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StabateneRI.,",_. JlIl., ~
i ;E Ondergeteekende maakt aan " i lO Extra Vet" SLAGTOSSEN.
! J het geëerd Publiek bekend, dat 200Extra Vette Me1'ioo Heomeb,
hij bereid is 001 bestellingen van MET WOL. 'i 0 P M AAND AQ ,
eenige hoeveelheid Stukvaten en -- i 26 JANUAlUJ AA~ST.,
Kuipen uit te voeren. Jileeft op OP MAANDAG, 26 DEZik. i ZULLIN opgemelde Osaen publiek
handen Klaa.r£remaakte Kajatenhou- ZULLEN bo"engemelde 8ohape~ r.a~' verkocbt wordea &anKLAPMUTS
ten Trap-,Onder-,Rij-.en Moerbalies, liek worden v8rkoobt~ de •.Paa STATIE. Zij lullen zeker preaeut zijn.
en Emmers. van den beer P. J. ROUx, J.zu~ .

Le he d VREDENBURG STATIFJ, EERt:!T J. P. LE ROULt op' t A ns~, RIVIER Z" Il "' PII&I'I,20 Jan. 1,885.-
• I] za en zeker Pl"8IeDit.ij • ..D. J. du 1'OIT, I I. I. llAUI1" 00.,~ ..

Wellington Btauon. P. J. BOSMAS, P'~~'r. !
St k t StellenbollCb, 21 Jan. 188fj. ' I

U Vs. en, STELLE NBosoa1 ..Kuipen, , ,
Hogsheads.

L"N allerlei a.ndere soorten vann Vaatwerk, te Koop bi, den
ondergeteekende, tegen de 'Laa.~ste
Marktprijzen. Termen zeer billijk.

H. ZUID.MEER,
4t-dy Grey Straat,
,Oude werf, Paarl,

CiiflfIO i 'l!II4IIpe.".'I elJiug "~.
~ I STElLLENBOSOH.' ~

I 00 Ihrtra .,ret·te !lie-I DE ;::<':J':;>;,o"i.'EBï:tg,:" ..ns:..:;;" 'Pu', ' 'bl·ek' e1.'..1.& lt~ bll.JI~,"pen 'e 11 lire Y.ID." , j _'· R 'I Jl., W olilloodii de Te"'lIOn.teJhlllr o~~l~~~j/ "~ ~'nll8 •• e S. ta bflllllrijYIIIl, daal .b., 'II bliek. weel d~ II) aluJd ' "
, , ud",. o •• r1nfl. _, ---------r

- x"teek._ .dieblln &h.criptie bet.&ld bab- H. .N
beD •• Uen eeD Vrij ,Kaanje 00""'11'811. I) EOn der get e eke n cl e n zullen voor relliening van den beer' •

De Wijn 'D Brandewijn Y.D d. Prljlt.rekktode 8OHICKERLING, ~
Medellin,e" .llIleu rein.pek,",d worden door
MDe OolDlIlÏllie OlD de bOlluellleid aD k,.. alheit
daar ... c.eU.n.

De Prijliljee blijfl jfelljk aan di, nil "rleden
,ieart!llei dil bijl'oejfiDg .... n .ier dilf.rea&e 100'"
leD HueDele", .D 'wee IOGr&e. Eenden, d. lI'foot-
lie V.ncbeideDbeid en Kw~teil, III Obicorei.

Ol' Mnanda"". 2& dezer.
ZULLEN bovengenoemde SCHAPEN

publiek worden verkocht te Klap.
mute Statie. Zij zollen zeker present
zIJn.

P. J. LAUBSER.
Paarl, 19 Jan., 1885. :

DIVILLlBU,J'AU~&Oo.,Alalapra. K.U.RTJES; Slo; KiDdmD IIaltprijI.
G. L. MEIRING,

Secret.,i •..Ir, .J!£
30 Extra Slagtossen,
I~ Padrdeo, Rolos,
(allen gedresseerd).

!UJD-URIKllNSCB II'

KONINKLIJKE MAILDIENST

V~ " Ga,t/" Mttil Parket." Mfl.at.chaI'I,'ï.
; ,E ~toombooten dezer Linie vf'lrlrekken

O M d 26 It I nn Kaapstad naar Londen om dellp aan ag, f ezer, anderen j)ing8d~, ,ja Madeira eo Ply.

ZAL de ,Ondergetet k ..nde publiek doen mouth, te Sin~ Belena en ~Iloion &aD.

VBTk~peD, te Klap mu til Statio1l, lel!geDdeop iJepulde tU8lJOhentl)dell.
boveDjtemE'ld getal 01-\f::;ENen PAAR· F.b .... -<?ARTB CASTLE, IUpt. DONC.uI,
DEN j zij lijn vet, daar 'zij re..d8 4 maaIl· vla LLlllabon,te " Durn.m.
den in de beste weideo en in de laatste: Feb. 18,-.1tOSLIN CASTLE, Kap~,Jon&,
14 ..l... to II cl n I vla Sl. Helena eo Madeira, te"-,sen op II ppe au ren graze . ..r D.m.

JOZ, J. RETIEF. 80'" ulJ"''''flNPaarl, 19 Ja.o.1885. A.H Di; It ~ &: - __, ,
DJ: VILLIERS, rAURBIt ce,Afslaren A.geuten.

PASSAGIERSKAR! Eie END 0 MPASSAGIERSKARl .' ' .
Gelegen in de Prineesstraat, boven Bredastraat,

ACHTER DB PAARL,
, LEVENDE HAVE, KOORN,

BAV", BAs., Ells .• EllS.:1 _
5 Stukva.teo,8 Rijde!'8 van 2. lt~ggeJ

elk, Brandewijnketel, WijDpomp. Pijpen;
Leggers, 5 Gistkuipen, Emmers, 2 'l'rap-
balies, Lonfijtketel, Ploegeu, EggeD,
KApkar, 2 Open Karren, I hlolwAgenj
Tuigen, enz. Verder alles dat tot eeu
Boerderij behoort. , :

HUISMEU B~LEN :-Kasten, Tit.fels;
Ledekauten, Ijzeren Kag.chel, Stoelen;
Ruetbanken, ena, .
I Paar Ezels, I paar Paarden, 20 yarJ

ken8,20 Leggers Wijn, van 1 tot 4; jaa~
.oud, omtrent 5 Leggers Brandewiju, 4q
Madden Kcom en Aardappt;len. I

Iádiea de Plaats niet Verkocht w:ord~
,zal de Oogst alaook de Haur el" vaq
worden Opgeveild. ,. i

G. L. MEIRING.

DE Ondergeteekende door vele &anzoe-
keI: besloten hebbende eene PAS·

SAGIl\:RSKAR te laten loopen van
Piqlletberg Weg station, via Porter-
'Ville en Tbe Reat, naar Ol&Jnrillia.m,

Maandal' 26 Jau J8S5 TWEE J(ALEN PER WEEK,
k 1"1, d D_ • T' ' hoopt door stipte attentie, vriendelijke be- Op MA I "1D"G, Odeo FIi"'BRU'RIJ AA"TST.,Na aan omst van en "",rsten rem, handeling en door de groote vermindering ~11l ". ~ ~ ill

De Schapen en Bokken sijn in uit van prijzen, de ondersteuning van het ZULLEN OP DV PLEK ZELVE VERKOCHT WORDEN.muntende conditie en sulleo zeker pre- Publiek te erlangen. .D

Bent zijn. Vocr Logieaen Eten ii gezorgd bij de 1. Die zeer hecht gebouwde en gerieflijke Woning, Dubbele
JOSEPH COLLETl'. volgende Plaatsen, zoodat Reizigers sich 7'erdieping, onder Leijen Dak, dat het Fraaiate.,ldgendom in den omtrek

Vendu.Kantoor, Wellington, zonder eenig bezwaar op reis kunnen h d Z" be d b d td" ti ,~, V ka
begeven : de heeren CO""05 &; Co., Mrs. geac 1l wor t, JJ vat op e ene enve leptng raatje oor mer,

19 Jan., 1885. WilD, Porterville, The Reat, Mra. Moo- Spreekkamer, Eetkamer, Ontbijt- en Zitkamer, Kombuis met Water aan-
Jl.ALiN 4- GELLIERS, .AFSLAGERS' TON, Patrijsberg, Mrt!. BooKSN4, Clan. gelegd en Dispens, ingerigt met alle gemakken, Wijnkelder, Bedienden-

william. kamers, enz.
Passagiers zullen per P08tkar en Pri- !Je Bovenverdieping bevat Vijf Slaapkamers, Badkamer, enz. Al

vate Kar van Porterville naar Piqoet- de Kamers ziJ'n g~pWonneerd en smaakvol afgewerkt, de Vensters enberg en krug vervoerd worden door b
dLA W k t d Deuren ziJ'n V'Ul Kaj&tenhout en he ben Kajatenhouten Blinden,_ va.nK 'h ) D' 'k S el en f'e~r . l.ID, na aan oma van e

raaJ euve, , lstn ~, 'of - Pilllllagierskar. buiten.
lelJdarn, 19 Januan) 1885·1 Vertrekt van PiqaetbergwegDingldag Op een geriellijken afstand van het Woonhuis zijn Stallen, Koeta-

Ik, Ondergeteekeode. PI>TBUS Morgen en Vrijdag Namidd.~g; Ar,ri huis, TUIgen kamer. 1\ oestal, Voerzolder, Hoenderhok, enz.
J L kL- h' veert Maandag Avond en Vrijdag Mld· Ret Eigendom is omringd door een goed-uitgelegden Tuin, beplantOHANNKS OUREl\S, ver.l.l\ar ter- d

d dat d J'w u. ag. met uitgezochte en schoone Bloemen en Planten. Ve Moestuin is zeerme e, e ongel vrouw !~- Vertrekt van Clanwilliam Zondag
OARETHA JOHANNA W E88EL8 dne Morren eu Donderdag Morgen j arriveert vruchtbaar.
jaren bij mij in huis gewoond heeft Woenldag Avond en Zatnrdag Avond. Ve Curatoren aa~elen niet te zeggen dat dit Eien va.n de elegantste,
en dat zij zich al dien tijd behoorlijk ,Prijzeu all volgt :-Paasag:iers van geschiktste en ~~st aanlokkelijke van de vele bekoorlijke Woningen in de
en fatsoenlijk gedragen heeft; verder Plqaetbergw_eg naar ClanwIlham, £2; Tafelberg ValleI JS. •

verklaar ik dat htit vaIsch en onwaar ~~urk8aartJea,d !..8~ IOd. j KIDderen half Het Tramspoor dat nu wordt gelegd, brengt zijn voordeel ook onder
h 'k . bed h priJS; 0 pon .....-,sgsgetoegeSlaan voor het bereik van dit ei17l'ndom, en zal het aanmerkeli,'k in waarde doenwas etgeen I, ID een on ac t- t'lken Passagier. -e

zaam oogenblik ten naJeele V~D Ta88Clhen Piqaetberg Weg en Clan. fltijgen j het zal dan vmtrent tien minuten rijdens v~ de stad verwijderd
haar Karakter gezegd heb, daar Ik william 28. ad. per nar voor eenige die. zijn, en daarom. wa.t de distantie aangaat een uitmuntend verblijf zijn
toen niet wist wat ik deed; en ik taDtie. voor mannen van zaken die gaarne digt bij hunne ma~azijnen willen wonen
geef mijn spijt daarover te kennen. Pakjea: De eerste 8 lb. Sd. per lb.; en toch gaanle de versche lucht en open landstreek van eon buiten woning

Ook verklaar ik de onkosten van van 8 lot 20 lb. 2d. per lb. ~ bo..en de willen gen.ieten.
d bl" ull be' I 20 lb. Id. per lb. Alle pakJ88 moeten
eze pu lmtle te z en uuen. gemerkt wordeD" Per Paeugierakar." 2. Een .tte, Geriefli,ike OOTTAG£. tegenover het bovengemelde.

P. J. LOURENS. AGI:£NTE~ : de boeren C,A. ~'ON & bevattende 4 Kamers, Kombuis, Vi.spena, e~n grooten Tuin annex, beplant
A18 Getuigen: Co.,Piqa«ftbergWegj Du &.MU&IIIOTOIII, met een aantal uitgezochte VruCBt- en a.ndere Hoornen.

, Porterville; J. C. 'fATLOa, Clanwilliam; Oe grootste specialiteit is het gemak van het l\ieuwe Tramspoor,
E. Rossouw. IJ· nN DUIt, Calvinia. dat b' .....L ' d't k tL_ E' d d
D, C. WE88ELS. Private Kar en Paarden zallen altijd mnen een paar yallltl van 1 08 vaar 1gen om passeert en aar-

gereed zijn v~n The .&at D&ar eenige door de ligging zeer wenaohelijk maakt.

H. J. HOFMEYR, plaatl!. C.A.STRASHEIM. H ITI S li A A D.
Tbe Rest, ti Jan. 18~. Bevattende het gewone assortiment Voor-, Eet- en Sla!Lpkamer

Meubelen, alles van de Beste &ort, die te zien zullen zijn op den dag
der Verkooping. H~tzal daarom overbodig zijn ze allen in deze adver-
tentie élp te noemen.

AANZOEKKN voor de Vei'ZNeriDgYIIl
hiuaoboft'el., &llerlei ma&en ... Boacb~-J[ielhou"era-:-~lfvorkeu-:-Grr.vq 1.-. en VUlgeelj tegrn ,erlie8olachacte
Houten J[ruiwqaa, \)eRe,B:oJoptale-UureD Kraiw:areu ' door Braod zullen dagelijkl oohanrb eli
Looden Pijp. &.UI ma_,... .... ptiD "-Lood, Bagel, .Dopjes, m,' Poi .. eDuiigereikl worden op ceel' voordfeJige

ter.eo.J[opereD OallOD-~~ 'Il J.Ioa.- ",OOr, Br~~
lIeR GalVaDiach UUiJaer, aUe ... "Oootea. A1ei4en, tu. i TRU8TDEPAltTDtBKT. nE Ondergeteekende maakt hierm~e I.Bb:NE JO!\ GEI? A ~ E, .die
Gre""7'leer-Ver1-olte-::-V~Boll~~_8dtroeven Voor de Aminielra1ieen beredJerÏtlg "" .IJ bekend, dat hij zich in dit distrikt li, 'Eprste Klas ," U.nlveralty

Boedet. eli .JdeT .igeondoUl,&1.J<:lr~u1E'1lreJI, terag bevindt, en niet alfeen als LAN,)). Teacher's,' Musiek el:1 Goed
PacaSeBroodmell8D-:Am. KaQI. Wontatoppen Cu.'oren, Redderaarl!,Voo)(d,.. Of, Ago-"l""j METER, maar ook als ALGEME~.,NI Gedrag Oertificaten beZit, én ook
U"ll LedebD_-Ka&eb eDKinderJa.&eJa op delibl;raalste voorwaarden. AGENT gereed is zijnedienaten te ver·· staat' . Jt Hellalidsch te on-
JadeD f Spou.JW;pu .... ~ ell ~ BeleeDIngeotoegestaao op Eerste Verboud~leelteD aan sijne vorige Kliënt<oDeD ~_, .n .. 18 In bt .' 'Bet k

. no Vutgoed. , "L V' d b de ru' d .. I dennJzen" wenllC 'm eeae re-BonMl~ alle .~-K~"-""",ftl.. Direc~n komen eIleen WCJllnldaS b~en J I'I]~. "e~ ~; : open J oor 8tipt-1 king als ODuerwijzeres gepla&tst
IeiUgA'__hdmu_u~~ ........ s~. derijen. OOI'beaighed.ll. . " J ~~~_~~_ billijkheid hnn "ertroa'l"en" te, toe worden.-Adte8':--N.' U., ,Kan..

' , , I J. 1. J). VILLlES8 t - .i". d' Bhl .IJZ£Rf-1lW51S, ~BURGarB!ATt;"i!! PSUD. i aec._; , , E. B. WAT.EBMEYF,~ tOlJr van lt .

WELLINgTON.-2t2.S Eztra Veth .&apache
Schapen en Kapatel' Bokken'

Zullen publiek worden verkocht uit de

M!RKTKRAAL TE WELLINGTON,
OP

APOLOGIE.

Afdeelingsraad van SteUtJnboach.

PROCUREUR,
NOTARIS EN TRANSPORTBEZORGER,

__ 8_W_A_LE_:sTR__ A_'_T _LU._P_S_TAD_, _I WE GBELAS TINQ.

UIT DEHAND TEKOOP j DE .Ondergeteekende zal .r;ich be-
vmden aan het Central Hotel,

20 toed Gedrtsseerde I SOMERSI!.T WEST, op WoeDsdag

GROOTE STERKE MUILEZELS. I' :~~:~er~~ loo~ed~s r::!:::~
P. A. MYBURGH va.n Hottentots-Holland verschul-

Elsenburg. Slellen~b. I digde en betaalbare Wegbolastingen
aan hem betaald moeten worden.

ON 'r v A NGEN G. MONTGOMERY WALKER,
Thesaurier Afdeelingaraad .

van Stellenbosch.
Januarij 1885.

me' de " Athenian" de volgende

HOLLAN,DSVHE ARTIKELEN: I'

Rootvleeecll, Saucie. de Boulo(1le --------- _
8FO" Gerookte Zalm. Zoete Koe..: I UNION LINIE
Bit.tertoe~, BaD tet, FramboJq, KONINK.LIJKE MAIT.DIUST
lr.~a,W~na. '
Iniele&'de Groenten: Zuurkool. Aa. UNION STOO.lf..BOOTMliTSClW'PIJ

clijvie. ~boollell. <BVPt;lDK""
Zoete 06oco1ade, Van BouteDa Cacao. za .!:ulo J..J'

'\' .lae IJ'OO'- 8orteeriuc' 0 ir & r • Il.
Gebra. VAN DIR LAAN,

Dir«t~ ImpqrtfJUr8,
Adderleyatraat No, lla.

B~.liDl.A"l.G.
AAN FAMILIE EN VruENDE~.

DI<: :Mailboot.eod.r :Maatachapp~vertrek.
keu V&Ii Kaapstad our ~d.

Vla ¥adeirr., om deu &liderea Woeucia&',
te " DDr o.m.. te St BeleDa. en AJoeDliCll
alilouder aauleggeode.
2B Jao.-ATllENlAN, Kapt. W.w.&loa.
11 Fe!t.-llOO8, Kapt. C4DI-, R.N..B.., ~ia

St. HeleDaeDA_naiaD.
2h F~b.-TART4.B., Kapt.. Tau ....
11 :Murs.-.HUlCAN, .Kapt. BAmUIDOI,

ria SL. Bet,ua.OVEHLEDEN, toe Stiellenboach, op
. den 17deD JaDuarij, mijne teeder

~,efde I'Chtgenoct.e,CoIPf.ILI ... SU.wc,IU. TOOl',Vracht of, passage vervoege _ell
d wo MIJ~u&Ga, (gEl;b• .1>. I Koc~), in ~Iich wl WM. der "Mt~~pijJ A.d-
&li olldes_m V&ll 3:.1JANlD. I ier~t ~ltOS,1:" iB,,~eme&D

P. J. MlJBUBGB, C-an. I , ~V~.-diVa:

DE ODdergetee'k;de, ziob van zljn~ 0 P DIN GSD AG,
beslommeringen wenachen!ie ~ 27 lAlroABU .&.:...

ontdoen, zal doen Verkoopen zijn Plaa~ ZULLEN 0tgemldeOaaen Paarden en
" 0'" ,A MY, ;' 1!:lel. pa liek v"rkocht "orden aan

20 rainnten rijdens van be' Dorp, op deD ~LAP)(UT~ STATIE. De Ossen komen
"eg naar tiaohoek, zeer gezond en aan. nit den Vrijstaat en hebben sedert de
'genaam, zoowel in den Zomer als ill de* laatste ~ .muDden op de Veeplaate
Winwr, met den Wijnoogat. VOL 0 e Ezelf~nhno, ID het Bokkeveld g~
WA'f.l!:&, met een \:Ierieflijk WOO Nr en zila In extra conditie.
H U I 8, Kelder, Wagenhuia, Stal. ed PAUL ROUX, P.ZD.
BDitenkamers. '

Omtrent 26,000 Wijngaard.tokken iu
volle drag', eo 10,000 Jonge lStokken~
en Grond voor 100, a 200,000 Stokken;

De opbrengst van den gepaaavOrdeo
Oogst was 80 Leggers WijD, buiten Brani
dewijn, RóZijnen, Kren~n en omtrent 40
Madden Koora, : UIT DE HAND TE KOOP,

VERDER:

" K' Jp DE GOEDE,HOOP '. ',"['ENDERS, aao doeOndêrgeteeltendeD
.tUl te worden gezonden, worden~-

SPAARBANK· VEREENIGING.' ::~g~e~th;~te~~nU~a~Ghe~3 R~kZd~
KENNISGEVING AAN INLE~ERS,·. : Hoilandsch Gereformeerde Kerk, A1der-

, leystraat.

VAN f cl' 31 t M rt! Specificatie8 zijn klr bezigtiging en
a . en na ,en s en F, alle noodige inlioh~ingen knDnen op ver-

, aanstaande zal de Rentekoersi zoek verkregen wor'lien bij den Archi-
van Vijf per Cent. per jaar voortgaan! tact, deo Heer C. FRIIllU, No. 1 Dar-
op alle bedragen tot op Honderd: liogatraat. .
1'0nden Sterling i boven dat bedragl !Je L~te of eenige Tender aal wet
zal geen rente toege8taan worden. ! noodz&kehlk worden aangenomen.

Geen Inlegger zal den n~ Van i ~. ~~~~~.fl~:J Kerkmeester..
een ander mogen gebrUiken en' con' . 1.._ Add .. _ __ .,
ald .. d' d ' 1!18tone .... mer, e .... J' ,

us ZIJn eposlta vermeer eren" Kaapstad. 19 Jan. 1884.
ten einde Rente op meer dan .£~00
in het geheel te olltYangen.

S. V. HOFMEYR,
Secretari~

WAAROM ing81'oerde Zadels kcopetll d~ ;JOHN M BRO\\'N· H& ZOON!leeD1'0ldoeniDg' 11''''''11 eo ge_Duit •• ,oor : • .J. I

het KUp!!Cb. Paar~ tffJtChikt lijn. &enril -. Il. ST. Q~ORQISSTll.AAT
.oor d81llelfdllD IIn ... RUrrJIB'. beroelDdeII Kol&-
lIiaalaemaakte lNN.t<:8 ZAlJ8L DU bek_D~
Dit Zadel i, door de ,ebeele Rolo.ie bek_lid RHEM A TIC UR0
beeft lI'emukelijke Zitting. yoUe grooll.. ,Oe- '.. .:
nempeld lID ge.aar~d .olkolDlIl te JlIIIIIt!D.' 'IS het eenige &ekere' GeueNmiddel "oor

Probeert de VeerenZittiDg met Gomelastiek.-""r. Jicb~, ~lD&tiek, Rbeomati.ecbe Jiobt,
gpriefelijk, enWolieD Zitting, Zad_" Te.e., RheumatÏfiche PijMD iii het Hootd, HeDp-
eOl., nur .n.patro_ of tHkenioglll gemullt. ilO LeDd8lljicbteo Zialtiu1:s.
Oud. Zad"iI ale me ... e OJIIJemaAk' eD rllparatiën OUIZENDE GEV'ALLJ:~ VAN GENE.
beboorlijk j(edaaD. Orde,. wordeu door ~- 'ZING. • , , '
koma' ....n h,el.reD b&ndelaar Q)egelODdIlO.Prijs. Te Koopbl; alle"Apo'thehl'l. en WiDkeliel'8,
lIje~ op .urnug verkrljgbea1, 110 lel op ,'b.' •
adr_ of direct, per P08t, toege. as. 6d. per Bottel,

T RUTTER' W """ES· Kouw_ ~ ord.,t..u deo Eenigen Eig..A. • , vroeger . J..-" l' ~,
JUUlr,

JAKES JONES; 46 Langestraat,

DE

ell

•Verkpoping.

Op Donderdag, 12Febr. eerstk.,
'TIm 10 URE V.JC"

A&Q"W~laatsVM1deft-HeerM. . ..A.:8ASEtQN,
\'8GEL81'lltJISJJOXTJ:J 1, lIabij .IOPEFIELD,

PUBLIEK VERKOOPEN, PUBLIEKE VE~kOOPING 1

OP
2.00 .". A •••
130 0 0, Z • 0 .. X B Il
70 S. A _, BI II • 8.

Het Vee WOJ'dt ver.akerd in uitmuntende oonditie te zijn, zal zeker op dien
dag pre.ent zijn, en niet te 'foren ui~ de hand verkooht "orden.

H. N. SCHICKERLING.

Donderdag, li Febr. 188~,
OM 11 URE. .

Malmeaoor1, 19 Janaarij 1883.

J. w. MOORREES, Jr., & es, Afslagers.
KOLONIALE

W8ukamel' en Tl'u8tma.atsehappij,
(BBPElUtT.)

CALVINIA.

KOLONIALE WEESKAMER & TRUSTMAATSCHAPPIJ. PUBLIEKE VERKOOPING

PUBLmXE VERKOOPING
vu DIE ZlIB ~08TJIA.R. PL.U,T8

lOOPIANSKRAAL,
OILIOor

H U I S R A A D, In den Inselreuten Boedel van ROELOF
ABUlIAK ZXZDIRBIRO.ENZ., ENZ.

Op nÏllgsda~', JO Febrnarij,
ZulllJrl, op de plaats vef'kocht worMn

B~VENGENOEMD zeer Kostbaar
Plaats-Eigendom, gelegen in het

nach1 baarste gedeelte van het Di8trikt
PAARL. Het is gelegen naast de Plaat:
sen "Koilenburg" en u Reuter Vallei,"
het Eigendom van de beeren DI W,uL
en BBOEKlIUIZ:IIf, en is ongeveer 5 !bijlen
gelegen van het Klapmuts Spoorweg-
Station, waaoooor men gemakk.eliJk de
voornaamste Markten der Kolonie kaa
bereiken.

De Plaats is 476 Morgen groot, waar.
van bijna iedere duim gronda o'llder den
Ploeg klUl komen j er i8 ook aitmuntende
Weide Voor Groot Vee en Schapen.
Annex de Plaats is ook eeu groot
stak Gonvernementsgrond, ock geschikt
voor weide. Er is een klein., maar
goed Gf:bonwd Woonhaia, met Boerde-
rijgebouwen, alleu in goede orde.
.KOOPM~SKRAAL il welbekend al.
een Plaatll van den vruohtbaaraten aard j

deszelf8 Graanoogsten zijn zeer wel be-
keDd ala de beste ia het Distrikt.
Behalve de Velden under cultivatie zijn
er groote Itukktln Grond, Illsnog onbe'
werkt, open ligg6nde voor uitgebreide
operatien.

Levende Have, ens., eDJ., enl.
8 Muilezels, 800 Schapen, Paarden, 11

Varkeos, 4 Wagens, 1 Scbot8che Kar, 7
Ploegen, 3 Eggen, Tuigen. Krui"a~ena,
een Zadel en 'l'oom, een "'l'ank/ een
Hooipers, een Grooten Voorraad Haver·
booi, 200 Mud Koorn.

ALSOOK,
Een paar prachtige Koetspaarden, rood.

Schimmel, egaal, 16 handen hoog, I
Overdekte Kar, eDZ., enz. LANGENEK, ;

JrLURT 1881.

In de. InlOlventen Boedel Y&Il ROELOF ABRAHAM ZEEDERBERG,

Thans verkrijgbaar:
D~ VREDESONDERHANDELINGBN

OP

De VelkoopiDg te begilmen ten 10 ure.
Herinnerioa-en en Wa.a.rschuwingeu

Dooa
E. J. P. JO RIS SEN.

De Plaatll zal om Il uur vlJf'kocht worde7L
met LIBERAAL BVNUS.

H. P. DU PREEZ,
W. BERG,
G. W. STEYTLER, PRIJS 2s. 6d. per Exemplaar.

}
Gezamen·

lijke
reo.

DE VEB.XOOPIliG VAN lIET VA.STGOED ZAL DJ( 11 UUR A..A.NVAHIJEN. Gebouw der ,ji:amer,
No. 3, Kerkplein, Kalpatad,

16 Januarij 1885.

D. Villiers, J'aure "0o" Afalaren

Than. vorkrijgbaar aa.n het KanOOornn
de Zui4 .-f. frik=n.LIBERAAL BONUS ZAL GEGEVEN WORDEN.

H. P. DU PREEZ, } G I"kW. BEHG, ezame.J IJ e,
G. W. S'l EYTL ER, Cnratoren.

Gebouwder Kamer. 3 Kerkplein, Xaapetad, 20 Jan. 188~.

H. J 0 NES & 0 0., AFSLAG ERS.

DE PAA.RL&CHE
Brand .Assurantie en Trustmaatschappi
Westelijke Provincie Bank Gebou".

Opgerigt den UU,I October, 1873.

D,e Wa.al & De Kock KAPITAAL £40000.
Dl&IIOTJIta.N

D. Wel-Edda heerJ. J. ALBlBTIIlf, Voor.itter
De Wel-Edele heenn

E J ALBIBTIJII I li J R008,
DG RITUP, B P DUPLIt88I8,
DG Ho.u:, JF MA .... 18, '
J M"'UII, AP til· F, A. HERBST

BBABDDKP AltTBIIU1'.

Z. A..,D J; Jr • V

HOLLANDSCHE HOUTEN KOOBNSCHOPPEN.
Sikkels, BY ,en IB. enz.-Zeisme.811 an .

Steenen.

;.;.,.
-!c.a-

~ .IUra Vette ~seD .
8 GMreueerde Merrie., 3 tot

7 jaar
4 Uitmuntende Kare.la, groot

eD sterk.

Paarl,20 Janaarij 1885.

.T.S. lilARAIS • Co., A falagers.

STELLENBOSCH.

1>1 PLUTS

SPRINGFIELD,~
HGt Eigendom van mejnfvrouw

GEOIWE GOIIDON, gelegen nabij het dorp
Stf,llenbosch.
Men doo aanzoek bij de onderp.

teekenden.
lndien niet nit de haud verkocht, voor

of op den l êden FEBHUARIJ AANST.,
aal de.~lv8 pabliek worden opgereild ;
dag err datum nader te worden bepaald.

J. MADER & o-,
A falageJ:a.

Stellenboach, 20 Jan. 1885.

AAN CONTRACTANTEN.

Behangselpapier.
JOJIN·M~BB.WN.tZMI

ST GEORGEST RAAT,
Blij"en Invoeren en hebben in Voorraad

, het Grootste Aaaortiment

BEHA"NGSELPAPIER,
Balen g1l8Chikt voor den Buitenhandel :
, Pa.tronen worden op aanvraag gezonden.
,PRiJZEN LAAG, in overeenstemminll

met de Slechte Tijden.

JOHtlM. BROWN & ZOON
HEBBEN IN VOORRA.AU

Olie, V.rt. ~p, laarsen. £uiket,
,Kaas, Boter, Reuzel" BardijDe4,
Jams, Beacbuikb, &tite- en Var
kenav1eeBCh, - SDUIe1"WaJ'eD, Bier.
Wijn, Btandewijn, JeneVfr, Whil
ty, LekJtergoed, eu., tJlZ.

All.& tegen dd Laagste J(arktprijun.

K Á A PS l' AD.,
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"npltanl £20,000

VOOR bet Adn io,.tr.reo YID Eigendommen
en Boede l.... arteed ... l..... ttig .. lwo,drt

lII&Gge.t.ld .1. Exeoul.uren, Ad!D'ni.trateor.,
Vo •• d ... , CuatoreD, Truleu 8DAgeot'D,

l!~
I
!. i!
! ~,'iI

i ",

~'
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LIJST VAN VERBANDEN,
Ja"'~arii, 11S6,

(
, .



VERG AD RINGEN.

den ,}f,ut_,-, den II J. H.

WO SDAG, 21 IANU J.

..
hi
and.
".' ~I'"nen
r

erden

£20
8')() 0

:; 8
40 t
31 9

486
5 5

:I
12 17
8 li
2 18

MeDo

ROEDERS

Schulden

0
25 0

0
8' 0

ht Co.
:; 17
H :I

HE TELEGRAA DIENST
!JD V.L~ . ED

VAN DE"
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MIIe ."'~ltle -dil doen. Pi' ~.,..... sijnd. bU'1r d. doeaa .. _ .. ~ ."_
.~ hij; of Pi. Pehoor ook ,.wUH, solid. d..,.""ken." . "-, . r , _ •

stjD ciD reden np' &e~,.nn _,om er lIie' ce- OoderliDlf Y_I etelt .oor, ,_lid..,,\'deo;
h@'eld .ol.. n d.n C.~hisml1e Il"predikl wordt DlJd~rliD, R. Venlet : "De ".. deriDI "'n~m.

DIr. Pe_r· i•• "Ikomen lIewiJli, de reden op tt> eene éÓmmiule om de docamea&en na .. lfIlall"n
,. .. n, ''at er niet ,",1'''ileld ..olllDna dell Oate- anll tijdent!dea. Iltunlr bur repport ill te dieaen.

chiamll8 Ir"pndih wordt is. omdal er ... mtijdt Uoderlinll J. B .•. d. MeTwe nelt .oor,lI'_ VAN llBB B¥L " 1lo ' OPGEBIOT 1866, ,
'. b.midda~ goe.D" opkomst i. doordillll men oundeerd door ooderling J..eo., .... ; "Oe nr,v:"de. "" - ',; . _ .. :- " . '.- ::i -' r Schepen op ordel' in alle soorten Bri&sohe GoedereD eD GoadereD v.an bei V~kl,&DdueW door Yenc)j4idenll olDltaodhrbedeo, aa ef· ring beoll<lmll HOe colDmiliie 0111 de partijliD te • •__ 1. d K K I ial ij riDdm
loop 9all d~n "ocirmiddagdienlt, uitrijdt. Hel booren en de dOCUlllelÏlen in te uen en rapport te ~ " , . - r " .., ,.n 21 pel' cent collHllisai4l, ui"!>",_"",, 0Q1' ooper. van ~.OD eon et g,
...... ............ doen "p d•• "'._ ... d ....... on ... • .• '.' . .. . . . • o............. ho' promp'" gelde ..Wa ............. pnJ'" TU' I!"",~k...

FJ.
uBI

8JUTH.-Betrefl'ende betondenrir' wordl De .oontl!nea warden iD 0gerw8jfiag ,eDOOIeD • 35 ST au.O.DGEC'TR A. .lT tegen I per Gent. oommiuie. Orders moeten vergeaëId gaan van Kre\dietbr';8t'8n
I. " .. "lo, , doOd. 0"_ - ..t.n , ~,d,", ... '" ""'- _, ti. ~~ •• ~';u'" 0- AA. ol pdooIt,oJ'i"" ....... ;. Tn.. op """" •• ol Proda_. ope. .... _... "d_Io ;,-.. Eo 1"""'00' M'" doO .~_n..I .. , "I" r u,_ . . d kk
priyate lebool, op w.lke 12 kindereo onderwij. Men 100 du aMeen _1I.COIDmilii. na ond~ bt "l8I8D voor .. ~ op seeo. zee-lWOOII te een,
O"h.tllten. Het .ereJaIr Ifoedllelreurd. loek k~lln.n .fnardl,rell nUl' Bedderekrg, wao- ,O'_I......Le ""'D ft I el " Mary E I ~J.w OD, Refer\e: HoofdltaDioor van de Lenden en Weaiminatel' Bank, o~ de Al.p
l'JUL'!'POLla.-Bier ie liet ood.nri;' in het ef· neer hIer een I~I lft""l ,loguonden door . .~IIi. ,r-" • ~ . _ Bank, Londen, eD d. JDeeet.e"del' .Koloniale BankeD, '

.. I..... jou 'oond ........ B.' ............ 0.. V..... ot -- d ft. ........ Loopo.do-Prijolij8teo. Bappo ........ r Prodak ....... .u. ooodig> __pk.. " barg gekomen wee met d. ·rear: wij bellbea VAN NIEUW YORK: . Ii ht' _._- LDe oenlalrea "'eltaDdeJd AlJude Deemt men ,een. ..ak Y.a bedanldag der kerk door l1li pre- eD In IC lUg 0» 1IIUIMItI&.

"II _I.. aae nn 10 aliolH..n. 'dikllDt; wij we&en Diet of er geDOeglam.~ndeo ~-_; ..... -
,Na d. pAll.e .,rklaart de eobcommilllie 'fan YOOr oa. ujn om die bedal!lring Ma te Dem.D, 2,000 Kisten Dev.oea' PareJIlne Olie
oniIehri!t dat lii'nor niet geheeljlereed ie met derhal ... ragea wij de AIIfII_ne VelJl'lderiDg 1.000· ae l.AA,...ae Pl."""kea A. BOND EN BO,ERE'NVEREENIl!r~,.TG...... _ .. "1001,...... ,lo "I ...ren, 0"," "I, ... 0.... V......I N~l.... - \JU;'
O.lé .. o eea hrief 'fan deo Kerke .... d der Geret. aoodelOOl! aitst,1 eD .oolltel No. 3.t.er.rt·!etl 14.~ Okshoofd Dui e

GflIa"nte Redd.,,'bolll, dd. 8 Jua.arij 1883,.... wat gelleel ea al onuit'l'Oerb.ar ill, Geet.ld Ut. g n
hellelid. eene kenllÏljrning Ma de Alr.meeoe Venter wordt .. ngeeehrneD. maar denkt bij &ieb- 20 Rollen Amerikaa.nsch Waterpro€f Puck, 6. 8, 10 voet.Yergad,ring, dl' D~. J. S. L. V.nter de Il"meen· I.loen; de Alllemeene V.rlladerinlr hb~te g.en"
ICbap der G..... lortneerdeD in Z. Afnn bet'lt mRgt ay", wij. dAalnm lal ik 11'8111 k.nni. DelDeo H boo IJ. k c-h
bedllnlt. De Voorlltter 'l1UIgt ook deo oorspron- 'faO de aall8Cbrij,ing. Wat dan P Dan lOa m.o' e n ontvangen per on angs aange omen =u e-
lIeJijken b.dankingabrid t. wogen b.bben, Ue. A. AAn het einde uo bet jur nog enll nr lijn AI. pen:-
Oo.c.ee Ile.-ft d~~o over, d.d, M Jet.rtboei, na. MeD 1D0etniet 'ferreten dat Da. V.nter sich
2.'! Ko •. 1884, w.l1I:' ook ,eieien W'01'dt. bMoepbur bHft ,e.teld in c1e,M_dbotN. Het

De. Poetma, Jr~ me.nt dat de laak Reene ~ ie do. nood .. k.lijk dat de gem ... nten epnedijl AMERIK AA l"TSC"D'E '0 R G'ELSllaudeling boho.ff. . Me·, bOflt dit berigt .enYOIl· Wotfn hoe lij b~m te beeebouwen bebben. Zijne . . .: ." : , '~ .' e
dl-g ala bonia,.,iDlllUln te n,men en d. R.,erinf1' bedallking is be.liet I"oder eenig ..oorbehoud.
d... lands ea d. Synode dAarmed~ in k.ooia le 100 br.oa-t d. Kerlreraad de aaak eader de "0-
.tlllen.' dacht der .erpderinll" Daarbij wordt een bri.1

Ouderling J, H. Yan der .\I.rw. meent dat er ,e"OIlII'd, welke inaioo.tiee beb~lat teren den Ke1'-
•elle behlndeling lIloet lijn. In de oorspronlre. keraad. M.o meent di. niet te mogen ill:llo1'8re",
Iijke bedaDkinl! 'faD De. Vent.r worden b<oehul· ma.r naar aanl.iding dlllrun e.n meer volledill.
41giDieo ienOt!md tsg.n den Kerkeraad un H.d- hnnie te nemen .ao di. bedanlrinll'. ID dilge .. 1
d.,.barg, ksn meo ni.t yerder ,lI6.n daD, ale men Hne com.

De. A. Coeloee I";t ale men kennu. """mt ,,,,, miMie yerl."llt te ben04!men, 100dllDige commit-
den. brid TIn D•. Venter, dat me" dan .. n de tri" te benoemen OlD de doe.m.oteo met be-
jl'8beele .. ak beboort kennie te o.m.n .n dAftrtoe daArdheid na te gun hier ter plutee. Vinde
dao all. dOcllWenteQ inli.o woet. meD ,eenll noodl.k.lijkheid om aan de lijde nu

Ouder!. H. F. Venter lellt de K.rk.rnd d., den K.rkeraad yerder te handelen, dan klUl dele
Geref. Oemeente "aD Reddersburg b~ft .eo 'erlr.dering ,olllen. haar "'lit de ... k beëiudill.D.
rapport ingtltuurd "ao h.t gebearde te R.dde,.- OuderliDg p, J. Venter kao sicll aiet ureeoi.
blll'lr, en meeot dat de Yergadering ni.t Yerd.r gen m.t de bI-oeboowillJr uo deo predikaat nn
bo dan bet "ppor!. Bnrgel'lldorp. Door op die wijle te werken 1&1

Ouder!. R V.Oler meent ook de .... k eeUlOO- men ni.ta yord.reD,
dig Yoor keDDiegeviDlf&Ante nemen. De. Peleer i. ook tegeo di. 900rstell.D. Hij

Da. D, Poetma, Jr. berhaalt nOlf eene wat bij mRAkt het dnidelijk dat .r p:eeo. klagte beat".1
l'l.'8dabe..rt g.I@lId e'n .0'llt er bij, dAt het yol. t~eD deo K.rkere"d nn Hedderabur!!'. Die TER I ALE N
luekt ni.t noodill is d. laak op d. Synode te bn" behelst nietl dAn •• rwijtingen teg~n dien BOU W M _/\ . •
brengen ter bebandelinll. Leest 'nor Rrt. 32 der K.rk.rftAd; wij hebben lI'~en ~rond 'oor ons, ~~ •
Bynodale :Bepalingen; ala ook art. i9 der [)ord~be op welken wij oord .. leD koonen OYol' d. al ot
Synode. Diet ,.gronJb.irl fan de .. rwijt.". Had d.

Ouderl. M. du Ple.<is moent dat er ni.tl me.r K.rke·rlUld Th! •• VeDter v.rkeerd bebaDdeld, du
te doen it, dan bet ~rilrt van Reddel'llhurg Yoor had bij konn"" klageo of .ppe1l8l16o. Hij bad
lreDnÏlJreYing 1A0 te nemen. d. ilel'Il'Lh.id da,,,roe en bt-hoorl d.n weg daar.
I'I. Co.taee nn Bqr,ersdorp, daartoe ,enochr, Ito~ te kenne".

Il·.f~ala lijne beecaouwin" dM er een oDd.r· Ouderlinlf J, H .•. d. Merwe trekt sijn 900r.
leheld gemaakt wordt tl18l!cben d. b.dao'inll' Itel r.rllg m.t Yerlot der nrgadenng.
Tan &en lle'Woon lidmaat en di. van eeo predi- Onderlinll R. V.nter: Wordt er een. commia-
nnt. Da' lIlen hier e~n. Jc.nniell .. ing b•• ft '"n eie beooemd om de !",pi.reo in te li.o.n rap.
d. bedankiDjr '&n V. J. S. L. VeDter ie omd.t p"rt uie te brengen, dan .al de nrMaderiog
men .,.""t, d.t predikanten en kerkeladen 'er· ep,;edill weten welken weg ia t8 liaan me' d.
ntwoordelijk Iljn .oor de Algemeeoe Verg. bedanking.
De lD.,t '"0 dese ... rJladering il geno.g ... m aan· Ouderling p, J, Venter trekt lijn "oont.1
getoond uit de arrikllleo door De. IJ. POl!tma, Jr. t.rog met toeetemminll' der Terll'aderinlr, w"arna
.oorgeleun, 'Vat .,n .. rd.r ondenoek ook b.t ,oorptel IJ!!!el aangenom.n wordt. TIJt
noodl&kelijk Inaakt is de "rief 'boo.helleode del Commiesie benoemd wet jl'6310tene It.mhri.fjee :
bed.nkinlll'llD Da. Venter en aDder.n. lo delen 1Ji. Vorster, Peleer, D. Postma .ir., en oud.r-
brl.t worden .ekere dir',;en gez.gtl t~g.n den linlleo P. J. V.nt~r eD G, E, IJ_I. Hierop
lrerktllad YAn R"dd.nbur~ .Ie oorzaak "0 die, ,.emt de Yerlladerioll eeoe korte !"'Ol"
bedAIJMing. Di. boodaUMth.bben .ijn niet ooderde I Na d. pilOU. G_leaen e.n memorie 9&0 den
jnilildictie 'Re dele '."rad.ring,m.a, de kerke .... d ,Ker •• raad eO een groot deel d.r gem.ente ",n
• 1Ul Redderaborg ... 1.: Zou di. Joork.rRad d. o')r-

I
Ventenbunr, ,e"oekende de Al,.meene V.r.

&aai 'fan die bedankinll lijD, dan lOU meD dien gadHring om per p"titie eene jurlijkseh. toelage
ktrkereAd moereo (·pm.rkz .. m m.k.n io bet' uir 'B la"da Ime to .,allen; aange.end. dat door
.enolg .ooni"tig te :Iij'·. In elk g... I, lo"alel d... n weil kloine pn b..bo.ftij(e gem.enteo ge.
d~ .... k r.O 'OOr de .e'gadering ligt, •• 1 het bolpen zullen worden in har. moeij.lijkbedeD;
miMchien Doodill zijn' ali". na t. g8aD. W.re" Izij kOlllen mot dit .enoek tot de AlgeweeDe
oiel' m.er daD de bti.f Yan d.n krrBer ... d nn i Ver~.d.rinll. omdat er g.lDeenten lijn, .. elke in
Reddfnburg, dan ,. ... bet o.n onoor p:.,,1. MaRr: d.I.lfde olll.tllodij(beden v.rk.ereo all d. ge.
d" Rndere brief ie ook gele"D .n den inboud I ",p.,.te .. n V.nr.r.burj1. OVAAL STALEN HEININGDRAAD, Stan
met .tilnrij,lreD 'oorbij t. gMn, .al ni~t b.st; Uuderlinlr P. J. V.n,.r h.eft ook ••• lDemori. daards, Kookkagchela," Hot Platee
kunnen. VAnd.nlelfd~n inboud ... n d. ,emeeote Lady.

Da. A, Coeteee m.akt opmerkraA"', dRt II•. brand, WMr onllelulikig te hoie ..ergoteo.
J. S. L. V.nt.r e.•. ni.t 811•• 0 de kerk .n don I •. P.leer d. laAk toelichtend. I.gt, dat lij
Kerkeraad '.n Redde10burg b""ft bedaDkt, mBar niet 1'&n bpm ie uitgegaan, ma.... o de
de gebeele kerk. gem.ente, Von tijd tot tijd werd in lijn. g~.

O1Idtrl. M. du Pl.tosil: Po. Ventn beeft •• ne, m.ente .r o'.r " ••prokon, waarom on.~ gedleeo.
bfilige bedi.niDil. Door lijne dad.n he. ft bij ren niet. lI'~ni.l.n uit d. kae," terwijl andere
sicb die boodienirIl bnwurdill g' maalt. Iii., dRaruit ond.nteuning Il"niet.n. Dil is .en
Iromt lijne !wdan.in~ door don K.rker8Ad un IICbreeuwend.onrpgt,aardill'beid, Indirect rooe.
Reddenburl' hi., gebrajlt. Er io grond genoeg om ten wij bijdragon tot ooderbood 9&nander.
bem 900r "Uall'D t. hrlolaren, k.,kea. Alle kerken Ifeniet.n bet voorr.ge en

D.. A. Co.tae. lI,eft ... rdere opbelderingen WMrom .oude oose kerk er Diet iD mogen d".. I P bl. k
om te toon.n wat de K.rkera8d YJlnReddere- Itn. Hij wae er altijd op t"!l.n om soodanige De 0 ndergtteelumden biedeli DU het Kolonia e u lebarg gedaan heeft. onderst.anin, t. nemen of te vr"ll'en. Waar

U.. Voreier .indt hot '.!le belanll'l'ijke IRllk. men er 098r tIjlfllk bad hij bet ontllden. De
Rij wil "ie' noodeloos ct ongevraagd de nak redell WII~, dat bij dacbt dat IDlke in .trijd w.a
lOO behand.lfD "eof er e.De kl.gte i.; lDur wil met d. belijd.nia; waar befft oedert d. t.ksten
tocb de nijh.iJ' bebben om te weten t. komen o •• rd.cbt.n i. rot de oYertuillinll lIekomeo, d..1
'Wal Il18n to W.tODka~ hIlIen. Het is eell p1'e- luike niel in etrijd ie met de Schrift. De Ile.
diiant die atg.at 'Dlo.n Iran liet niet 100 boo. m.eDten mo~t'D mededeelen van bare goedereo
ren londer d.t het .en l18YoeJ"'0 leed ."w.lrt. deng.neo di. haar onderwijlen, Dit wil hij

Dw. A. Ceel ... IOll'gftarne w;nen weten ~or 'oor geon 'Dkel oogenblik beatrijdeo. Hij liet
l!oe .er IDtn bandeltl1l hn, wat h.t regt duer in de bepali~ll, dat de fl""r. 10rgt Toor liJoe
T~rg.derinll' i~; naar' lijn. beacbouwiog le er dieoaren. Bij wil het ook seer gaarne lien, dat
nleta te behsnd.len. Wil men tehter k.nnia ne- dl! gome"nttn bar. bijdragen .oor de k.rk bren.
men no de I... k, daa D.me IDeo lreDLis nn d. Il.n. D. Ifem•• nten lijD acbwruit gegaan. Door
geheel. I8tk .n "!I'l!'e ni.t le ... el nadruk op druk en moeijelijkbedeo kUDneo IOJDmigen nie la
d~ ~dlllllri"g.brief UI! Da. Venter, loolang men ilo,en tot ond.,b"ud d,. hrk, J laar is de
Dlel de .nder. doeum~nt.o in de nalr iOli.t. Tb.ol. School, wolke oolf o~dersteund lIloet wor.

Ds. Il. p, .tmRn h. .tewt l1ebeel m.t d.n don; lij woel 1l.ld I.enen eo alloo oeh"ld maken
JI1'edilrtlllt ... n Reddersborg in .. n b...eboawt d.n on wij moeten die scbuld betalen. Klein. ge.
bedanlringlbrief 'Rn De. Venter niet Ier td.I, meent.n ..inden het mo.ijelijk bar. leerareo te
m.. r wel deo briel un den Kerkeraad Y8n Red- i onder bou den po kunneo deew~ge bare bijdrllfren
• 8t1IbtJrg. fOor &Rdere do.leinden ni.t opbrengen. D.
. Oud.,1. P. J. Venter kan boejl'"nAamd ni.t in. dialteuin werkeo, mur dit werk.n !fUt gOlllard

lieD waar~m de Tergadering bet "'jI't ~i.t tou met luchten. Bet bart d.r leeraara wordt be.
lDOjren hebbeo om ,"yder in de lIIak te gun dAO droefd o'er de .. le werlraaamheden, welke
de kenniagniDg nn den Kerker .. d nn Red· "eene nllcbt op Ineren. Bij we.t Diet boe bet
d8t1lba". den anderen le.rareo ,ut, mMr dur lijn lom.

Dt. Voreter dtnkt dIlfin luik e~n. belADl1rijke migen die door de om.lRr,dillbeden miltrOO8tig
~ eeo w.inilr ..erd er ingelieo moet 'Worden; worden. Wat kan onl binderen aDder d.
biJ bn.r lieh niet mede ... reenigen om d. IUIr om.tAndi,b.den de weYlucbt t. nemeo tot de
een90ndig Yoor kenni~g"ing .. n te Ilemen, mie· I't'~.rivg? Wij worden durdoor geene etftate-
!<ebien .iDdt hij hiern. dat er nielA and"" .An k.,k, d" It&At y.rkrijgt dsardoor geen in,loed
te doen staat, DlAar wil dit .ern weten. Hij over de kor.. Men lOU !.onnen leg,ell, de pn.
wil wet.o wat ne man gedaan he.tt. dihnteo bebooren afbenkelijk te' lijn van de

D•. POllmA Jr. komt tioynp:op de beech!luwing ~eme.Dten en moeten dll&l'omdoor de g.meeDten
no deo p,...dikant TOnBurgersdorp. H ij kon 'errorgd worden, Maar als de gemeenten niet
met beID niet iCllflllm.n. JJ. nak lDc,et •• n- kunnen, WRarom dan niet tot aod.re ~oorloofde
90adill sis hrni,geyinll: """l1enom'n word.n. midd.len de toevlucht Il"nomen. Ware dit in
Da. Ven Ier kan h.t radicaal "n pr.dikant ni.t otrijd met d. Schritt, bij lOll er niet aan donlron,
beboodeD. Hand.1t mtn .olllon. liJne ge· mur DUie dit het genl niet. De leksten door
dacht., dan bootr•• dl In,n den .eili~etan w.g. d. Synod. g.noemd lijn er Diet op tegen, maar

Ds. P~la.., "gt, dat door sommig. I.den der wijl.n de 'erpligtinllen der gemeenten aan. lJe
..el'!!aderin, "eprok.n i. aleDf de oorapronk •• IIIk.D mo.ten g.makkelijker gelllAllkt W01'den
Iijke bedan.iDlubri.f hier niet bohoord.; di. "'''or de il.meenteo. Hij krijllt jammer Yoor de
brief beboort bi.r. Hij 'jI'elooft den Kerkeraad kl.in. g.meenlen, men kan jl'e.n bloed oit .. ~
ftII ReddeMlborv, mallr 1l.looft oolr, dAt di. 81ean tappeD. De .raat b.lpt niet, maar g•• ft
Kerlr.raad '.rph!!t wae bet origineel t. pr"", .I.eht. onl. gelden terug. Wij lDoetoo plannen
d1lCeereD. ve .... Ir i. te-g.wigtig om 100 maar Imaken om de kerk ewnde ta hooden. Hij weet
HD.01Jc!ig ""or lrenoieg •• iDIr aaa re nemen. ni.t wat er UD worden zal ala er niet epoedig
De loho.d ..ao den oorsproDk.lijken brief kan- uitkowet IroIII t. Bij wilge.D. kl.,ten ui ...
lien wij niet' .oorbij lien. ZiJD er fr!'ooden eproken, hoadl er niet 'faO om gedarig te Irlagen,
waarop d. lrenniogninjl' !>eboort ungenomen te maar een ieder keot den touland .an ont laod.
word.a P Da. Venter Wll wetlilr predikant en H ij is Yoor de aannemioll' .. n de melDorie. Ale
ill het D'og, Wij moeleli in .lk ~ .. l weten bij niet oDderstellnd wordt, Iran bij nie' Daar
of d.t .. ac If"~gd wordt io dien brief nn dien Veot.raburll' terug gaan londer beecb.. md te
.. rd is, dat wij aiet lo.den wOjl'en bandeien, .ijn. Volbl'aAdsledeo bobben .erkillllrd dat d"
.lJ. Hrvadrring Oloet bt.ide brie .. n I.r !.teil RaAd gewilli, ie om t@ helpen. Andere kerho
lIf1ebouwen; de briel .1lD. bedllDkiog w.g niet Ibloeieo daardoor,waarom moetea wij kwijnen. Hel
prgnoreerd wordeo. il natuurlijk dat leden ""II'eo, w.. r"m moet.n

1'•. Vorater bOTb.. 1t nog een8 dat bet een. wij 100 Y..,I betftleo te",i jl andereo minder op-.",.ti,. IRak is. Hij wil !wide bri .... o behao- brenlfen. H.t i. nrkeerd 100 te redeoeefen, "an dez"n
deleo eo treedt in een betclo,r te dieD .ff.kte, maar hot wordt jl'edaan. Hij I&llater Weer 'pre. , '"

D•• A. eo.l88e wealCbt ;inliehtiDg te YrsgeD; ken, be.ft na maar de .aai toelrelicht.
la die oortljlroolrelijka bri.f geoo'glaam om de Oud. P.Venter,.1lD V@Dterebo",genoelrt d., de
-.Ir op te beoordeeien ~ 0. _boIlwing Ichijot leden eeo weinig barde, ap'elren opdat hij ook boo-
be. wat .eltlijdijl', mell 8]ireekt te .eel Oyer reD nn. R.t 1&1bem .pijteD ala aan de begeerte
dien brief en echi jnt waar4e le bechten aan .an momorialia!ea ni.t .oldaan wordt. De .n8D-
eleo inboud; worden de alidere doeomeateo iD- den in Ventel'llburg aijn poot. De redeaen iD de
pai"lI. ku mi_bien het tegeDdeel het genl memorie Ileg.. eo sij1l DIet 100, de groote red"n il
mja. armoede. Dat er .... lal d.. z.,adage eea dienet is

Ds. Peleer "jI't, d•• ergadering beeft rell'l om eo dee Zatardajl'e geeae catecbi.tie ÏI dour ar-
dien briel te le.. n, iDclien :noodip:, meermalen moed.. lJe leeraar i. in Armoed.. Bij lijnt te.
t. leien; eie 9ergaderillJr lIloeI kennis nemen fUJrlrom.t 'faD de t",lrmen8CbeD had hij HO wei.
ftII dlln inhood; m.. r btt. w.. noli' nooit lijne oÏJr Ileld genlajfd, maar kon hilt niet krijren. Bij
m"oin" dat de taak "p dien bri., aJioPn be· beeft ~lten, paarden en ecbapea moeteo aanne-
Ilbt tIIOeIt wordeD. Hij keort de bADdel';;'e lIIen Yoor sijD sa!ari.. All .. nn mell tocb oiet
'hO DI. VeDter teo Iterble af. Da. V.DleI' met waarde r.,e maken. Hij 'I'reeIIt &erag te
ba, d. ....1111 der Kerk, .. ,thane behoort le Ilaaa aJ. de lIIemorie niet "opaomen wordt..

te keDlI.r, Het ill jl'eene geringe auk aieh 00- Zijn oode .. der-W. A. 'Veater, Ian .elen bier O.GI:.IGT 2. A•• IL. 1883.-ItAPI'i"AA:r., £30."0.huck'b .. r le gedragen "I .,.rkeerde dinpa te belrtDd~ eea slag krijgea al. bij boort, dat
don eo du maar de kerk te bedankea. Hij ... bet .enoek niet .oldean ie. Sommigen ge.eD DIREC'l'EtJREN:

bn Diet sier, waarom m.o ni.t, "0or 100 •• , lot £10 .oor bet ... Iarie. De m8ll.cben lijn arm. De Edelê Beer P. M.uuJs, LW.B •• VootzitteJ', en de Wel.Edele Beeren J. C. SlOTH, B. P. DVmogelljk, df! _k meg °8jlIlU. Hij boopt, dat in 11'.. &1 aan bet .. r:roek niet .01. '17_ P ~ PGT _
h_'jd '. ~ "d rd d dt d _"'. bbl'" I l'B.&Es,L.W.V"H.WIULUr,L.W.V"D,P.AAnu,uw, .-UDIBen .............uw tl .aII IlIlJo,v: ",rltr .. en riJn e wo t ua Wor • e • ........ nnll toc ap .... Yet oe· BA..NXIER; DE ZUID-~80JD1 BAlfIl[. CURATOREN :-De Heeren P. G. LED en H-

lij geelotelJ met pbed door' den :Scriba, nl het Ineo. Y"ntel'lllmrll' ie "D h.t linkeo. De om· WILlLUi. PROKUREUR :-De Beer B, P. Dl] PAEBz. AUDITEUB.EN j-De H.eenm
lini" Tan Pt, 106: 3. .treken lijn ong .. ehilrt foor besuljia" er ill lI:oeo J tt •• _ D T\ '17_

. AI M • Ii t' _.. rd OHN~rr en _ a.anu.tTW
water. • ~~t! ml. "'>oga nl~t gIllege"" wo.t, De Direktie zal door~' 8ecz.etarie Ïneolnmte Boedela Admiai.ter.m,

NAlflDDAOZlTTlNG. komt er. bonrwllftood .. Er. lIJD mea8C~en, ~e De T\.:_ L ·...1_--WO"""'BD'G te:l bij'_ l ......;n ...... teelaiten en
' eeolD.. 1 In 24 1I0r ml.hee In wa'~r bereId lI'"nle- ~....,.. ~ .. .-nuen I........,.. .....,. A, 1l1'8 n.m., om ,". _' ..

De.. lictiotr_trd~80pead •• tgebedd~rDt. t~n, Ala gtene hIlIPlrOlD'''1JfIlatVeat'''''ban •. ~a~te.doea. L_ _1:_de DOOGERIJEN' .. MEOIOUNJ!:N, .... de Beate. ..K._teit''_!;~;~==l~J;j~;~~~~~~=~~~~~A. OOf'-, .. bet IlJIPQ. waa P .. 100: il. IHi' kon niet &erYllIfIderior !romID, mur OlD ti. .Zij ~ dit.K&ntoor ala LecuietIreu. Aa'ent:-;n of an~~ w~en.te._QeIDeD.,._ ....... _. . .' ...... ooodi .......~ .....Ip.,.~-U~ ,,,. . ., •
Noc Hn de orde de bedtUin.. • - Ilo. J. B. ...!.....6i .. oI ;. do __ "'"'::' do. ~ "Do w_ ..._._..m __ . '.Ii Ch~fUrgaJ.ll • He . e~""r~""" _.'. C)JItIt'.n, P~~~!,~"I.vu.... .. ."i..- Wd'''' --.),_ - ..... mm............ ._ ... >roiIot,- •.-., .. •
OacierliDf P. J •. Venter stelt YC?Or,g~oll. bn bij Diet &erwf TllwacItteD. De.Kaatlchappij.aeeft Ben.. aan hJeaen.op ChmJt.ICe V~ I . .,BoU.odaohe. . ,..

d..... · toor- OadertiDg Van; J.. ""tJd :-' Er . . 'D_a....::_....... v...lf!.-! I_
-vr4t .... 10 __ -btD0eai4 0111 te W"" f(Worc# '~J 1.1..1>• .8~ &ct .w~ . i _.... ""hr.

Wea.veré'·- Hall, Wool Exohaitg~
SCKEEP8. Elf co •• mSE XOOPLIEDElf, -u.IP. VAN ZIJL.

V~~lage, ... ..t~.~
g.ntoor W_elijke Prorioai.~_ 'Il

: ..... -11........
i

Terpentijn
Reuzelolie
W ilcox's Reuzel
Gouden Stroop
Amerikaansche Vrucht.en
St. Louis Ruodvleesoh
Groeote en Vruohten in Blikken
Amel'ikaan8ohe Bladtabak
Caveodish Tabak
Satijn en Fran80h Politoer
Wijnpersen
Amerikaan8che StoelIIn
Amerikaan8che Karnen
Koornschoppen
Kc.ffers

,....
8'.U.TlOlf&

~ V,.,w ~~AOt_1U~8,lfH.'
Beo_I

"0

NU VERKI~IJGBAAlt, VC'treki na
~~ ..
zoutrtriar ..
lrfaitIaa4
Dubau~g ..,
J[~r ••.........._,_,_......... ._.~ ..

BIJ DE ONDBRGETEEE:ENDU,

txcmliJ~u'ell V~iD d.~ JU;;ellft'('.te tJollstihlie \'~m,dfB Il.

fonsUtJttit
W I\tervaten
KaUllijdera
Vlee8cbkll8ten
Wagenkappen
Duck 9n folcheepazeildoek
Kar- en WBl{eoriemen
Do. Spaken
Naaimachines
.H.efrigers tors
Puot Heiningdraad
Belems
Klokken
Groote eo Kleine Bijlen
Damsohrapera.

fOUl' dr ~;HUI.kolonie•

l1U.Fl\J.EYlt & REGTEi{.
Groer. te]: lein. Ka.aostad;

Hermon
Piquetberpeg

T1llbagb_g
.4riot. Jl*"
ee""_g
Breed.eriTier ..

11'18 10'13
11 '47 10'3'1
y....

U'IO 10'jU

12'60 11'20
I'I~ 11'.0

..ID,
l'f7 1211
~'16· ,12'18
j'86 ,12'33
3'26· . l'U,
f'O ,I-M
6'36; 2'69
6~ ,3,39
6-.60 '3'f9
8'0 .·.S
9'20 6'H
10'30 6'38
n.m.
12'10 8'6
I l'U
:1'241 '~'38
"6(1 10'66
f'16
6·10

AFRIKAANI)ER BON I)
EN

.. ~3'17
S'f6
.'0
.'61
6'
j'O
7'

DEUREN EN VENSTERS, ALLE GROOTTEN,
Deelen, Klare Denneplanken, Zolder eli Kaatplauléen.
Mouldings, Marmeren. en Houten Schoorsteenmantels.

Goudini_r ..· •.
<I AankOllLd Wo
Vertnlt do.
HexriTier
Heni'rier oost ..
'l'riankl. .. .. _.
<I ..la.nk. TOllwsri'rier .
Vertrek do.
Constabl.
(J Matjlllfontem ,.
Btdfelari'rier . ,

NU VERRIJGBAAAR,

E E _N- VOL L ~~DIG RAP P () R 'r

·e·lO
8'H

-7'S6
8'18
8'69

, ~'fO
11'0

AMERIKAANSCHE SPIDERS EN DOCTERS' BUGGIES.
Expresa en TranSpoltwag8Ds.
Bchotsche Karren, Handkarren. Kinderwaaentjea en Krui-

" Grootfoutein ..
Bl-m",er ..
PriD. Al~'Wer
a Pruerburgweg .. /Uitkijk.. ..
lAjubo8ch' ..

a Aank. :s-fort W..tj
Vertrek do' .. 1~':of ....
N'elapoort . .• . . . .
Krom,;11kr
DrUZtUkr •..
Biujt6p<lOrl' ...

Victoria-WNtweg
B~t .. ,.
Richmond.eg ...
Pfaat/rm#e;fI ••
Mijfl/cmteifl ... ... . •
a AankOlll8t'De Aar .
Vertrek do,

VAN DB JONGSTE ZITTING

VAN HET PROVINCIALE BESTUURwagens.

TAN DEN •. m.
8-.6 1'16
7110 1'26
8'38 ·2':;0
9-28 3'18

10'8 ,3'68
10116 . f'U
11'68 '6'lS

(

f,
C

GEORGE FINDLAY & CO. A. BON J)~. }30ERENVER_EENIGING
HEBBEN ONLANGS ONTV OGEN TE

G R A A F F - REI NET.TUIG BESLAG, Zadelmaker.pee<Uchap

BLIKSLAGERSGEREEDSCHAP, Blikken.
plateD, Blik in Steven, &Ideerbouten

BLADKOPER. Bodem. pn. Deksels voor
Koperen Distilleflr Ketele, Geelkoperen
Soldeersel, Bladgeellroper

II CRADLE" ZEISEN, Zemnel88n, Sikkela,
Zeisslijpeteenen

~JNGAARDSUHOPPEN, Spwlen
McDOUG,ALL'S SCHAPENOIP, 8chasp

scha.ren
WlJNPOlllPEN, Pompen voor Besproeijing en

Voor het Drenken van Vee, Middenpnnt
vlietende Pompen

GALVANISCH IJZEREN NETWERK.

"...
1'0
1'61
2'M
3'41
.'38
6'3e
6'0

Overp"cdruk t ui t de -Zuid A frikaan" in een
van 62 Groote PAginas.

Pam:!iet ..
".m.

HO U'12
8'6· 1'7
9'10 .. 2-6

.../10.6 . 2'66
.. .. 11'20 .'1.

1..... --... ,._ ........
\ ....--- .,,;:_I .....-- al· _____

Prijs HoutltraaJ 1

., Per Stuk Is. ; Per -Dozijn 9s., & Kontant.5nl :: ...

(POST VnLJ). (J Aaclt. Oranjeri'rier ..

IJ ZERP !KHUlZE:\f 15 GRAVESTRA!T; KAAPSTAD,

Teek~nen van lden Tijd M en doe zijn order vere-E:zeldgaan van
order of Postzee-els voor het bedrag er van.

een J:>ost-
~'l70,-------------------------

AANj

NETTE EN DUURZAME

'1' j\ l? 1~

Het Rapport is ook te zien bij de Ag~nten
van dit, Blad, die mits dezen verzocht worden zich
met de ontva~gst
te belasten.

V f)ri.rek 'f&Il
cl Oranjeri'rier
Xra.Mv4l
PaulDpGn ,.
PoI/OfIlein ••
BOllt.kra&l ~..
.. .&.ank. De ~ .. ,

Il.m. ".ID,
6,() 7'10
e'l1 8'21
"6 ~'10
7'66 '9'~
8'41 to-sa
9'66 11'.0

D....
10'20 12'16
11-2'1 ~l,()
Y.m.
12'lS ' 1'43
1'6 ' 2'16
1'66 .3'2
2'61 IS'U
1Nl if'2l
f"36 6'0
6·tO '6'2f
6'60 6'66

"'1 ,., e'3'7 8'30
7-36 ;N6::: , ..: 8'6 ~'7~
9'20 -'a'81

10'S 'a'H
10'':; 't'OO
n.m.
ii-lO 10'60
1"12

••IL
2"26 12-21
3'16 1'36
6'20 ,;N6
8'0 . a'fa
"U f'38
8'20 f'H
Ha 6'36
U'() 8'38
IHs "60

SC H

6S.
L S. van orders voor ExemoJaren

Vertnlk do.
JlVn.!tnikin l'60. HOFMEYR. & REGTER.

VOORZIEN van Handdoek·Rak en Lade. fie Inwoners van Kaapstad
en Buitendistrikten worden uitgenoodigd hunne Uitgebreide

Vertoon kamers te komen bezigtigen alwaar ~e Grootste Voorraau

PiaaVonCein .,.
Richmondw"
!fraItPOOrl _I_.._:_..
Victoria-W~
Biujupoorl '.. ,..
Dr~~ ..~ ..,
KrortWtM ...
Net.poort . , ..
~Icop ..
cl A.ar..k. BMalfort W
Vertrek ~ort W
~tUo.eh·.: ..
Uill<Vlc... .. ..
"~"'I

ELK. Kantoor van de ce Z~jd Afrikaan." Kaapsta.d.

DE SINGER FABRIEK, MAATSCHAPPIJ.
ME'UBELEN De grootste NaailJlaehine.'abriekanten ter Wereld.

-- EI' wordeD nu meel' dan een h a I ve m illioen jaarlijks verkocht t ~,.,;!,.~el ...
in Zuid Afrika te zien is. Bezoekers behoeven niet bevreesd te zijn dat f')E GROOTE VERKOOP leyert het o,ertaigeDdlt bewijs nn de p"ildbeid en a 0r00tf0nt.eiJl .~
zij lastig zullen worden gevallen door verzocht te worden om te koopen, I' w&Ilrde 'faD oeze 'beroe.mde M.chio ...., eD i. toe te acbrijyen aaa d. ",pntatie ,tie. Dij Butf~'fier I .,

daar bet de wenscb va.n de Eigenaars is dat hun Magazijn beschouwd lich hebben Vê1'wonen yoor tJltDnlDteDdheid v.aD Maakael, Sterkte en Pra~tipll cl IlatJeafon~ ..
zal worden als zijnd" eene . Steek eD voor hare volkolDeJ1e Jlrtlikba.rbeld nor aUe lOOJ1eD :ftIl ,-..u..gk. ~ T~ ....

Ku.n.nen gehuurd. tIJ.nUn met d~ ~ .. do.
keuze van te li oopen door B~ oos$

het betalen van Bari'rier

(5s. . cl Aa,nkOOltd W
Verinlk do.PER WEEK. Qolldini'Weg ..
~'rier
Oerenreg . ,.

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

1

TentoonstelliBg van liolonlale Meubelen.
In dit Magazijn zal men vinden een Grooten Voorraad Engfllsche en

andere Meubelen, Beddegoed, Tapijten, Corticine en Huiselijke Benoodigd.
heden in groote verscheidenheid.

D. ll::iAACS & Co., ondernemen goede Meubelen te verkoopen
tegen minder Geld dan waarvoor inferieure A rtikelen elders worden vera
kocht en wenschen hun die koopen willen.de raadzaamheid op het ha.r:t te
drukken om hunnen Voorraad te bezigtIgen met het doel om de pnJzen
met die van andere huizen te vergelijken, !Jaar er geen ander dan goed
uitgedroogd Bout in dit Etablissement wordt gebruikt kunnen zij met
vertro \lwen elk artikel waarborgen.

Bet is de gewoonte dezer Firma om alle goederf'!n te merken tegen

P~js van
£5 5~. DI

G
RlKontant van

£5. ••
GEEN' HUISHOUDING behoort IOllder eeD dezor Familie-MaeltiD811 te sijn die YOOI'

alle 8C'OrleD Naaiwerk ongeë'8JlaUd lijn •. ZOO eeo"oadiW. dat eeD kind er m.de
werkea kaa.

FABRIEKANTEN behooren de MaDlifaktuur.Maohinee te lien. Zij .nil
't'OOrFabriek of WerkwiDkeI.

K

-
W A ARS C HUW ING.

f4IJII

J
~k.
Gc

l>. lSAAC~ & CO.
88. 90 El~ 92. LANGEMARKT-ST.RAAI'. JlOOFDUlft'OOB III Zl1lJ).AI'BIEA, :

22 G ROE N T ~ P LEI N" K A AP S T AU. -'!ó3...._-::::=:="'-_""--~...._...~_
De Westelijke Provincie AdmiDÏltratie en Trustmaatschappij (Bel-'8J'kt)

K~: Hoek _fI de Wak ... NiftfllUtraGt, (,.,_ de Bl. G-f14 Kwlc,j
It .A. A PST A D,

Takken te Port EliJabe,th, OOIt Londen, Kimberley ft D~
ban (N.tal).

APOTHEKEHS EN HANDELAARS IN DROGERIJEN
OPYqLGBU VAB

C_ SCHM.IETERLOEW & CO.,"
KA.A.±,srr ....\.D. ea

de
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