ~ïnformeerd~

nll1!!m8~na.n~era ij&l] zij,claar-j
Sir ,~~ Cpn~'1

oml~lPj~vr8.tird'eTeDm1Dall SUl
bl'<lde'n'zif er'ai omi.

~niet~g
'Voldoett· . ,

I'
.- I

li ~f

~
\'

,,

'" ~ , .
I ' ,

i!',

25s&en~e~r..arij,
we!lbe)leDd4;'euVMiCb'ba;re1;P.1af.a ~a

E K R 'iA ~,AL."
~ergri~, .iP: ~ê achéiding
en 1rf&lmelb~, ,:~ 800

VOO,rtllflll n ..Wa~r~enhe1!.bende
,irgin aoil) in o,~rvl~'1

lal1lmltc,lelhtIID1l.lte11(le Veewsi,lIe. De p1Aata la,
circa 9,OQ(> :,WijD.tok~en,
De Gebo1i";~~ beataande ill

Stallen 1'001' ruim 40 Eaels of
WagenhDi.. Kafhok eli andere BDiteD-
gebesigd als bediende 1'8rtrekkeu,
in ~hoorlijke orde. , : MeD kC\)$Uea

.eh·en. Zl1lk tie,nll. gelegh.heid
aapgeboden. -ol IDE beroemde

} I pmjzen te koop

1
1 Jong Paard (Hengst), . 1

iOAanteel~teD~' I
250 :Merino Schapeti, Varkens, elia.

VOORTS:., '

~
t ' .

(:,
Zee-

'< ti' ri'
Il EzE Ma.atschappjj,J :

1, I,
" : uit te breiden, .

'. i , 'h stellen, en zal., 'Ageutschap op zich te
i

,- .j Kaapstad, 15 JulijJ..~ ; --l,
t'"_ : •_,
'l,
i

• i
"

I· .

K.ó!tbare Paarden,
, I, ,gotiewaren,
.rt~ :Ondergetee1l:en',lie.
'....." ~KRS beS{un.iKd,
't'OOIIt b.~ 1'0%AND
8<*EIt.SET WEST, '

.... ~lltierdag, '
1;14 Rij- en 'l'nrrInlI8Ar'del
i . 3 :Kapkarren op
" 2 Open do.,

6 }Jaar Tn:igen
1 ~Lot Negotie UOElOe.fill!lI.1

.Broe kgoed, H..'ihcl ••n

maak te .Ma1D81!.leledEllill-:,:~',,'veJ8
I 1 Lot Llser- en Hlik"'I~,Wi'
i . 1 do. G1IIsen .n.annun ..Ai,
1lJl8reil Slove CO[DpI.,t,jjj
1Merry gu:l'ollnd (M.I\!IE1'IIo,eo

• wat er meer tenaukebod ~
, rl~'il9 le oe.(Jrl11~um,4n11

! , P.;W.

&tellen~, 2.5Jao.,! 88_1:'>il1,,..' -I!i-f-,-+--+-

A,'deelill~srafld,

K'oren. 150 do. Ha,er, 20
kwaotiteit Kaf en. Str:oo.

EINDELIJX:
Het g,wone ~!>rti!DeDt HDis~d.
Bonus en Ververschingen.

, 'l' •

J. t\ H. DI WAAL.
Vendtl~ka!ltoor. Paarl,

3 Ftlbrul\rij 1881.
J. S. MARAIS & OO~, Afa!aleTl.

, ', I, .
met 1 on 2 zitplaatsen,

4IInllttu>"n"a welke aUen nu ~gen

,I
il».
I
I
I,'
I

K'.ó" O'P
TE ~U.~DOlV.

AANioEKEN, vcrge~el!l van !tetuigschrif. STRTJl, v
ten" voor de betrekkIng y&o Hoofdonder - f i

wijzer der Rive1'lldal8oheJongenl.school 1'&0de. . '
Eerste ~!Il88e. sullen door den Onderl{eteekeu-, '
de word~n ontvangen tot op den 26aten Feb.
1881. '
Salaris: £250 en toelaag voor hnishnur, en

wo de Onderwijeer !lil I' bet boofd der k08ts&ool·
iDrigtioglstaan kan, is bet .Salaeis £350. . ..

Applicanten, moeten melden boe 8~.g ZIJ'
La 'den 3lsten ~aart aanst. tegenwoordIg kun.
:nen zijn, en of zjJ genegen zijn 'de zorg van de
~08t8choQl.inrigtillg op zioh te nemen,

L. II. MEURANT, o.o.,
Riversdale.

HIERBU worden
hei onderhGuclell

den: Tol en hei- Mo8Certb&ll;'!~~I;t~DO
denl tijd 1'&ndrie jaren.
weg 1aarlijks zes duim dik
l'8Dden gaau in op den
moe~eDniet later dan oen
van' Februarij wonft\n 11' lllez$I<I.,I~.
borgtogt vereiscbt; .

bet !trooie
een ,eker aeEI_,ml'I,1
gesende Vo~ell
.Dd~r g"ntltllmi,I.I~1
er t oe lIebraljt ".rp"
plaets .. n d- Vo~el.
"!lIke wij nooit ae.r.AlIIIII
ter pnblicati~ u-lt.
bekennen, dat bet
ageDttch.1I voor d

E'R:K·00 P=ING Im;jD;;'::::,: vel'8C~~;:8IUl>DItL._I)e
,. ' . I A(riknml :_" Ik
~ • Vn".I, verloren,

beard. Onlangl
Poc()CK & Co. Ik

ORG~LIST BENOODIGD~
BENOODIO D, een Orgelist voor bet Z. A.

. Zendingge8tich£, Bijzonderheden om-
trent Sal~i8 eDI. te bekomen bij .

E. G. ASPELING.
26,Kuteelatraat.

PUBLIE
DE
OP VRIJDAG, 1 '

~ {_ ,1. !

Na aankorbs ' . n
'100 Ext.ii. V
100 Mudden
100

door den Heer MICHI£L BERGH, zullen
het DOR,P MALMESBURY,-

:2ó FEBRUARIJ EERSTK.,, "

'''hltl.t'"nr1 pubhek te koop aanbieden,
~'''' ...'..."._.'''ern Gusooijen

T'.~~N D'E'R S
O~ AANDEELEN.

, ' .
Ka~plt.d. 1

'de eer u le beri~ten. d.t 0'"
geuPMD,aan' I.. elk. ik d. Oli~
... nneer .d. II\.n,,_!,illb~i_d :v_an 'IN ••• _.~

ient een Do.i~ deter Medicijn
mank gaan.] i

Boedel van wijleu Mevr. de \Wed. G, •
. W. A. UN DERLINGu. ' .

W.uaDIl H
dadig .... rkte, o.m
een uil,lleke~u
tOorm; slechts
allen min of meer

ra,rlelm!!llt _I kUDnen reke-
. hij uitgebakken
deel' der bevel-

nu 8chadeloos gsan, stel-
en koesteren van bet

: is ï'n ongenade geraalct
AfrikMnders, en staat

gonsten der

'zullen ontvangen' wórden door
ODdergeteekende" ten kantore 1'&nde

DI VILLIIBB,F&UItB '" Co., tot op
....,.".,""....... 2 . IU.ART 'A.B"

1'00&

ML, BERGH.
:Malniesbury,'3 Feh,..,t1Pi.

J. W.
,'vAJ.RDE I van lie ".liolh.lmiDtiaohe

If,neeemiddel "oor HaD ziekten lijden, ,prool'1uallt
tig d, Na een n8.u.kl!Urtlae UrU.,lIJrlIDIUI( met u.. e Olie. ~D ik:
strekken ...at hare

~-,~_._",LWORDT

RGEN ,9DE'ZER,

Irest:e'la. van nu voor-
Engelsche
de bever-

Engel-
van Enge!8Cbe glo-

rie. In de van znlk een en zijn de
i . I • Transvaal8cbe niets dan rebellen,overleed na eene kortstondige, di

ziek mijp 'teedergelietde EchtgeDoot, ver lenen zij te gestraft als rebellen
KJ+U, 8 DI LmT, geboorti.g uit Holland, en ia alle 8ij hen een soh&Qde-

ouderdom -tan ruim 89 jaren, 'mij Da- lijk bealen Qlet Althana dit ia
met vier kiqdereD, om lijn QDheratel. van nu af aan zï ;: En met zulk

te betreuren .• Ieder, die den oVer- .een politiek, wonder mooi Ihet
gekend beeft, sal beseffen hoe Iwaar der wereld te : "De Transvaal-
mij moet zijn. sohe rebellen heb ontvangen

Wed. K. ». LINT, nit den Vrijstaat is de uitvoer ~
geb. l:IU1OGH.' ammunitie baar , jstaat Voor hei~,el"

Piketbsl'lt. 1 Feb 1881. volg verboden, wel ieder tDgelsch-
man, wiens lIobting het is:

. "Ocb dat die toch spoedig
..,..._4t;J""".QIIAXING. bezwijken voor . roemrijke wa.,
FA.~Uj: tN VRIENDEN Iwordt penen, bekeerd en tot een vorig voor":

ge!D~kit, dat het 'den Almag-I stander van bét, Spriggiame. Het plan
behaa~ lieert, 1'&nm.ij weg. te nemen, moge netjes zijn egd, wanneer hei ge.
aeInkklge Eohtvl'lblDdtenla vao 48 munt is op bloot lijke verheerlijking.
Zondag; 30 Jannarij 1881, na een Maar de man die een prijs kan betalen
vaa slechts '1 dageD; mijn teederge- Y~r politieke moet 'tiel -de roeke-

. : BOIBltICHT SUAK JACOBA loosheid zelve zij Ithmers op ~at anders
....v )J in den onderdom Y&D komt het verbod 'da ' I'

"'-Tlltot"n·-·1!I.JI1aaaOEtIJen dagen. !toe 1I"... r ' n op een s af$ ID

tvilr-c-tli ....9.An mbglj, stel ik mijn' ,er- het aangezigt--yan bevrieode republiek,
H'êere Jena.· HIW' einde was die de kolob,iale . de allerkost--
, \,0 _ , baarste dienl!l~g..., bewezen en nog

.. bartêlijken dank te betUig_eD gedurig bewjj~t i ,f dan' op een moedwillig
PIIlJlit.ll .. Ii;!ren GeDeeSbeer en den heer tarten Van -eea j. volk, ,welles barte-

~"""''',!.a i aan den ,heer en~,Meju1fYr. C. togten voorwaar :41 boog genoeg locpen j

Toor de hulp aan de Ovêrledene ge- dan eene poging o~ ,meer' olie te werpen
han!, ziekte bewezen. 'j>;, op het oorlogáyuur: dat reeds ,met zoo ver-

. G, H. DU TOIT", woestende kracht in Zuid 'Afrika brandt?
.D.OO~UIJUI'Il,!ljl, aWU Kokenap, ~~~:~Zie; van d~?8&Dyang:des ~8.8uto·oorlogs af

lJ.I'etll'll&1rlil88l. '1l~ de Vnlstaataohe ~galw.t inbaar

. '~"-...~ , .

R. & (JO. , Afslagel's, I 100 NATAL BA.NKAAJIDDLEN.

I
i A. B. nw VILLIERS P.J.ZD., ;

Execlltenn Test.Gewonden.

eeue publieke vérgaderipg gehou-
~V..'V~_V_ korning van de Tranevaalsche gf!--

onze Broeders komen.

, , e,n i de ZalFen van }fare Brandassurantie
v'porneojlens ! Agenten /in de Buitendistricten aan te

aanzoeken !luwachten vap al degenen, we genegen zijn zoodanig
nelrneJn~J .

J. PJ, HERMAN, Secre'tiris .
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OPGA V.K DER'
WONDEN IN

(WeblkrI 4g,_'1N'

De .o1gend. ia de officiele
nlden en Ilfwouden iu ,,_._~~...
PP den 28eten lt .

Gtlneraal Oolle1'Mn den Aqaaa:aOl
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13Feb., 11 u. 85 m. Lm.
Min,*"" SOOaIe de boodlChap

OOIIl"l'IIellil .. 1ft, ia ClIi dóortoer ftII kruid
Vrijltu, nrboden. Dit wordt
een -.an kraobiDnigbeid 1fl'8D-
eeD ran den allerp .. arlijbun

lOop' al hoor genoeg. Het,aP te wiudea .

4.g~r.)
. I i Port Aitred; 8 Febr.

PAili~ uilde giac.&reDonder be .. 1 nn
UI' ,1'''''U,.11l'' wijse de ri"ier in. lJe,.~t"IDglebnlgt, aoodat de (;;.,._;,.

daarom _t bijdrllaijeo.
betI~tlUll niet wat me.. haat maken, .a ....

Diet iu orde ai~ ala de .toomboo&

Stafofficieren :
luitenant Elwia
denracht :-twee
en drie gewoud. Lt!lr8I'die,1II$ 1I'n...... ·_tcw, ...

~n verwoud. ~~~~IDBj~~~~~I~~~=en Baili. ~.wc()OIQ,:,..nualUllil
.ijDwouden, ""._.. .....
O'DoDnell ligt g-,,~d,
en 100 verwond, waaronder
8cberpacruittéll:-Llllun&Dt
lII&Il g.wond. Marine
en een IJ8wond. De ll't!IlOelllh~deoftlti.:ru
gewonden _rdeD lriateren
bragt. De dooden werden op

De "olgende de KoniDitÏDout.-
.angoln. ~ Het doet 100.. »mijner
dappete offieieren en maD8C~lpeo gevallen lijn. De
dood T&(I Majoor Poole ia verliee; êlee1 au
Sir G. Colley mijn diepe en mijn belaD«-
.telling in de gewoDden, mijD 'fIrtl'ODWeD'
In bem mede.

WA.LAND WEST.
. (Web,ttrI .4g~IW.)

Kimberley, j Febr.
Stock Exchange" ia ~reo donr'd.n

"'0 den Raad Ileopend. De Cinele
de ;Reeident Magietrut wareo oqk

'1

.1 OP PRETORIA.
Lan .."",BIJ ZWARTKOP.

DE BOEREN.
L~~Q EJH.ooF.
JJij~, ~ U B.pl ..'

de :Ka_GtN (~), DUtriICt
ciM: '!68fM1 Jtnlllimj ISSt: .
ult~ruim 80 ID&IIIp8l'1OD8D, inwoaeri

..Kai_tijl,IIA Un~. I

J. :' F. Tallte, "aD ¥olenn.ti· .
'w' Voorsit$er an Da. Maller .~,

..._ .,. 1881.-0. ~
.."I",,,,IId.Ii;-Oe ,b8t'Y H. li. Da-

Mea Jaa1lArij ... rliet,
o..er'" te "tireoJfCDo
.eilig eau. 'n.a een
te hebben. Hij

eD Uaebtte door bet
docb werd door d.

TileD trok
Pil_berw". an

de Boeren hem
Eindelijk el&allde

bereiken. Hij liet
"nde4de o•• r de be'llen

_)nram. " Deu
p&&rodil'- ro:odpan'
D.ei &eer moeijelljk

lIe dápêche d~r den
de eerste, die P~toria
..ellterlringeD op weg

_r" ....,in ont"angeD. De beer
nrwelkomd eo
reie werd .... r
de volgende bij-
een "erkenninK'

Rh'mnl..w ~ol'llJAn, klerk
w.nd ernetill

VU .. l'OW .... rqiterij, werd
een .... rka magt
baerenluer un-

01'8rma.gt der
werd bi:j eli. "

L.lIel.

-j

a.m zullen &Is hn
indien zij maar willen ? zekere

te Port Elizabeth "uilen onder de
zijp om hot;1 in deze ter zjjle ~ staa~.

________ _;_:..__ I I

- STATISTIEKEN. ~~, !
n... ......rwT.lIIl' OJ>GÁ.VD .,ecrf'ffende-- in-- en oi~

, en dóuanere.n in de¥
gedurende bet jaar I&80. ~ergelekell

1879;, vollen ettelijke pagi~ der Gtt
van gisteren. In zooverre'vef'hoogap

vtn invoerwaarde de tOe&ssteen zijp
voorspoed en vooruitgang, mag de

zicb in beiden verheo#n. Beide
tot veld van beschouwing nemend~ •.
wjj in !l879 een in~oer,!,aarde
£7.080.229 en in' 1880 'j' .eene 'faQsoa, hetwelk een voordet!Jig verschif
van !5t.i8.634. Sommigel verboogc&
alslaDdbonw-werktoigetl~ onbewerkt

en ijzerwaren getuig-en van ~l'}emen~e
ustrie j andere a18'bier, boter~1 kaaa, kofllj
thee. suikergoed, maoufakt~ren, Q1odJ.
·keleD. zijden stoffen, ~terk'l!dranken ~

Tan een hoogere mate vil-D welvaar~.
d..,.._.nt,~.,..,n nog atrdere l>lijk: drageh

nn eene vermeerdei-de bevolking
onvermogen del' kolonie om in de

,.\Jovu;r ••" .... '" JA ste levens beboeften Ite voorzien,
behooren graan, ~oTen, meel,

e.nz. De verbazende vetmeerderiqg
ingevoerde melaas9. 1.181,.771 galloDs

1879 en 2.211.306 in 18~ is niet aan-
voor onze brandewi~n.iDdu8trie, open brief' AlID de beeren

I en SJ:Beyers"ul opgenomeo
een gedocbten concurrent te liju naam daaronder pI8llt.t.
De poeten die nrmiodering wordt Woeueciag OchteDd ten 9

hebben leveren weinig ter "qrade'!:f.::bolldeD to~ he' bie-
IDet!Cllo11IWlnR' op. De vermiqdering zelve den 'fan b de Tren.. e gewondep.

lin regel afhankelijk te ZijD .,D~ HEu SCUldllJ, wiene "mb~lermijn
......'......MI[ ~a~ beel ~makke]'ijk of van in "le lid 'fan A..'Kollt!jleraaa RpiNert op <leo

i
~

1 k led
3lIt.eo Maart i•• le IOOClagigherDenoemd.

m>bee ~~ te ver aren oorza en. er- ,
1:)- \. brik Ds n.......,..allT.' .. op dl! Y8raehilleude .poorwl!jl'en

een vat "et. bijv., w~m Le~ I] erd in de heeft lledlU'tlllde de mllAndJan1l&rÏj
300.000 lb. kaarsen mmaer 18 mgevoe 1881 £66.693, ~D £61.668 in 'dueltde
ell het toenemend aantal 8~mgemale~, dJund un
in de kolonie ver:kiaart gevoeg£llijk w.aarom, :iI.ulIlGJll~.u.,-JBell_nidJiGeoeruJCoIley'.tweede
terwijl de waarde vau ingevoerd ko~n binnen 8'of lO dagen ui wordeD
(tarwe) van' 20 millioen ~t 39 mil- wel met ~ueechende 400QêD 6vOO

lioen ponden geste~n. 18, d~~,va~ ~eel
gP<laald is van 26 millioeu tOt~119millioen.
Maal' hoe bet komt.,dat de ar ,kelen seme-
len gemaakte kleederen, linne~ en katoenen

I
ma~ufak:turen~ rijst, gefabri I, rele tabak
enz. zoo enorm z.ijn achterni~gpgaan, ligt
niet niet zoo dadelijk voor d~l. hand .. ~D-
lij men, voor de meeate van ~J1e artIkelen
L\D.neemt. dat de kolonie in I~f30 in groote
mi\te ~eteet'd heeft op dep overv~r
van het jaar te voren. Del verboudlDg
in .de consumptie VBn .187p en J~80
ataat vrijwel gelijk met <:li~ .van 'den
invoer, en in het gebeele l~r IS sl~ht8
eene waiarde van tI00.000 ongeveer mInder
'erbruil.rt 'daD ingevoerd, hetieen getnigt
van een zeer levendige.} haD I. Aan de
..»itvoermjde d~~.staten zien -I' ~e:Je ver·
blijd!lll.de eindCIjfers, ·t~ wet! t3,t)~4, 735
In 1879 en t4.26d,710 In 18 i: Ond~r de
verhoog<Ie posteD zijn kopere[ ts,. struIS ve·
deren, ,ngorahaar, schapen- e Rettenvellen
.-en alle Boorten v&o"","ol, vooral ette. Ango-
. ",haar: verdient afzonderlijko: .verm ...ldiDg
...;.,'g€n~ de sterk toenemende ' .oduk t ie : ~e
llti,vo€riwaarde in 1879 WiSS t ,,092, en ID

ta&.') steeg zij tot meer dan vijf 'aal die som,
. lij W\) uln £206471. Artikeleo' waarvan de
aiWOeJjwaatdt,'aigt!êowen i8,.~i .wel veel in
getal <1l.'a&r niet aann"\etkehJki 'lO bedrag,
~dercl ba.-el', hai~ gewoDen

I

passers.:eD
IIfreken.

J. KI'qBI!L neemt mO'lleDoch-
u Pbiladelphie, eD '. a.on~ in

IlllnltlO1It1.nliIrr.-De. de Beer n~emt
,waar; de Hollandlche

"óór 10: de Engelsche 'Inonda

E. L. K.llI :uI oDorgera.ollrmid·
gee a,oode ten kwalt ,oor 7 ure

wotden in de Hoogdwtache

en
w~rden

aog Mrgeanl
Delll!~Jlet4! !l'Ilwond. Op deD

IlÏl om hel lqe:r
01D1tr.e~ka Mbt mijlen

In den aan""
_4.,1 ... 1",;, doch de groote ver-

en welke sicb o"er
en bee kanIlp

nOL4ILJtl!lijkom te retiir.!reD.
op jl1'OOUD afataod
teDl~op

'oDderbc:loallilpoort, dat, ,ooale bet
n!rá6rkt WaL De
de Poort, waarbij
geW'ood • .erd. ,De
ai dennlfdeo dag
'fijaod .eijlialrd-_

~.!I""!n te 'foet, tOtdAt hii,'
miL17t;c,iior· ...... en na "ele arenlll-

ts •...,1' Tl..combe had
lDill~1I.afplegd, en

t.1lW ,.'1'OOUD lof toe-

unYrall'eD om' licentien 'foor'
en .ttlrke aren1l:eoin de.. mo-

ten kantore y&~ldeDm~traat
"óór of op J4aaDd~ 14 deser, Da
in aanmerking aOmBD.

VB'tTCllTBOOJ(.-·,Deheer B. Á. Spi""
'I_,II'", ....... P_ meldt OOI (0udU·

eeDabriko.oIO-
baiteDj{ew'oongroot WM. Hij

~ er .oet laDg, en borec-
~ieD Dog twee takken.

ONAl"6JU1A,u,DB Barl!vIIN.-o. Pottm..ter Geoe-
iRII publi~rt iu de GautU nD Ili~te.rllln4M!ne~pha-
belilC~e Ii,.t I."n opal""haalde bne.ell, dill '.Icb op
29 Jauoarlj 1,1. op bei Hoofdpoetkantoor alhier be-
'fonden; De lipt beilhwat ~wee pegiDM, nn bet officiele
orgllAD.
, DR1!IUTlt1R8.-ID de Gautt. wordjt dOlnnhouding
jrenaagd "ao .r..en-der~ig dee'erteu", uit de kolonieie
~TOtopeo,dat il 16 "an de K.R.S., 2 yan de KupKhe
IVeldartiU"Jje, II VIUI dj! Boerenruiterij, 1 "an de
Ruiteri; \'IIn Kimberley en 1 fan de A.lber\lCbe, de
pnuiockache eDOud~ruadle BilrjCerl.

CUJ!8.-Iu bet V~'(llg aal er aUe dlll!'eDtw ...
~aal per dag een pol' 'fan en naar 0... nrlOaden
worden. lo KUplud worden die maleD gM10un
lom 6.30 v.m., eD 'I miditap om 12.uur, maar !8KeD
betAling van kleine jJ boéteD" lan men de bne,en
Hn kwartier ol etlDhalfuur later.eok op deD poet
~doen. ,

I ~

(Vali onzen

Het wae beden clag 'faD "rt'u,lde "oor
de gtlm8<'ute "lUI ljIlDO':t8!I~. Op d.t!o;WeilOctober
1.1. werd Jij un harell "aarwel gengd ..eu
krlf!!, Groenopunt d"n die mUf _r kort
alb .. r gearbeid had. der geweeote uiet

I
aallgéOlUl:D,bem al Zijn heeDgaan "er·
wek\e grievtlDdtl ""li~unlt6Jllilullalhier, .!ll I<JmmigeD

GEORGE. • onaer I~eo geyoeldeo 100 g.egrief4, dat IÏ~ &ich
vergaderiug werd alhiér jl't!houdtlo op du I ~========~==~~~==~

mel den neer G.o. Gtlricke,' Sr. als "oor· i
Ds. :Mllllar ab 8ecreWÏI.
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APO

MA.1JUFA, - ~ ,, '

~:: i80~n~
de' nUmtl1e

1

liintw4rm. Betilij~.wor'~dtt'~t-
\ .r ' ...

" \ '-,

U7m~Ul t1Olllt'ftJrM
, !

;,lU'me1raOl!~ en goed-

tt c«;

Voe1'lDaohines,'om twee lengten te snijden' ,
Ttekgoed vOQreen Paard compleet, voor hét d '
Patente ~~Rerie-Olie
Stukk'en Gntta Percba voor .MaIClhlIlen:Dll'8n,
Patent Geh~, Buigbaren Draad, voor n..l~'UUl'"

MoDougaJl!s Schapen Wasch, in Vaatjes eu JJII .... "~

Patenter ~duwjer'll
Tuin- en Ormet Banken
Ayery'a W~~hinea ' . ' r
'Groote Balkacbal,n, met Borden en K~ttings::
. Touw, Manilla en Nieuw' Zeeland .,
'J{abelR&reu, beste qualitiet vo_orDaken
Blad ZiDk en'Koperdr:aad
Veeren voor' Rijtuigen ,
Patente Remmen voor LieMe Veerwagens ' ,
IJléren Rimleo voor Houten Moldenehermen. '

'I '

, UIerpakhuisen. "Gr~.ve:ltrli&t.

I

MIDS Aanbeelden;, Schroeven,
Wagen- en KarUsen Veereo

1 Boschpinen~ .
icbaren en Trekli:ers~ =UO''''J'"''"' voorl Amerikaansehe, Paf!ente, en Duikers,

• Gegotell, Veer ~n ~laar, Vensterglas, alle
'Jr8dai'et:drden'&JBlikwaren, ~ritelwrn, ·Verf, Ol~e,Vernis, Stopverf,

Teer, ens., enz. ,
HOEPELIJZE', van t duim tot S_duim,
HEININGDRAiAD, \ galvaniseerd, gevlochten"

, IJzereii No; 6'w.g.
AMEBlKAANSeHE STOELEN EN

:ur HUllD :ALTIJD VOOlUlAiNJ)lC.

SCRAl'~ EN STil'FORDSmRE tuZEB EN

,
i

De Waal eOI·
'I .

SIIIEIA ZEISEN" ~
TainhoQweelen~ I ' Tninhakeu, BoIICbj' )ik.:in,

Báden, Ovale en RoDde, Kommen en Beken, Blikken .u..VLI."....

~LKAR,' EN

i'M"'r", ' I

" I

BOUD'" . ,--,'~. 'I '

I".

ALGE~fEENE I
DB· WAAL BB'

24..' BIJ

a', B,l.V'll':g B T t,
:KOOPMAN, .
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