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8~bool: te PaartJel»erg.. ,

HIEBllJiIDE ;:;:; ik, Je Onderge-
teekende, aan het Publiek bekend te

maken, d.~ ik lIaMda StJe,• .Áp'" 8~ ge;t'eed
~al .ijn KOSTGANGERS: na, ef} '1urmen.
Voor ft!rdare bij..,uderheden dee men aan-
zoek .j de Dearen P. J. nn TOIT en J. H.
JOUBlll.'J', vall dell eelsten tot dell laatsteo
Febroarij.

;rEB~1883,
, I

','.Jl1, '
óp' a y.&cano,. iD the
b,. tbe deatb of P.

I,

'] J. F. ZEEMAN.
30 Jaouarij 1883.

Zuid Afrikaan
• '. 'If

Vier-en-Veertigste .1aarlijkache
Bank, voorgelegd aan de Aa.uUt~~ilVUIUgl

~~m~e Ve~n~~mg~ Ktcuvuu~.~,St. "ITI'....n'u a'lY

l;Jolft,h·r'da.,.' J Fl1brDari~.. tetf huile van

Toit .. 8l'eeál'Jlat. 'do31' eien
A lt. Luckboff: de beer

1I~11 ml't 'jongojof,.
'Hoatert.. Op'" rij Il\g, 2

I....·-~-·Ielldoor duu 'Vcll!:erlV.
lieer lohaD Fran. :

J)m:Jr6itlIT..,; AUttá M4r1a' S. Bee-
Ned., Gemf Kerle, op

J!ell»Mlllml door Jen W'!lIJ1er •. Ik
de heet' Francis Looia

Cbrï..tina WilbellDioa
den"_~ Pul G.lf.,Jio.

OV~RL'BllEN.

DE Directeuren hebben bij d, bijeenk91D8t
Vier-en. V ... ugste Jaarlijbob~ VflPlI'Illdl!!l]'IQ,1P

TOOr C.legR'D :- " .
J.-Het ia ooDoodi, de Aatadeelbouders ta!lDef'1lobtoen.

gW1U'e1lde het atgeloopeQ jaar licb lDo.\e.n i.IYt.clen
tijda. en' allen hebben dOll deae
ftnpreid, yerlieun geleden, een ODJrehl)OfCle
Nie&tqeaaiaao:d. dit "'ee bebben uwe Dir'ec~au~m
Zaken YOGI' bet álgeloop8D jaar aan te
ijj~~diabeclen vaD bH· tij4Rip,
.... Ifft ~ beechoowd.

2.-Uil de Rekeningen, than. te wordeo
Wm.., YOOl" be' jaar £1_f.#l.95 31. Gd. of
Iwl~_ "__':_. "._ __ _. _

a.-Van dese lOm zal .'getrokken m04~~n;W(lircle:B

ophe~ ~1'I1 no '£32,343 l:a. &:I •• in ln.olytltl&e
dere poiten, berekend na een a811w)l:eull'hze
yoorhand., en de te nrWlCblen DI,rtdttDGen. JJ•• ,vvu
bêdl'lg men plao beeJl die rekeDiu.g c4t
gtlCbre'fen naar pang de yerechiUende H'oe<fel8't"a1l
. 4--EI' UI dan eeu Balanl overblijyOD '

bet jaar. makende teamen me' de !IOID nu
ea V.lie., eeD &otaal 'fan £6-,861 lla. 3d.,
deeld "te worden ala ",ol,t:- '
, A..'_-Dmd8lld, te bepalen nu 8 Per4MD& of ~ 8s.

~..i Aendeel ,'. _ '.. i,

" }teeerie ]?QDd. • • ~••
~~;" '.. Winat en Verli.. , .NïeuW'e Rekening
~&t!...Bec~e FODdS aal dan op ·£24,000

~. ':"6,_Dt ~g Yin de:attr.dende Dl'''tareID,
1'0" 1-.. 'ylLLID8en ADatA. YAir DBa
",een ander. cattdidaten geDomineerd lijD: '

7.-8e' Biridend .. I betaalbaar .iju op on, - , ..-
.ft ~ ¥...--' ~ \_,_ p: '; ,.." t ...-,

BAL~S 8T~AT OP 00 .&.I' ..... ,,,.A.:J.

, 'BATEN. /.Aao'''~ "ooropbe- Per at.~t.pecie
. '~ .£40,DOO Q 0
" ....... ~ •••••• ". 22.000.0 0
,. ~'i No&aa·.niaaDd. 11,890, 0: 0 ,....... ,w-........ ... , Ó 1611
.. ~YlOUe- 128.~ 3 2·
• ~Vute... •.. 297,663 6 7
lJ Diridndea 'oo~...... M.2 U 0"
• sj)doe .. 11 ~bn
~rtÁ_"; .
......... W'_...u _
.............. W ..
" ...... V.n..:
.. ~~: ~£&9"~7 9"$II foOI!::!J__

• I

I)

·0

~7.1 " 3
".61~16 8
7,801 " 5

,
- 7 '

--!')'-+- £M,CS3 12 10!(ft".... .::: 5.000.'.0 9~~:!' ..'I., 1.620" 0: (),
U,t-89 3. ,

.. ·1,

---'_.£539,106 13 lO

·~i~ifj~~=;;g:.r~..~1r"'lP!lr,~r'''18I·alllJi.~ .......,..."...",......_, ~1oID<'UI dán met OOzeD

eeaa te sijn. Pe
iéniaDd ,dieD mea

..............;;~ ~,PO ,sIjn. &:e-eu•
pJ"UDlllie -gaf imaar

''''''-1JI'4 ,~.e,tI, t, bctbbep.
c1W'JfjJatd.n. "IUd".-~IJiiil_~"'.'1~ba4' t. beboo-
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dlgcn Gon vcrnenr "'"8 weg~ .. gtJ. t[OtYJl "",0

het le lIu>mmeu der Hollandsobe \f"'kaandel'l
cl e 1Jch tog('!1 lInt. wC';l.ollden 'ferklual'>t 'uwden,
en OOA I U kon het. lhUiatenn Sealllen In die
,l.f ~nll Jers 7.ljn Trleu len !lIen
Zoo heel JUist IS dl" "oorstelhllg nl~t WIe

t eb bennnt'rt hoc 4e Afnknan.lergecst JOIst III

a e dagen vaR deu hl-er Frolldo ontwaAkte wnar
de hoor Mefrlmlln nIet. Il'Udel'l dau Itw~d, 'f"t
1'1'('1 t te teggen, hoe ID 1816 bel MIDIst.cne
~l()ltello, toen tic kweshe der lauUaV'erJodlgtug
.. erd ter sproke ,.ebragt.,bn tltemand .t.enn 'fOnti
da 1:>1)d~~ beer 88111 Solomon, die !:le kolollls
, .. f J~.lten vuu alle denkbeeld van sel ver, eulgmg ~II

Z! ~ .. t a ",Ileu wJldo Yel'YreemJen , ~oc 11 1877
de 'len voor een lhulSteno SOll,bCJ1·PI\k!t80n
Jc AfrlkDauderlooeu lD b",t kamp 'faD den beu
.\J()lteno dre ..r mBar IR cot '-nmp, voor het eiud
u t ZittIng reeds gt'OOte bresaeu waren gesobo

hoe toen, III 18713. bet )Jl.listerie Spngg. Wil "Jn bet volkomen eeus met bot Vol~blad
~temden nlJ veel Arnkanudel'l tegen dat ollze Kolo lIalo bJS8chen In stand m-iet en

b t veerstel dat bet. op het k088CD bIeId, be- bhJven, en d"t ieder ,j,e blt'r aan beomee pi vn
Ial ve op één eli kel pant-do~ VIUl den aCCIJDs ten drt een weldoonel" der Kolonie la Dit IS
-Joor de AfrtkMuJera IHllt werd be eflbte, Vool"ons geen reden om het plan vali dell

beer trulig tot het al\uNondcn vnu geelhout als van ZUI
streJen , die 181 tHet hgt ran ooedeel zIJn dat

materlee) voor dwauloFgers ~ veroortleelen Imeu,
de pohhelt 'fan bet MUlIstone Molteno door de Om van bet bosch wesen aJ1ri111 lets teregt te! eenigen
~l lcaanderleden onvool"wanrdehJol: werd voor bren~n. moet, m pat'ttkuhero zoowel rus In r,..ns
gt's aan Ua~ een zoo cousernbef reIk als de IrroonOOs80hc-n. bet kappen no hout uaat VI\8tei
Af kaanders eeu lIOO re'fOlotlonulilreo maat ",gelop, eader toeZlgt d~r RegerIng, gebturen,
rr:;d als die ran Sir Blu tie Frere In bun negen en hl)(j apoedlg... men m.aatregeleo neemt om Ihcm
!fas niet bilhJk", dat laat ZIch beoren Maarj bet bofch"ezen luur zoo te regelen dl\t. kappen N"n."',",,,"
dc, beer Spngg schoon hIJ zIch ll1et oohng eeu Ien hcrpl.lllten naar ciscb gescblUdt, dls te beter Ivoord
!J suilde politiek te volgen die de meerderheid zullen \de bedoelingen van onzeu tlJdg~ll{>ot VOl I
der .Afrlkaauder vertegen"oordlgers tegel! b~m wezenhJkt worden Ilil zal echter Diet Feschul WIJ
n I~t han liBJaagd!', geloofde toch !lat hl; wat den zobillog mer: met beboorliike dcnk,beel.leu

N II !• 1- '-t f d' I) l h hee(t IIIU1l do DJIluier om de KololIInlo bosschell
ZJ "t,urll copo h.U!.. _ ro, op 0 11 C

Z h I k d tot ('el~ rUIte nf\vc. pend kapltanl te malten Dat
kou rekenen 00 eo .. t'l" eer [ la hot wat de hebr Lalllg ,nl !Jat de 01ereen

had hiJ Diet gesion Zelfs DU, nadat dl~ komst idoor hem nIs MillIliter over de leverantie
pol tll!k do Koll)nle bijna vlcr mllhoen I 'faU c\Tllrslf'ggera rnll KoJomaal hout getroft'",n
a In nnlt~looI8 ul'Kllnu heeft. geko8t, J!clooven aan ZIJP doel zou benntwoord bebben als men
W J dat de AfrIkaandel" leden liJD Land IZloh er RaD gebonden hRd, dat IS lets Wa' WIJ
I JOpers wet hoo yerknoeld ook door toedoen der Ie"enmin beweren Ills ontkennen, want slechts
b~~n ~(llomon. Fnller en CO (\IJ Pl'IJs stelleu I ZIJ die :Van het KRop8che boEchwezen een spec
z n ()nt wnpeDlug&"et. oogallrne ~udcn lieU Iale kertl IS hebbelI die MD, J n. n.. llsten '" del
vermetrgen, en bet. hoordJl111 t "IJoer BurKtr ! regel n~et Ngell III kuullen hierover oordeeien

h t d h d t he b t I
[
Wat bl~ \ba1l8 voorstelt-dat. nlen eeu ondersook

wt't- ( on erae el WlSC u IIrge 8 en 19 if
Instello lllRr betgeen met 'geelhollt 1;an worden rn

ttl gen, -me' door he~ 8'el8el der tegeowoor • tt. h lf II INItu.geng ,-IS le 8 wo. op "'C ze In R en'l h.olT-
dlge Hegeflllg Willen uon yen-angen Maar d I L'b ILO h " d Iee e li'" oor IJ" IS P 0011 eelt Il leer mor,:rell
IVllar zat de fout van den brol' Spngg?' Ont IAl1ng ~oolt den IndrIIk I(omnnkt dat hiJ de mali j TWKK

h I III p;aa18 VRn met de A f..lkaalldêrs 18 om ats lIlnlster groo~ zakco lot atand lé beth I!e.a

naar llscb over de t-oepablng zlJRer we' breflgert en mlsshlgell to vermijden mll!)r onzo Ihu~!'\\"
trn te rade te galln, $Icb er ztlker Y'IUI boaschob loopen, dankt OilS, minder j!ev<lar aan dil
'IInl\ de dat ZIJ bem III Natur-ellen tnkeu oodel' C1fRlJ»mmlssarls van OtJ8obm"e WCI keu Id" I ItllI .. h

cl tb'" I L Fn~,u.1Kbl aJelt. gs zouden .,.olgeo WIJ Willen lIlet le ..e tcp een ron ~Illl lIll<omsten 91'1 mn"en, h~bb~ rr

:eggeu d,,' er lI.et.s tot ZIJ" verolltl'Chllldló.nJ! j'Ian ont1'jlr eeu dIe, no nis oe beer 11l'rllmall, OORI ij

s II] te \)tengen ID de Jagen YRII het MullS kroollb~hlll ccu witten ohfll' t lIo..mt, en ze \~7:~~
u , L.~ I 1 I h J b d Ali Iboo ccrder hoe hO"lIr zonqur VOOI bch oDd aan ItOt,\) NO teno..... llJ vo gUlam el IJ e n }K Ul'.K

T bid palnklilleren vaD de b"nd Zoo Wille! zettenl !~1(C~n"RI",,,,oI.)lr<1"',,
ksanders gezien OSIC cu wm eli e nameIl! Iloornen
dw; onder de Afl'lJmaoders het mectlt gollen, Volgoos den beer Sonl SoloDJOU bebben de kAlmen ZI
bestond ('('D verwlJdellng die hen belette om Ka.oenaára de Bllsuto's daBI"Ommet met SUCCC8delldt!, dIj

ti I{No~lJg"
hem tot \ rtcodschnppehlke raaJgeYl.rs te strek- botochl1u omdnt hUil geweteIl III eeu oor
I>en en ,he met. ZIJIl NaturelleuJ>ohl.lok. nlet~ tra log waa~1II eell mIsdaad werd he treVOR, heD
m lun bad \Vas hiJ IU "Ddna opl.lgten hand lafhalllg; mllaktt', eu IS eJ gcen boiSlOg tos
10 hand md ben gegnan, bet s zeer mogelijk Ischen dep Vrijstaat eu de B ISOto s te "el \Vnch
dat hiJ 'fan de toepassIlIg del' Ontwllpenlft£,swet ten omd." de' 'lIurVldal .. '01ld6.l' de V I1JSIII

d D~~ dIt h tera uillge.tonen ZIJII WIJ bevelen dllrop e DNluto. oor leo sou sIJn erugge 011-
.... ltd t opmerku,gcn Mil de nnndacht vnn Koio. Isleu

dell Atur a was d18 tot-pnSlnng 1 8 nJ me Veft nJII~ters 00", zoowull1ls de VlagCII lyat er
de 1fl1llgten der AfrIkaanders, toch hnd hIJ de:cn "an dll01 Vrrlll.tnat ZOII zIJn geworden als lllJ
welltgt nog 'fOOl' &lcb gewont en. bal biJ zicb pn" 'f.afvreten! " als Wepener, GIdeou Jou
!lI t berbaaldehJk: .la een vOOl'8tanckr yau ber\ }< lC~ em~ 10 den BlrBuf.o..oollog gehad bud,
Br lseb g~g ID de Tran8'faal doen kennen cn or cr qlOlt eell KnapkolaUIe zon bt>slaao heb.
Hnd hi), Da al wa' er reed, gebeurd wna, op bet oon 8.ls de vaderen dl' se{tel't Van Riebeeks
bt:rrgt ~an bet. nl$brelcen 'Y4n deo Tran8faal dagen Zl4h over bet land bebben uitgebreid,
scben opstand, door den Gouverneur lIao de gewetenS' vaD dlcn D"rd Ill' op hadden nnoe
Rljk.regerlng een ernst.lge "erklll.nog laten zen bou len .nt :EIJ lafhartig werden root.lrn :EIJ
deo dat het belang der KaapkolouIe beL band lets ded. wat met de SOlo:t!l)uISCUO moraal
hayen der BriUcbo "Jag 10 de TraDsvaal Yor- DIet oycr~en"wam,

bood, en wu dit 111het lalld bekend geworden, O,er ~ houding van den Oranje VrIJstant
dan b Id hiJ het 1'olk achter aloh gelWf.1lo do Ba,uw-oorlog sprokende zelde de beer
en tinll SOD men b\"t gewonnen lt~bbeD WntermelJer In zIJn rode ,an Donderdl\g dat
t'n IhaRS wat mmder vau ren "onregt die boudlJlg n.tunrhJk WDS "WIJ,' 'foogde biJ
voal II_en en ollbelhgen ' Sasuto oorlog boorelI I('ribij. "1jaddea tWISt yezoont met de BasIIto's "

De foat van den beer Spl'Jgg ui nlot hgt ID.t werd bhlkbaa. opgevat al88('n erken ten
!'p nieuw worden bedle'fen De uken &1ln Idat de Rdgenng aan don BlIauto-oorlog sehuld

J d rd da" K Ihad, IDa4r Wie, hel ZIJ 'fooJ.stande~ gf tegen
t lans In ZOO yer veran e, .. geeD O. "

stander.! (Vall het MlUlSWrw Spngg-, ootkent
1001aal staahlman ZIch 'ferbeelden zal vaD I d t" Af.. d R '''_Lt d t.I ay,.. e egermg 01ltlUti" a er ergens
de 'Dotoh vote" ~er te ZIJDsooder de woord- ID eeD Mftlelsob bUlshonden bol UItbreken der
voerders van bet A£nkaaDdensme te raadpie pok kun ",rborgeD wordt g"holldon, eo ZIJ er
geil Maal' zIJn daarom de A£rtkaaDdl'ra reed81 dltmders ~af'atullrt. dau kan mon OOkZOggt!B dat
daar gekomen waar ZIJ behooren te ~IJO P :Met IZIJt\nst spekt met de bewotrera Het 18 maal" de
die vraag te stelIelI doelen WIJ DIet op het feIt vraag or zij gelijk heeft met IlOO te do:cm, en wat
dat men hlel' geen ~bDUlkt'le 'fau Hollanllecoo Imeu &.egelt de "orig" Re~erlbg beef, 18 Illet zoo
Afrlkaandel'l beeft Wat. W1J op bet oog seet' dat III'J getracht beeft zicb tegenover de
bebben IS dat een MIDIstene dat den ateuo der 1 Basuto's f,e laten gelden lil ~laata vall ben han
Afl1<81I1Ilel'l gem let, en .at men met regt Olet Igang te l-!ten gaan, maar da' alJ dit. zoo ,gedaan

M ._ • ..~te rd 0 beeft dat ~e gepastbeid barer haodelWJJI8 aanvoor eeD IU18K"rIOUit, wo geowoo 1ge ppo-
tWijfel on4erbeVlg "08--__...:

13en1~o der ex opperhoof-
.,w, ... ~...hlbAn dlltMhJk te mskon dat tJj

Ilflv..I.,n.gebandell ha tien wer
de rMe gevallen ,,!'t~egon

;,\;..te;w~.YOvoor bun een billijk Mn
rpI) lr.elden d~t do KatIIng
Da Zulus hadden gedacbt
plMts va I vnn eet.-.WRyo S
suijden hem meer ..ouden

JM hij vóór den oorlog hnd
man met veel ondervin;

uren Il\ng werd er naar dere
:lAn hot einde der vergtUlr-

uepssone den al\Ilwetlgen .:lat hiJ
W'UArl"V<'1'! ItIJ klaagden Ull.t verbelpen

door de opperhool Ieu op
ZIJkonden hn 1Il0 klagtcD

Gon vernement lil Iellen of
vee! hoop kon geven lat bet
fAIlk omt.lelQt do vordOOtwg

van deselfde \'I'IJ"O ala de Zulns
loa wen Kolonel ()U'rIlS sprak tc(;eD
het em le der 'fer~aderlOg oemge woorden den
KOlling wel 00 voorspoe I flf\n Zululand wee-
sehende Ilo troepen vertrek keil ho :lCII naml<'.
dag De ~l)rga.dCil"Jng'glllg eonder cemge rust.
nrstorilIg uiteen
I)urbau. 18 t!11 f'1e wegells het le~gen v lil don

eersten sfeeu VRU Jhet rueuwe Stadhuis
Gist.ereu IS een man per ongeluk In de borst

erwoad iloor een revol verschot. Men ver
wa.ebt dat CtJ he~tellen ml Denselfden <lag
ploogde ee.n nndet1 Itelfmoord door sich met. eeu
revolv~r deod te sehietcn

Na,fltlrel.lê1JNUIID Z. Al'rrkl\ over d~ boeren te
Uit IS ~o~tel" lets WIU\l"ACrlkaan~
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moet geh"ndeld w01'IJcn Il t I

I liniëu ONUERZlmsqHE T.ELI!:G[{t\AFDIE~srr
Elf GELAND IN ZUIP AFRIKA.'T EEN EN ANDER.
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LONDEN 1 Eu -}Ien zegt dat. do lorv
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glltUL~" wne lst.nntku Ido Ier Regerlllg met botrekkl J lo
Zulnlan4 ell d.., 'I'irIUlsvanl
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ding I!,:~ "11·\ 'l I~ggcll ,all eien eersten steen van het I lenwe

wft8uler ~ I
i "lft IDetru' K A A :P KOL 0 NIE sta HIUIS A les ~Iog zeer lovendig toe, ti)ado
&IJ' dil!; hAd I I Ie haizen eli strrtell veraie ..1 Et WAren
WI\.U d 1118 BRAND \ ertegen \V<l'OroI,;el ~ van do v 0 schillen io soorteu
hllrt h1d ~d I vnn DIJverheId 011 van dou spoorweg liB. H'fCZIg

v..r'I<""n1.P'~klO1t1 POltT ELIZABl'1K 1 Ft:u-Kolt nil Iln db swet was ~rOoLsch liet mlokct. was
om "lUI h.~",nen hedell mot"gcll I.lertgtte con dlcu"tooellJc eOll groot suceos !Ul'S a~oud8 was cr vuurwerk

diender dat cr blaud IVM 111 het • lialcoll 011 IllumlUl\he
110tel tegeuo7er het Douanekantoor Do b a j ~

~e d Spotidl,{ dOOl" le b 19ade eu !lndal CII gc
blasch t I I W:JS bh] I bJ.llr IOgebroken 0'11 d..
~bouwell 0I'LattellJk aall br1lurll!('stokell Ell PRl lOltrA 2<1 JAN -:'fen hcdl. tweo
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I III de gebou weil bewoond dOOI Mao rice &. Co namlet verHIeld Uall vijand "erd herhaa.lde
IJuwehers IDllrktplul, dlo IJpel geb."Oken \~as lijk In het HoU UIiscu el ook III het haf
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Y()j)'tilltak J"'!Ill en und ..r Iclcl I, LIrJkbaar Olll toegnng tot dell wIllkol (he \Vod veel tu I ~e:schollk{ln Hec eeDlg ant

glll"d~n ql6~ kostbare J~weherswarel1 ge\"olcl \\U8 te be woorJ boston 1 In ko;{els Uit de spelon'ken,
""lln,,,ll"~W bel !tomelI l£ell b'l\udendo k1\1\1'lIwefl1 f:evolldel 1WaIIldoor een Kaffer gedoo I eli e~11 bur~r hgt

'~~1l Ién er waB celle IIl\11nWo ollt.komll1g 1\1\11 6"'U orn aewonrl werd Mell deet.l toen bet lynamlet
.erl! 8 letlKen bl nn I VMl geeuo pla."l.ts werd lcts vali ~\ tpluft'&n met Gen reeds gemchlea Uitsla'" Oe
e..!~:;'-4>ant'dovermist en rnen deukt d t de verolldol" vun lelle plekkeIl '1.1.}1\ UoA~ lt en hot. grotw8ar
lelf~ jUl stelde dlcHm \vllnrschlJllhJk gestoord ZlJII :-;ctlekal snflll~elle He vijand die eerst het

""'--".Inog ",td",re ! Het I\lal m vnu b.,uld veroorzaok te CIstai en dyoam et verachtte:. "ns zee!" ontmoedigd en
Del)O,Jill~8 ~debraIId avond ID het. I aardespol groote ontst~ltc[l~ u IZC borgen! warcl' naaI evc. redlghold be

g~b"uw muar D1cIIlaod bok~am eoulg leed J roocdlgd Nellmapl S \VCIkte me hj biJ bedo
om tet PRODT1fKrE~MARKT geleger bedeu e. l",r le do J UUI"Crs hoo het

er JO et <J' dylllI'nld te georulke I<Jeulg.J Zulus VIlU
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sltie zou willen vermden, 1II1ch niet ont.&iet OUf,
even als het MIolsterle Molteno. door laad- Bet telegram "urio gemeld wordt dat de
ge'fel'l te Atén lelden waanan meD weet. dat Trans'flal,cbe en Zulu z.'\ke~ door de Torlel! 10

ZI,l de belaupo del' KoiOll18ten lIJ dIe d~ EngeiAlld ~l.s aanletdlog tot rn aan"AI op hel
Naturellen achter .telleu Waarom Wil het ljm18teno G1adatoue zullen nnngewend wordeD,
hl 101stene DIet aan bet ,oorstel Hoflmlyl' p tie •• t. meU vreemds. maar .tkJhg lets Wilt ~r
Loder o..wat de heer Saol Solomon eu ZIJDIoas Afnkabers alles behalve _'Iertlorlg IS HIer

d
• IJ N 'fan stJn wtJ echter overtuIgd dat. elke pggtug

wewlge OIl ersteaDt'ftI er 'Ille. saD ., en a E I d gd ~ T I bd h 8 t ID nge ap g~waa om I"e rl\DSVaABO e
weteu WIJ hl'el goed dal e eer prlgg me sakeu tot. een oQderwerp """ part.IJstnJd le
lIJn oorlo~ eu illJn oorlogseobuld ID veel erger maken, bIJ, bet. Afllkaaoder pul hilI< vnj wal
dIlkrediet. bi, de ArrduuUJdel'l II dan de beer meel" afkelfrrog ZIlt Vloden daln leUs de bemoei
8au} Solomon Dese beel\ eeMer door 'IJ Il JIDgeD der lR1JksregorlOS' ~ &sntoillod, en
laafCle rede welllgt. CJn weg &c* eelt WlJI'8lng mt de dll~n toen de Jeugdige Ellgelscbe prln
der Afrikaander 0l'lntO yoorbenlld. Nlet. IS. lien bler warn hermltOrt me.n alcb zeer goed
dunkt. ana, gnobikter om be' Afrikaander pu- welk een .~mmll)g Iller heer~hte toen Euge-
bhek tot. Dadeokeo te brengeu dan dat. geza,nk land ~en'()nze Trannaalscbe broederon dwanJl
o,er de scludd di') de Kolonie op siëb pladOD aaowenddd Te~en Engelan~ is de Kaapkolo
I\t'~n en de mlsdud dIe Itl begaan heeft door nie DIet OJIBOwueen, .maal' Y(lol'tdurend mIner
bllll' h"ndl'huJt8 tegeno'e1' de Bustol., dal alaDd met de Afllkftallacbe III- f'OOl
smRlen op den VMJataat eli ~n "'l:bin~J)18 er EogelllChe ,taat.heden all.,. wentlCbellJIr

mr~ eo dat openlijk: pt:eGlkeu eqer politiek Belangrijke berlgtt'n'OYer
die, door baar toekeoDen .!deo knJ" ,Il Buuto~RJ
ten nan de Naturellcu dIe bllRr Rt c!on lIt.nJd ona 111 ve,kori&n 'form
dfll IO'fen8 de bo'fcn.baod goven, op den van deo lteer Orpell
dllur den Afrikaander boer moet ~lDereo .. keu, diei onr de
}fl~ heeft Donderdag bet gen~.. pW 'feel bobt \ nrsprelJ
de belde grooto ,.nClld_ del" lb.torelleof de eer.t ten !'rolle aan bet
hreren IrYlno en Solomon, 1ft de W l1tge'8nde beupoe.ren on. lilOOf' gocJ
Vergadering het lI'oord to bOOTen .oel'en, ~D brekeD 'fU den OOl'log
"J verWIjzen Ohile leze,. Daar oue 'rW-, eeu dagbla'd ~mJ8peeld
Ibg bnUDer toeeprakou Mea weet, aU de \JIl bet b1lll1 VaD H __ b die

der rebelhe Il 0

bebben, than-
kOlDen'

eeu IlncC Il

op t.weedl'1lgl
oorlO&" oSlnr·
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'VAN

e en 'Los'se

7 Stukvaten, van [) en 6 Leggers , .
7' Zes-Leggers t ajaten- en lJtaauw D'uiglKuipen, nieuw
8',) Rijders, Pijpen en Okshoofden .
6 Halfamell en Ankers
1 Trap- en Onder Balie
S Kajatenhouten Druiven Balies ,
1 Wijnpomp, met toebehooren ~

Trech~rs, Vlootjes, Kranen, enz., enz. '
8 KAjatonhouten Bmmers eo andel' Keldergel'eedschap
1 Halflegger Brandewijn-Ketel, met Slangen, euz. nieuw

l~ Ballast Manden f
Eene boeveelheid Stalmest . t.
uraven, Varken, Pikken, enz., enz.

re Vortr.ekken,
I

. I

Z~~:

i : ..
. !. Door: hel; Congres,· te Oradock geho

volgende ~~lIlLie o.augenomen l

! "Da.t deze Vetgadering, het wensehelijk acl:ltcJ:~ Alribandei Bond eo de Boerenbe-
ecb'ermmgs'fereenigiug zullen worden. UollllDlilllio· aan te stellen OlD d. regelt
van den MtjlmaI}der Bond en de BoerenlJle8ChcrmiJ:lpv«ifl~igiJilg nemen en daaruit eene oonatitutie
te !vornum en 8&u de verschillende TaickM van voor te leggen. en dat dauop een
C~gres ~ gevo.lmagtigdeu van alle Tilkken &al • om de fiDale vereeniM totstand te brengen."

; lngevplge deze resolutie werden de on,del'rrêti> ...
o~ eêne concept-oonstitutie op te stellen en te VA.'Rn, ... i.II....

: Aan die opdragt voldcende, hebben z1j lPftn ...._ ...n ~oderst&and~ co.bC9pt.
constitutie' Ban de differente Bondstakken en ngan )JI6r
ov~rwegicg voor te leggen.

l q j

Met verBOhnldi~de~ ecrbie,d verbliil:en ziJ:::
',' I

JOSI4"S HOfFMAN, Voor:aitte-r,
D.F. pU~JT,
.J. II. ,OFMFYR, J'ir.., RecI·etari&,

I Led4n der Oornmi&&~ tJoorlloe-/i~cl.
I

A:F lt I I( A A N II~~R' BON D.
~'A~_~-_~_~.,~~._ I'

i DE ALGEMEENE cd~S~IE. ,
· ;ARTIKELlt._De Bond k~t geene .nati.omuiwit h~m~. dan alleen.die der Afrikaanders,.en

' beS<?~ouwt als daartoe te behooren, een leder, VIUI wellre lI1lomst ook. die de ~ van ZUId-i Afnb beoogt, _ I'

gelegenh(}id l\RT. 2.-net doel van den .AfrikQ.ander-Bond is: '.~ vormJn van eene Zuid-Afrikaaa8Che natio-
nalitpit, door de aa.nkweelring van ware vaderl&nd.sliefde{: .

fUT: 3.,-Náar dit dool zal de Bond streven. door de Afr-ibnnd,ers aan te moedigen aich .oowel
op 8~tkundig-als op' maatschappelijk gebied te doen guf~en als ~ natie.'

ART. 4.-~8 gewoon lid van den Bond mag' een ie4h wo+ tOegelaten die met zijDe 1lMm~
,konUig verklaart de iii deze constitutie neergelegde be~CDj te zullen handhaven en jaariijb vijf
shillipgs te zullen betalen ter dekking der kosten en bev0tcIering rer belangen van den Bond. . '
. ~ItT. ó.-De Bond Al verdeeld worden in Provinci~, 1V&&J"f!IU1 eene zal worden ~StiBd in élh

Republiek. elken Staat en elke Kolonie van Zuid-Afrika.. ~ . i . •
. ÁllT. 6. -Het bestuur wordt, zoo ver doenlijk: nit~fend ~oor middel van Wijksbe.tunm, Die-

triktlibestiIren. :Cirkelcomités. Provinciale Besturen en
i
~. Centrar.1 Beetaur, .

~RT. 7.-}Jet Centraal Bestuur zal ]>(>staa.n uit twee A1~vaardigden van elle Provinciaal Bêstuur.
die ip dienst sullen blijven totdat hunne respectievo Pr'9vmciaU Besturen andere Af~en in
hunne plaats zullen benoemen; on ieder dezer Afge~ ~ op el.k,ev~ering van .het Cen-
traallBestuur één stem hebben voo~.elk oo~~ van vijf Ï)ond (£~). en elk ~eelte van vijf pond (£5)
groo*r dan -de helft, dat door ZIJn Provmciaal ,Besta~ zal Zl~n gestort m de be van het Centraá.l
Besttlur binnen twaalf mao.nden vóór den dag waarop zO!(>da,~ vergadering &al zijn geopend; mits
?<;hter. dat he~ getal der d~r. een -'Vgevaardigde uit. te ~~ lte~t;n niet meer zal bedragen dan
een voor elke hpnderd-en'VlJftlg der gewone _leden die tot ZIjne ljrovmCU! behooren.

ART. S.-Het Centraal Bestuur zal beurtelings verpderéni in elke Pt-ovincit>. en wel op eene
plaata zoo centraal mogelijk gelegen en door de ve~genwoprdigen der aan de beurt kl>wende
Prol1Ï~cie. aan ~ wijzen; doch loopt. de k~UII dier ,vert+genwaqrdige!:l ~teen, dan zal het Centra&l
Be8tu,~ zeU beslissen op welke plaats III de aan de beurt }(Omen~ Provmcte het zal vergaderou.

~RT. 9.-Het Oentreal :Bestuur zal zorg dragen voPr de ~e belalJ8en van den Bood en
voor de publicatie van oen Terslag van zijne ....errigtingen. ioowel &Is van ien a.lgemeenen t.oe8t&ud des
Bonds, zoo kort mogelijk na. den doop van elk zijner verjr.de.'~~n.

· A!RT. IO.-De Provinciale Besturen sullen ~. I
' (a) zOrgen VOOI' de invordering én. in overleg m~t het Cjlntraal Bestuur, voor de besteding

ran alle de onder hunne zorg behoorende geIden; i . .
(b) een derde van de in hunne kt,s gestorte geld~()pzenden naar het Centraal Bestuur;
(C) toevoor.ágt houden over de hun o~ergo80hiktb Besturen. ea .

i (d) ja.o.rlijkacne rapporten van hunne verrigtingel,1 opzen~en aan het Centraal Bestuur, iOYer-
i eenkoms,tig' de instruetien van dat ligchaa.~ i _

· AliT. lt.-Elke Provincie zal ter regeling van hare .r~eden eene Pro'rinoia.le COb!titutie
mogen vll8tstellen. mits de· bepalingen dorzelve niet in striid zijn ~et deze algemeene OOrurt.ttutie.

AkT. 12.-Wegens de bijzondere a1d8.ar bestaunde pmstandigheden 1&1do ~pkolonie 661le
Provincie van den Bond mogen zamenstellen. -onder den"_paam v.w .. Afrikaander Bond en Boeren-
vereeniging van de .Ka.o.pkolonie.·· .~ I

hoogste AUT. 13.-Het Centrsal . Bestuur zal DIet tbeste~ va.ni een~'moorderheid der-Proviaci&l.
Bestulfn doze Constitutie mogen wijzigen. . I I •

! -----~ I~ ,.- !
PROVINCIALE CONSTITUTIE VOO~DE BiAPKOLONIE.

A~TIl(EL l.:r-Deze Provincie zal worden genoemd" DE AnbcAANDD Bolm EN BoDZNtu.
' , " -. 'i, I

l\:EYIQINO VAN DE KAAPKOLONIE.". .( i

ART. 2.-Deze Provincie zal gevolg geven 8&u de douteinden!welke in de algem~ Constituti.
zijn .o*schreven, door • .. ~ i

(II) zorg te dragen"voor de registrntie der gequallilOOcrde b~; .
, fP) de vll1'kieang te v~ van. ~~i.lUe Ul~n voo~ bu.r8w1il.k en "t&at&~~ ;

c) hp.t geven van doeltreffund Uil dl'gclijk onderwiJ, to beYbrderen ;
d) mede te werken a.il.nde volksontwikkeling. door d(,versprJiding van gezonJe lectuur, en door
Hhet oog te houden op de IJelangen v.an on.ze nati9nale nfjverheid on vooral van dep land.

, bouw eu de veeteelt. als de VOOrIlIlalUsteb~en van 's land!nij:kdom.
.Al\,f. 3.-Dl13rtóe zal zij zich bedienen van' '!

i ~(I) Wijksbet<turen. iR elk voldko1'11ctschap en in el.lre muniCipale wijk. of in twee of meer
. vei1dkometsehappen ('Jl DllUlicipale wijken gefÏunenliJk. waar uiet minder dan tien. ge.
wone leden zich voreenigd bebben om een talt VA~ delle orgo.niMtie te TOMII1!n ;

; (b) Dis~kt!lbesturcn in elke Fialmle of elke Kiesaidfeling. of. in twee ,of Dleer Fisb.le en Kies-
afd.eclingen gt'1,Ilmenlijlr. ' wanr niet minder dán rbie )Vijksbesturen zich T~. • 0oom

! . een bestuur te v.ormen voor de gohcele afdeclin.. . g of i' oor do gezamenli. 'j.e afdeelingen
. naar dil volgende verhouding ;__ .~. .' '

Een Wijksbestuur van tic1I.maar minder dan !Jijj~n-tWi1Itig. ~wone leden benoemt Hillid; eeJI
van "ijJ-en-twinti,], maar minder dan vijftig. benoemt tw«; ~n van !l·ijjtig. maar minder dan !t()1ukrd.
benoemt drie; en een\"RI1 IWII(!erd of fll.t'~~ gewone leden bcqbemt t'i~r leden van het I>Utriktsbestuur;

(c) Cirkel comités in eIken Kie8cirkel. te b.estaan j1it één IIa.fgeva.n.rdigde VIlJl elk Distrikts-
. . ~tuur in den Kie80irkel ; <,

! (d) Haar Pro~e~aal Bestuw'. te bestaan uit één afgevaardigdo ~ olie Distziktsbestuur ill
: de ProvulCle ; . i

AR'l. 4.-De Wijksbe8turen zullen belo.st zijn i
:. I(al met het toelaten en afwijzen VUIl nieuw~ looen. ; I

'(b de invordering der intookenÏngspenniuge)\ van dti..leden ib huune respoctieve Wijken.
f(c het sehrappen der namen van leden. die door nietl,be.talin~ hunner intookeningsponnï.nsea

of door ,wangedrag zich het lidmoatscltap der 9t;gani84lttieOD\vo.o.rdighebben getna.a.ët. .
(d) de opzending van de helft der door }-:n ingevord.érdo intefkeningeu naar hunne reSPeCtieTe

Distri1ttsbesturen. ;' !
(t) de behartiging in hunne respectievo wijken en in Q.verleg ~et hunne respeetieve'DiBtrikts.

besturen van de belangen der Provincie, ala o_b.n:ven in het tweede artikel dezer
: Provinciale Constitutie. en .,:
(f) met het doen van geregeld verslag hunner' verrigtingen ~ htlIlOO re&pectieve Distrikts.

beatnren. . r f

, . . I
ART. 5.-De Distriktsbesturen.zullen B I

J
n) de helft der rloor hen O1!tvangen. gelden opzenden~ het Pt-o'ri.noia.al Bestuur,

. b) .geregeld verslag doen v,an.hunne verrlgtingen aa.'!het PrJvine~ Bestuur,
c) In overleg met het ProvmciAal Bestuur zoowel &Is !Slet de rbspectieve ondET beu IOrteJoende
! Wijksbeaturen. de belangen der Provincie. alf. Ten. in Artikel2 dezer Pl'O'rin-

ewe Constitu1.ie, behartigen binnen hunne respectieve " . .
.ART 6.-De Cirkeloomités zullen de belan~ van de Pro,fincle DI r bijzonder in Yerbud.et de

electien voor den Wetgevenden Raad behartigen. en ~ bijdra ontvangen ftn de Di:atrikt.-
besturen, in hunne respectieve cirkels.

ART. ·7.-Et; zullen jaarlijks worden gekozen; ; I

~

il) Nieuwe Wijksbcsturcn. door de gewone lpilen. in eie mao.n4 December;
b) Nieuwe Distriktsbesturen. d90r de Wijlrbesturen. in de DUIfUldJ8IttJII.rij; ,
t) Nieuwe Cirkelco~~és en een nieuw Provinciaal ~ur, !foor de Ditltriktsberiuren, in de

maand Februo.nJ. ou . i: . I .
(a) Nieuwe ledell van het Centraal Bestuur, door he~ Pro"infiaal Bestuur'. niet nooger dlln

de maand Maart en niet later eLm de m.aand Notem.ber. I .'

.An. ~.-De dift'erente Besturen zullen Begu:latiea mo. opstellen. om hunne haiahondelijke
zaken te I~gelell. zonder echter inbreuk te malten op deze Pm~ ot op de A1gcmeeae Constitutie.
' .ART. '9;-In gevallen die bijzonderen spoed VéreiachCb ~en h~~ met lagere ~.re met

hoogere. :besturen. zlcb in directe colUwuuicatie mogen 8tellen,t.:iDet,.oot~ van in rang volgende
besturen. , r. F

ART. lO.-Aan aJle thans bestaande plaatselijke Boerenbes9hendinpvereenigingen. die 1t'CD.8Cbell
" te komen, onder de Constitutie, wordt het vergund door luidde'l van hate Beetuurscomitéa leden al te

nardigen :naar de Distri.lct3besturen. precies al!J()f die Beatu~ Wijbbesturen waren ala in
artikel 3(~ om8,Chreven;--onder deze voorwaarde echter, dat ha~~~mithJ bij de eerstvolgende
Rlgomeene, '.verki.'ezin~ van. WijUbesturen zullen word811 besohO~,."W~&Is tbonden en dat de leden'1M
Boeren~ermin~n dan. &lUllen met die van d. .' Bond ala ~ van ... D
ligchaam ~cuwe Wij~abestW-en sullen kiezen., . ~

ART.• n.-Het BestulU1lCOmité van ellee thans besta.and&~t&elijQ BoerenbeeclJermingSTt!reeni.
ging. die wtinsoht te komen onder deze constitutie en ~ ~ Ïnibder é1a.n. teil A~er;~
gewone leden telt. .-.1, tot op de volgende algemeene VCl~ leden .no het .
Bestuur. dppr één lid ~ogen vertegenwoordigd riju in het ProvinCiaaf. .Il! ;-miU echter zoodanig
Be.tulU'IICOmité niot :mtU8SChen ook door. nuddel .va.n aijne ~gen . in fJeIl DiJtriktSbe:
stuur deel' w nemen un do :verkiezing van leden van het Pro~ Be • I

o .Am,'. 'li2.-,Wijkbesturen, die niet min.der dan een hcnulnf:it-ijfttg ODe Leden tellen en geel.
gelegenheid hadden pm door middel vaD hunne DUtriICtt~ MIl vt!t'kiezing van Leden Tall

het Provinciaal. Bestuur. deel to nemen. nn.en tot op d.e.T01sende:..'•.•...&1. cemt:""~erkiezin van Leden Tallhet ProviDctaaI BestuUr &lohdoor één Lid in dat Bestuur JDOgIIIl;~. pB.

ART. d.-Dese aJgemeene Con,stitutie za!_ ~~ _rwii .... :\rorden I' bet Provinciaal Bertour
met de ~uring 'I'&Il een meerderheid der ~ra. r;
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». 'OE Heer CORNELIS BRINK; DL. zoon, besloten hebbende van Woonplaats
. anderen, heeft de Ondergeteekenden g'elast publiek te verkoopen, op

DONDERDAG, 8 FEBRUARIJ A.S.,
, ,

Zijn wc·lbekend en VruchtbMI' Erf, gelegen i,het Dorp Stellenbosch, bekend als lt Het
Kolouies Lalld," groot 74 Morgen, en beplant met circa 40,000 Wijnstokken, in volle
uregt en _veelbelov~nJ, met een uitgestrekt D~noebosch annex, ,

Dit l<;igendoul is gelegen langs Je Eerst.~Rivier~gJl aan .:1~n Weg ~lalu' Jonkel'sho~, ..
in het .~ruchtbaa~ste gedeelte van dit Dorp, én is in -do laatste ti~ll JIII'eu' met de best . ~IJ
mogelijke zorg bebsndeld. [

N.B.-'ren gerievo vnn Koopers kan e~n- grooj, deal van den Koopschat op Reu-
ten blijven, onder Eerste Verband van gezeg~ Eigendom.

"",,,ulm men gr~nzen aan elkandel' en
~it voor een Veaboerderij.

I!.;elrstiji!'erlli.ioldePlaats heeft .yruchtbare Bou"""~'\1.".,r
. d Water' en daar de Woning en Plan
Buffé)!-ivi81' Spool'wegstaLie," kun men

. . markt be~órgen;' '.'
ssc:herll;l:i.exi. viel' eu Beaufort West,is ~reeno an

Ó'nr, .... ''' .. tqn en gemakken voor den Laadbou\v
met voordeel te beleggen.
I~ Grond is dool' eeu I{ljpmuur

teelt op grooote SCUM!. . .
Do Geho ,·bestaande in Woohhuis, StalleD; W

zijn allen Qndqr IJzeren Dak en in goede orde.

II+-"LEVENDÉ HA. ~., .

800 .Mori~b S4bnpcn, van goed ras en in
kapi~,e c~nditie

175 Kal\psphe(po.
1~0 okkcn il
fI lerinó R4'mm.en
2 l'Ui~vogils

GO uddsn ~ol'cn
5Q . nddqn Q;arst.

v~n stand·
ko i nabijbeid

tegen gerioge

LOSSE GQEDEREN:

f Boeren
KENNISGEVIN:G

AAN; ,

Handelaars.en

~fff~ ~

~O Balen
lOpen
1 Span

10 %.es-d
Ánd
Hu
En wn!

de r
I

Wed. I, VOORTS:
' 1 •

I Kapkar op Veeren, nMf den nieuwsten ~lUaak
lOpen do.
2 llitrn goede Rij- en Trekpaardsu
I Paar Tuigeu, en meer anUHH Gorcleren.:

. 1 EIN D E 4 IJ K

TE HUUR.,

··26 Januarij 1883.

S'&THERON,A SLA

N. PONIDE~ ~~
ti DE" i

Ir,

Het aangenaam gelegen Woonhui8, bevnt;tende 6 Karuer~. Kouken, Dispens en
Buit«:n Vertrekken, op den Ho~k van Kerk- en] RiJnf'veldtstma.t al~ier! zal na do Vei'-
koopll1g te Huur worden Mng~bodel], mot of zondor MeubF'len, ou dit biedt eene echoone
gelegellheid ann diegenon die zich ill dit dorp tcl!' woon willen vtJsti<ren.

, 0

Bonus zal geg~ven worden,
VERI(OOPING O}l HltLF Il URE ,[V.lVI.

I _

tf
j

geheele jaar door.,en
Marktprijzen.

'--------~~----~~------------~--~~-~--~~+-~~~

MilE lES MIELIES i JE! . ' ., .'. J,
' I " . , ..', I . .. • ._."._"'-•...;.._.,__• ""'__ .._

deJ. MADER & Co, Afslagers.
Vendu-kantoor, Stellenbosch, 27 JallUal;j 1~83.

I'
\ LLE KOOPERS VAN GUANO ged~rel1de lBSl, die tot nog- toe vcr ..
il zuimd hebben hunne ':Vissels of nek~ningel1 te voldoen, worden vriende- .
lijk vérzocht vóór of op I;) J ANU ARIJ A.S., tot eenige verrekening te geraken,
in gebreke waarvan de Ondergeteekende, vbrpligt zal zijn toevlugt te nemen
tot 'Vet tel ij k eSt a pp enter ve,rkrijgir~g van betaling van derge-
lijke uitstaande schulden. .' ...

Alle '\VisscJs welke in lS8~ vel'vnllen en Met BINNEN VIJF' DAGEN na'
den vervalda~ volda~1l zijn, zullen min mijn~n Procureur ter invordering over--
handigd worden.. ': .

Betaling kan geschieden hetzij ten Mijnen Kantore, Buitengracht, aan de
Zuid Afrikaansche Bank, of bij de Heeren GEm~s. STEPHAN, Ere~straat.

. I M. ALMEYDA ..

..i·C! ., RNEL'lS
'l'EGENOVE~ DE

- I. " ke' Provincie

Kaapstad, No. 34, Buitcngracht.straad
3 januari; 1~,9,~3. ,_

Guano Handelaar.

"MARY GR~ENW
MET EEN!!) I3EZENDING VA~ ,

M ..DDENBESTEGELEMlIE ...............,...
; . I,

Koop aanbieden<tegen de Laagste M:arktpri
eenige hoeve31heid zullen uitgevoerd Wny·HAn
zoo~Bpoedigmogelijk in te zenden om

8 Eerkplei.n.

ER EN! ERVEN! ER
I---------- --------_ .. -----_._-----_.---

DE
aan

i ,

SBURfSCHE <~IUNI(JIPALI
j .,;;__---_._----,--- . ,--~---_._-~._-

van de bovengemelde Municj~liteit,

B,. KEARNS. , OP

'l t

STR UISV¥DEREN'!
FREDERICK N.ISALAMAN,

KOOPER VAN RTRUrSVEDEREN, ,
'Is gereed de Hoogste Marktpr~jzen te'geven VOOl~

alle Soorten van Stl'uisvedereh

i
HCEUIL,

j

Adres :-14. L. BENSUSA~I& Go., !KasteeIstraat, 'Kaaustad.,,

. 6 ERVEN, gelegen in 2 Blokken, annEjx de .....v" ...-""
& ROOD, achtel' de Publieke Gebouwe~.

7 EUVEN, ann den overkaut vnn de Riviel',
ic Hotéls. !

Op Inst, i ,

HK.

. !

ORREES Jr., & Co.•1 Afslag
!
I

, ,

\ 'lf

GEORGE FINDL~Y .& ·CO.,
Ontschepen nu en. biedep te koo~ a an '

Df~'OU", Zink, GaIvaRisch IJzer, Portland lCetp,ent. ,
&arde. ttijpen, Geg'oten· en Gett'Okken [IJieren Pijpen, Stopkleppen

voor Waterpijpen. I.

r•• pta "• ., Diept' tu Ondiepe Potten, T+inpompen, Wijnpompen ..
Douun Koru!ltbeppelJ, Kafsnijders. . ,: . :
U."ijzereD HeiDin#( Stellni,jzers, Heining<{f'.Mld inet Weerhaken, Zwart,

Galvanisch eli Gcvlodjtcll Ijzeren H(Jin~ngdraad, Stalen Heiningdran.d.
Kort ••• lel~, Koffijm~lens, ~leeschmolens, iWbrstmachin~sJ en., Stoppers.
U.It•• eks \ert en OlJe, VernIS. J. .,., ,

Itraailt•• kkoppf.': Tnbrl.ksnijmachines. t .
'fater Filtreerden, Broodmess.eo, Tafelmesse.Qwerk~

IJlerpaldaaizell, 8ravest$at,.
• - ;j ~

in dOll InsoJventen Boedel van
.voor-t.· . .

is gemerk t tegen Zeer la
dnar de gebeel{l Voormad ver
Voerchitz, Geruit, Tlveeds,'

Kleederen, SteveIs,
't kort alles dat .in een Eerste.
behandeld \TOMeD"en geen

,
pnbliek ~aUen "'el doen den' Winkel

iJ. D. CELLIE
A. G. JONES, .

A~N~~U1tJffl10. Het 'wHd. deel "D artibI7,M,rllllleild. DM~i"," ltd deftr al,.ft&nligdu" "Imf,
enll RI. arwlrrllO (bt-idfll "aD de ALG.JlIlIUtI'UC CON1nnrru) ...., INt 1t_1ImI teren flf'II. &0
'Poorttel om in IrtIkel 2:(c) van de Pro"illciale Oon8tlt.tie 1ae& woo~ .,.li ..te ~rappea en .. Cbn.te-
Ji.jk" in de'llpl.... te !lt<!'len .."ml· met ltD« .tem ... a tern Mt ~orpn. <ntriprJw werd tI,,.-.
OonetiLotJe • ..mem a&O'floomen. . f
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