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8QER~RIJ BENOOOlGDll[O£N
or

t

. VRiJDAG, \2'3 FEBRUA.lUJ·,
" .. \

c NdUj 'Viu_hok,Brug.
i b. &- ··lllJBUOOá.· "H'E'E'0 '£41&1'1,)7FciJullrij lSl:sS." . ., ..,.ANDRIES BRiNK, zich Daar

& 'D ~. ' ,B~fort West t.et' woon bege-~e •
J. S. J(~IS :f5,. 00..,Afslagen. zal ala boten êeen verkoopen

Opr.epi~. faU Cre4lteuren . I S~:r,ke E.. I,.van S lot 6j;.reD
, eo i DfbiwlIrell. 2 P~,cbtige Kerry-Koeijen, binneu 3

I .' 1~OV_rekOo,en.~ke.lvHen
InReen Boéd,el y~' willet den Wel-Id. i) .."te, llen eu smels

e~' JOQlfdS' ALB:nTU8~'MY- 30Vafkeps
BU~GlI. '8rl' r eil 'tJ~laMn W-eduwe, ... 2 ~o~~gens, 2 Spannen Wagent?igeu,=ms:.-rAB~ ..GIIIHABD~.~!~:D::e~;,:e'v~,.:I];~::::r.n'.:E!f:l:

,., ' Ranaome Iln Howard·PI~n, Eggeni,Kaf"-

EENI ieder d,e vermeent 'een Vordering te en aodereZaldcen, enz., enz.
. hebben tege~,bonngemeiden Boedel, wordt Het gewone AssorLiment Huisraad.

hIerdoor !eraoo1tt deselse ill te lIenden aan deh ~---+-: .». -----------..--

tweeden :~Ondergpteekende, ~te Oloeteadal
binnen drie ~Ilaan~ van Iwde1l;af en lIij die iet~
Y6l'8Oboldigd zilt. hoone debita te komen
vereffen¥n al8 bonn omsebrerer',

'Wed. J. A. MYBURGH,
• ! ' , ',Executrice '

r. D. MYBURGH, Eg;l!C1tleur
Eerát.rivier, 1 \febr.1888 ..___;'------

JJ!d
,-'MALMESB RY

EXE,CUTEURSIWR.
Publielqe Verkooping.

< (,--

DE ODdergetee~ende. daartoe gelaat door den
. .Heet J08E~H JOHANNA VAN D~n ~hl!w~

dle''Zlch naar do Transvaal gaat begevon snl,

OPMAANDAG,26 FEB. A.S.,
per Publieke Ve~ljng aanbieden op de plaats

, " PO~VLI~B08CB;," KOEBERG, ,~
D~ ONDI~VOLGI!NnE

LOSSEC!OEOE~EN,LÉVENOEHAVE, [NZ .
.();Gedrcsseerde Ezels.
6 Pnardl'P.-Rij en Tl'tk
4, TrekosSen .
2 Span 'V,aigen

ZwitJge,ls. Trekgoed, OIlZ.

::>(01) Bos I Jckst.roo -
40' Mudden Zaall Koren
so' " "l~og' ,
20 " , .Gat-st

Een groot kwantiteit Kllf
Ecn Lot Gebreide BeestellVlillcn.

i ALSOOK.:

'r ' " -: &P>~~"
UZilli\f~I:~~i4' \lG,~ .]"< "".....~;:y~

, .. "~ , :

,VERKOOPBlIj ZOBDE:a: RBSBBVB •.
, DE VOLGENDE .

··E D '"HAVE -'EN 'LOSSE GOED.E._..........~
ALS

I..VS.DB BAV.:
" 1 j '8 Koeijen met Kalvel.'en

....0<•• , ••• n, VOOI' 'Kar cu 1 Slagtos
I 100 .M~rino Schapen.

, .
:LOSS!: GOBDBam:,r:

1 Span Wagentnigen
2 Pa ..en Ach-tertuigen
1 Kr~i",agen

Pikken, Graven en Schoppen
'l'wee en 1Vier Hlllfanms V6

._
MALMESBURY ,

EXECUTEURSKAMERL
, .GBAHI1:N',

nine M,ert ie, omtreu t drie jarell
en' '
'Menie) met een bruin hengatJ

uuIcn van een jaar, 1
iemand wee~ waar zlllke paarden enll1

n, gelie,e bij mij d-aau:"ánkennis W
fow., .....· ,n ik mB~de groot.te. gewillighei"_

daaraaa verbonden zal voldooul
B. J. piENAAR. i

20 Madden Rog
20 " Gar8~. Uitg~bl.ehle verkooplog.

zal wordeo aangeboden. WED. A. LIEDEM
DE ENER. PETRUS J. BESTBIER, de

Plnáts .. GOEDS FORTUIN" gekocht
behbende, ,n du nu Wooup\nais atunde te
verandererit beeft. den Ondergeteekende gelast
te koop aa~ te bieden, ter pla.atse ,

WELrI'EV REDEN:"

Februarij 1883. ' -

'.MOORREES Jr .•& Co., Afslagers.

or

D~ndé,rd&g, 8 Maart a.s.,
1 Si'aiJ Eerste Klasse Ezels

lG Pllartien~Ruiua en Merriee
40 Or.stn. Tre" en 8l~gt
200 Schiipe~. geschikt. voor den Slagter

1 Bijna Nieuwe paardenmolen
, 1 Viet-Pfll\l'denltraebt l)onobmachÏ1le
1 WaQmaebine
Voer*nacbines
4 Ratiilom's Dubbel-voor Ploegen

'I'uia-eD, Trekgoed, en Ruder Boerderij-
g~rQOriEcb!lp

zoO MnddeD Garst
100 ;, HOj:.
}';en zeet net assortiment HUISRAAD eu

....Rt no~ verder Vit worden RRngeb04eB •
Do Bocr~el'ij "!\tl den Heer l:h;~'fBER is geooeg

bekoud om :,verderc nit\~ijding over do uitmuu-
teudo conditie en kw&litei~ vau het Vee geheel
overvloedig;le makou.

A. G. WATI<:RMEYER,
I5ccretaris.

VOOR

vógels, Vark.eDs~ III ET

LUIMVEE,. ENZ. _' \ 1.;1. zijn
. '1;';

ERGETEEXENDEN VERKOOJ' cO O.
.......EI)ADELS~

..' , " .. !
H:GilN '.' ,

IIANDELSMA.GAZIJN, \Vaar men de Beste WUl\l'dé voor
behoort' 1\1111' ' \

.~ .~ ,p~ ~~RDMn,
en.OoR LOlllde.·

a"llEM.oO
trent. 2
verwllcb

'",Idlen na ont.litsting
lading.

Voor V"",ht of PA1!S8ge .. ,.~"".,. ....
. biid~S~boot-maataoh"ppij . TIll

MELIS .OL~,
'I'IW'ENOVE£t OE I. I

, IJKE JL~QVINCI~ .l?!NI\! 'p, A ~ R L, I
ij .Zoo !ll)ed~'()(lp verkoepen ~....:Omd8t hij direct, door ~rvl\ren A~enten,
In Europecache en Amenkoansche MarkteQ koopt.: I

, .Profijten!\.aH do Kaapsebe l\ooplledc1'l uitgesp"f\rd.
I CO~I gerilllj Profijt tevreden.

: N.B _' P de Adressen I '

.en Weesk~er! Zuider'Paar : TegenoverdeWestelijke Provincie Bank.
~.~.k~"god,t ee,~ 9 liaa ,,: . 'fil rder Paarl: " . ~s· Gebouw. :

, ; mgeliJtd' 'biJ Aote van, ParlelJl'l'llt,' . ' . '
I 3\ \laD 1861.

Sh-t'Uiflgs (6s.) p~~ lOQ -Jb. ..

J., G. STEY'l'LER, &; CO.
!org.tr~t.

De tt Ca«ile! Jlffil Pnll'k~"R",DE ~t()()mboótell d.ur
KllaJlftad naar Londen

DiD~ag. Tm )(aden en
Sint BeIen ~n .iJcóclOll
"-paalde tnsacbe'Dt.ijdell. K"'OtllnlUlarl~tPII

oitgereikt ~.n eeDe "Brlllil}del~inll
een', tus.eben Engeland en ",.I.1).;Ollll11le
5atat.
1883..
li.rt 6....:.CONWAY JJI:i'.

1'1118, B.N.R.
" 20.-~ARWIClt CAS

ROlltJmOlI.
April8.- GRANTULLY J{spt.

TOOM. ' i
" I7._DRUMMOND CAtSTL'S, Kapt.

ions, J\.N.R. !

AaDBUOlf " 14UJUlON•. i A.enten.

Malmeshll~y, 13 r'eb. 1883.

J.W. Moprrees Jr., & Co.,Afslagers:Huisraad, beslr,nllde nit bet J.!6wone 8SSOl'li
ment Tafels, StGflen. Bedden. GillS· en Aarde.
werk., K<llI.keogelfeedaebap,euz., cns., en wnt
,erder op dea d~ der Verkooping zal worden
aangeboden. '.
De Ver,k.QQping !:zaZ begmllen om 9 u~tr lJ,m.

,I '
'Á. G. WATERMEYER,
! Seeretaris.

Malmesbury; ~ Feb. l8SS,
J. W. JlOOR.US, JT., t Co., Afsla.gerl·

Jl AiL.EBB UR y~---
,EXECUi'E~J,SKAMER

PUBLIEtE VERKOOPING

~_,..,.I~.AL £~6p'OO.
Admini8t:~nm un Eigeqdommen eD:

Jl(l4lGelll, als Executeuren, Admiuistrateu-
, Voqgden, CiJr.atol'en ell Ag1',uten. .

DIRECTEUREN: '
el-Edele: Heer P. J, KOTZE,

Voorsitter.
De Wel-Edele Heeren

"I J. R.. RIlD,F. F. RUTHIBFOORD,
)', J. B. LAN!l!UlMAN.

AUD1TEUUN:
De Wel-l!1dele Heeren..J'_~__-_ . IJ. -J. ·HOJ'lI·'lJR ..

W. A. Ot'RREY, Secretaris.
der Kamer, ,

Adderleystraat, ~Kaapstad.

- -- ----~----------------------
KENNISGEVING.
HIERMEOE geeebiedt kenDisge!~ng"d8t ik

vlln; plall beu werkzaam le ZIJU at, Pra-
ou real'. NotPoria en Tran8port,..be£or~r in dezcJ
Stad. .

Mijn Ka~toor lIIalgeveetigd tijn in de Wale.
straat, psait dat van den Beer BRAN!).

Eepi~ w~rk aan mij toevert.rouwd in zake het
Hooge-, Il<todgaande- en Resident Magistraata
Geregtsbot'izal met spoed en nannwgezetbeiJ ten
uit voer wo~deo gebragt. t: ,

l ~ RIJNO J. LOUW.
, KQl\psll~4, 16 Feb. 1883.,_----
Koloniale Weeskamrr en Trust

" 1\1aatschappy.

n, Kostuum- en Manielmakers,
- EN,HOUTSTRAAT, KAAPST'i .

en KlaargeQlaakte Tabberdspas
;:!U.L~"",a.Laatst~ Stijl en BilUjke Prijlen. '

.er op rclténell, dat in honne behoeften, op een Kenni
op do best mogelijke' wijze zal' wórden yoorzien. J)l\at:'

~lust~Joon onder het,opzigt. van ervarene Kostumiers en Modisten h"'l"h ••n

,vertr~lDwen er op om, volkomen voldobning te kannen
aan.ona toevertrouwen. "

'~rAc,<j'Il1>.mtl ell 11\8tr-U<!tiesvoor eigen Md.al.IIAtn'1t9 GRATIS bez?l·ga. op aaft%l>ll/.

STUTIAFOR,D & CO", Kaa . i TB '"G()EDE FORTUIN," Or,GERIGT DIm ,31 MAART 185G
"" ..Unni £:J".O~.

'T'OT het Adn illi.heren van Eigelldommell en Boe
1. dtl.. "''''rloe deui ...... ttig ui WOIden alIlIgteleid
..l~ Encutr4'rf'l'l, Admini~tr&teQre'" VCOIrc!t'Il. CIII
tor!!lI. 'l'r\l.\~t8 en Agrot.en.

, D!a~CTlun"N
l)~ W~\.F.(I.1Jr. R. L..\~"SBEltO, Voorzitter'

'.. ~.. 1- p. CAUVIN.
;. ~" 1", I'ORTER.

" M. S. VAN DEll BIJL.
." H. M. AIWKHNI!:.
; .. W,.J. VAl' DP. V~;Nt...

.. ," \f. '1. ~f. FARM~R. L,W •••
AUVITW.ltlf.

!l" Wcl.rd; lI~erJ. e. HOFM.$YH.
" ' .. IJ. P. KUYNACW.

rerso'lYll ~di" vetlanJl:eod \If II hell .,,,,le8Iell"l1
lull ... !leliet"h b~n te beont'meo ell llai.tHtelleD 81&
.. lIet Cull#rt! rHHl T>i.rerlt!rtren. ~QII de K"u,ni4lt
lVee6IratllN';tlt 7','a.1 'Malllre/t.ttpP!1· •
c;;jf' u. ~.oIY,,"tl! T.k nl bf.ti.id worden door

den 8reretat1'" ..oor wieb8 daden de :\hatsebapP1 'fer
""twoordei)'.t. nl z)'n.

I)~ D:rtcr,aren kom.nel\.t'n OanderdBIf bre•n t ••
11 U", toq,e! 'VplTigttn",.n b.7jl:h!?en, ,

Kllntoor .....K.mp,.I1MII' .. n. 8, K?rlópIPln.
G. W. I'TI!:YTLI<.:.H, l:I~rr.t.f8.

H. J. zOEk,
Prok11Nur. Rot.rileD Tpan~~rtbezON!'01'

, J[.\lC'TOO. YAN D~ ,

• zum AFRiKAAN EN- VO $VRIF:~n,"

, x.;-."..Ilt ...Ne. JJ K ",,"d. ;

i VAN
. 'i • •

Paarden, Bz~1.J,Bokken, Boerderij-
~ereedschap, eDI·, ens.;:

LAlWSJDIN HOOFDWEG NAAR

_HOPEl!'IELD:omtr;~t een unt· "ijtwna valt
, Ma~mesbti'·Y Statie.

FLOWER _ EN, i

H~bben nu voorhanden en bevelen aan de volgdnde
: AB. K.:IAE~-- TEGEN DE L!lGsrl'.~~PltlJZGN~

~.4CC"'_lL' : e~ :S'OS-IJZER ~van' de ~~ste k
ATEN EN GALVANJSCHK SCHROEV»N EN I BO
'Pa.te~te ASS!,:N v~or Karren I en Wagens.

0, I{ VEREN VOOR KARREN EN WAGENS.
SMIDS! lIEN. BLAASBALGEN, AA.MBEE!LDEN EN SCHROE

VERF OLIE VAN ALL?JRLEr SOORTEN, Q.AJfTOl[W llN OEMIt

,Borg.; ell i{asteelstraat;
KAAPSTAD._-\---

BLIEKE VERKO.OPING
VANj)ÊN,' !

.·Alums, ·IUIPEB.U,VAATWEJl(, .
VIOt1oopige ~~D&~vI8i

Dil: HEER LIB-iBERT BASSON, zijn wol.
bCkende j'laat8 uit de Hand Verkoellt

nebbendt>, beeft den OndergeteekenJe gelast te
Verkoopen op i

Vrijdag, 19 ~a.art aa-nat.,
I2 Sp!\TJeerstelklaase TI'ekeze\s

1- Paar extra ~oede 'F!areztlls
6 ~zeh, vnn 2~AAI' oud
5 JODge Ezel~ 18 JD~odeD ouJ
7 Mérrie PaaJ!den '
1 PUl' sterke IKarpaarden; 5 jaar oud
1 Rijpaard i
2 Koeijen me~Kalvercn
8 Jonge OueJ,l
50 A.nt.eelbok~en
1 Lot Varkenit
2 Wagoull, 1 ~8pkar, lOpen 'Kill'
1 Bak en W f\~1' Kar
2 Span Wa~einlnigen, 3 sp8ll Ploeg Tuigcll.
3 Twee·V001' [Ploegen, 3 ~nkeltl Voor Braak

I:'Ioeg1w, Slonzen, G.lIf"ls. Eggen, Graven,
Pikkeu, ZII~l.:tlU, enz,,<:u wnt vel'der op dell
dag der Verkooping z.1l1worden BlillgC'l.}O-

den. '!
'1!f'Itnn1'J..tnn'te he!Jinnen Ollt 9 UUI' T:.m.

\.. , " : '. , A. O. WA'l'E RMEYJm.
REN 'SEOGWICK, de Pakhuizen en ~~ Vaatwerk van de Z. A Wijn- : SecretAris
'. Vereeniging' (in liquidatie) gekpcht he,bende, hebben de I M&lmesbury,: Feb. 1883.
te verkoopen '. " J. W. . Jr. & Co., AFSLA.G~RS.

. :Woensda.g, 28 !IFebru Het Armenhuis.
TEN 10 URE ',t; ¥OR-Gfi:NS,

IS 6.). de RU lPERlJ in Meênap8\raat. en :111het 'vAATWERK, ~taal[lQ·e
, nijders, éói., ,enz. :. I .

r eellO liol~a,fi;& veikoopiog zijn ,0 niets sal tevoren van de band _n.".·..
zo~)Qn,t.,!'Kooplust.i~n er op kunnen t~k41nen dat zij zwh vaD het door

, n&li Y'Q1'zekereu.. H. JO~.ES & Co., aUIIBil@rs.

et'¥ru bij¥'Qnd.efMdiH\ ill t.Q6kOmBtÏf8 ~dfJ6rl4m~.-

in d.!D Beer ODtsla~D, io den onder;
vaD 18 ma.uden, OÉRTJUDi EliM'

Doch~tje 'fao
II'. I:). IlOS~r'A.N. eu
A. H. BOSMAN,

geb. FAotU'.

, op
ge"~II,d door be' orerlijdeD onzer

Zoon, CANL GKNT S'ftlIlJNUMP, in de*
oudefdom 'faD slecbts,~ maaDden 'e~

H. P. NEL,
S.J.A.NEL,

geb. BóTBA.

Jon~J, Cosnett &; Ball,
KAAJ>$l'AD E,li PORT ELIZABETH

Openb.a.ri Boek.boudeTI.J. A~diteurs, lh,lee
~ Land- en JSOe(lel-&~enten

AJnu)listreren Boedels, Insolvente
en andere. Maken Boeken op in en
buiten ;dc Sta.d. Sluiten Leeningen
Koopen en verkoopen Aa.ndeelen.
Aa.nvaa.hlf:!n a.lIe Roortcll vnn Agentu-
ren. Alle briefwil!seling gesdtiedt strikt
geheim.; "

Ka.ntoor: Kaapstad. CREWE8 Ge-
bouwen; Adderleystraa.t, tegenover het
&urscrébouw. Port Elizabeth : ~Lom·

l') ,

oo.\'d Chattlbers) Mainstr-J.3t.
A!leff/t'fl ~T de City of GltttlJol/i !-ije .A uurnll~

'; CUlJtpany..·
A~nt~1I ,,#;or Je (iunrcha:n /-tre "rul L~t.IttAlt"m ,

._ (.,O;IIv-rqny, [Aackn.

bij deze bekend gemRakt, dat
den 4-'magtigeo God behaagd
well to nemeu. oozen ge')i~fden

l>AllRl> SIRVAAS LK NOUXi op
1......hrn ..r\l. iu den ouderdom ven 75

mAllndlI!II 'on 17 dagen, 118. een .
Hoe 'u'Iartelijk dit. Ql\tlerat.ellil&ar

v()Or ODI j" weêt ieder die bern
wille~ zwijgen en leggen, H' ..

ill in Zijn oogen ; Zijn wil
Hiermede hrengeD wij onsen
toe aan do vele vriendeD
hebben bijgeataan _.1iln ....'ntlA
bij bd stel''I'en van den n"",rl,.,rten,""

ynr",.t.:l .. bet bun rijkelijk.
~rden hooreu, "Ik

aellreetlt., én: Ilij hebt. mij be.ocht;
. gij ,lit. eeu', van mijne minste
, bebt gij dat. mij geoaaa." >

M. Y. LE ROUX.
A. S. C· ,Lit ROUXI ,

WtllliDiI:totl• 21) Febt. 1S8S. . I
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in de door onl I\&D."....,
rll!:uQl'l!iqIIl~n en de WlJohoer en de kolouw..

kunnen vInden.

De redakteur van de
Idaagt, dat hiJ veertien jaren
eeD Hollandloh blad iD lIJD aUltnK,illoeen
goven, doÓh Dict. dan iCbade
mwg oog.t~, daar de boeree
,"oor het HolJandsohe en iytee
Engelanbe :blad, .. omdat bonnellinde:ren
kouden leien en buo het nieuw.8
W lj herinneren ons die
ming nog. Waren wij ill der lrJd een 1!l()ilft,O(JSCIUl
hoer IU het Ultenbaagscbe, met
leienden soon gezegend, ook WIJ
EogelscJre blad hebben verkozen

.talln de laken P Van nt dil mll.nd l"A~ndII!Cll1e.Want het eerste was enregen. kom"n, kunnen wij
ZAAD, GBKlf BUOOD. H",t der beste in de: Kolonie, terwijl het
WIJ %AAD AlIéáll kfljl4'en. Wlln, dir weiOl{1 inhield, en dat w"lniKJe f'lnt1I',:r'UlnA

III et w"rkt!n, en 1.00"'1111 het MlId steld wal In een tanl die IJledits'Tlln g..rftllid worden, III. er mel •
Mur wij worden al gl!bfJel moe,. Engelschman lt Hollandsch" zou

t wel 0'l'8r gesproken en orer ge. men
balp beboorde vt'racb"ft le worden,
het ook bij, d. 81mP&'IiI' gillt niet
. Er WIlS een I.ellr gOt!d voorstel
II'tlOpperd, dnf er eeue AI!I'"m..ene

lOU I;Il!Joudeli wordan, doch
• i"ge')I1j( ge~olg gellevon p
dat de Boer ..n der W~.tt!-

K[lIr.(Ii8trikt"~I.die Inlkl! gelegend!! oogsten
, """ t'ijft'Ulte bunner wlOiten ten

1'e voor '''nd louden Ile",,,, m,,"r ik
geen MIuJ mud geboord, ,oor dit doel

gebied IIJIf "IJ dood; "'at gefen WIJ
o(Jrlo~ of "fede II f Do vr~~eehlk8Ie
~n;de Akell'l' J/l1n!JI'T'II00d, 18 In 011.

II)' II plaj(tillgen onder 011' MD, en
of WIJ IlIMr 100 !lAD OD8 lot worden

O1"&r~elll.t,!lllHet 18 seer bard, mAar wij ,oU.n
168r~D ,wIJKend !.ol lijden, want door
verllederen WIJ ons eI~ebt. Dutte-

DA QUIJUUITOWN8CH1CGl!lllClI!lTKaAAD, die een
beapPOeIJln~IWIlJIIJ!' .oor e-n r_rroLr met de R.
Irennlf b.,.ft ~san, 'tOM Illek onlall '. nl.t
IIIlllleJulllql '-&frul toen h.t bleek dat I ) no Rege-
nng.yttge werd oJljflFOepoaom ter !toIId den eerst~"
!.oIrmliu der telQgbetahng met at (,rte nn £:i I \
1011. le ,oldoen'. lit! Re,rel'lllif Cill8t het re~ef1' A
mAllr iOYernetDeO,Illeende eeu_ ....daieden. Md I

bl!alOOlorer de lUk een bUleI!tgewooe rudsYfr;ad e-
nng t. haaden.

Ideurhng, milar die kleurling la doorg atla een
~allwf! kaft'er, de Kaap-Kolouie h84)fL~"ee a
d~i~ kleurlingen tegenover elken blanke; maar
e.~ groot gedeelte harer.' klcnrUugon 'ljU ~eer
of! IDiO beech.fd; Natal en Transvaal roemen
OR pngeveer tWintig kl. nrliugen voor eiken
man van blanke afkomst, en die lijn mee8~ allen
lO karossen gehulde natuurkinderen Ging men
DU b~ de verdeehog der invoerregten deq I)".ulli_
schen bevolkiogsmutstaf toepassen, dan 101;1

Nttal, met eene bevolking vau, slec!lta 1?'00Q
blinken, vijfmaal zooveel knJgen als de' VI1Jstaa~
met 11jno W,OOO blankeu, en dat wel en ~e~en air
leen omdat de eerste eeue enorme en do 1~lst8
alechta Mlle middelmatige D&turelleubev~llting
bezit. De Kaapkolonie EOU, om deaelfde f'don,
niet meer dan tweemaal rooveel ala Nata~ trek.
ken, hoewel hale blanke bevolking dertien maal
g~terl 18 Het spraekt wel als ';an le!f, da~
noch de Vrijataat noch de KaApkololl~e met
lalk erue vurdeehug 1011 genoegen n~men
Mqn zou dna.rom deo bevolkingsregel moote~
"IJIngen ID dier voege dat de naturellen vooe
minder ~ollden tellen dan de Europeanen. Maar
v~r h,veel minde; 1 ZIO daar eeu netelige
~ag I

Uaar \Om eeue tweede redeu zou de vordee-
linlf hier FoeIJeh;ker nllen dao in nUltsc~and
Dáár tooi' worden al de li!gev2"rde goederen 111

bet land Ileif geeonaameerd flier ê'chtell gaat
een grootjd~1 der Importa\1en o... r de gr.enzen,
naar goweeteD ID het verre binnenland, tiut niet
behl>oren ;Ot OOn der S~ten of Kolanien 4elke
gevOt>lrehJk Ran een Tolvel bond 10uden kul1nen
deoluemou. Hoe zoudeu 0" invoerregteu, op
looOaulge ~oederen geheven, verdeeld \Vor~en ?
GelVk turhuu ui '\lu Staten? WIJ vrtfezell
d.~ NRtal1cn do 1\lWpkolowe daartegen w~dtlll
obJooteren,

MM!' dezo be.z\Vllrell nu daargelaten, wel ko
I <

weUigt zonden blijken Illet ooovar"omeh~k te
II'n. krl''''''n WI' te doen met eenQ andere, Diet I bet~, ~"r 'J "Ril onlea
mindel gewi,qottgc, vrllng. tw welke voorde~len Ihjk dum
lOU een altemeen Tolverbond 'OOI Jo l.lttfdr~ute O,:t de
daal"llan deelnemende Staten in Zuid-Afrika
afwerpen lj Zonder tWijfel lOU Natal er het
best bIJ "areu. Bet zou toch Goor aan het ver-
bouq deo!.! to nelU"n niet alleen oud r ihet
algemeen tarief een booger inkomen kunneu
trekken,dap ond"r Zljo togenwoordlg laag tanef,
lUaa~ het ook verhllldereu dat de bnlteu
IRndecbe , welke over zIJne haveu ln_

als "jne eigene protlakteII, door

der Kaapkolo!lJe worden go- NamannA'A,nfi
nqnaland.Ooat cu UIt GrlCJUalapd I
het ZOIl lo de Kaapkolonie ba:ast Men

VlOden voor IOQveel komJ, Z. A
MS het kan produceren

WIJ dit laat8te gemeld, dan hobbeu
hJk ook cene leer I{egronde reden

ODIlel1le1reiiwaarom de WestehJke Wljuboel' zich
I'lICht tegeu ht't dteloumeu vao do

Pltlr>IO"IOaan lUik eon aigemoelI ZUld- \£t1

!H,ly,erl)O[uJ liOU VOlzultou. .Mankt hiJ
H4IIlElrIlUIDil al gedang Jastig met ziJn

'bet beft'eD nu bëacbermen(Je

Wijltn t. Q).

tWlJfult of bet wel noodlg IS
te openen· m het belang

rnêde-kolonieten Ieso

:r--IO eft 11P'_", 1883.
Aird.ppelea, parIS .....
Appelen, pel 100 o.
A~elen,
AbrikOlen, Ilrooge ••
Boter, per lb.
HooDen, per lJ be. •••
Beet, pel boa
Dronen, per III&IId ~
l!dj81'eu,pér 100
Erndu, per .tulr .
GIUI_, per .talr .
Houders, JMlr 8tU1l: ...
Kool, Jlf'r lItaIr ...
KomkomlD&.rw,per 100
KalkoeneD, PO!J' .tuk
Kwee~rs,
Nleliu, (groeDe)
M.koaw~D,
Peren,
Pqmpoenfn,
PenibD.
Pi_Dgl, per boe
PijDaJlJM!leD,li.•
.Roaijltett,
SpaaJllCbspel; ,
StrlUM1J8leU,
BelclaiJ, per boe.
To.. toee
Ui)en,
Vijgen, per 100
Watualeloenea,
Worteloa, per bos

o I) 0 - 0]8 6
010-062
o 0 2t- 0 0 2I
o 0 6.-- 0 0 6.
01f.l--028i

61 19 0 - 2 18
o 0 1 - 0 0 Jj
020-036
011 0 - 0 16 0
o 1 10 -- 0 2 3
066-066
o 1 6 -'0 2 6
001-003t
020-036
o 4 ,6 - 0 7 0
016-040
029-040
030-033
o 1 6 - 0 3 11
002--008
020-110
o 8~"() -- 0 4 6
o 0 2l- 0 0 6
o 0 2t-- 0 0 2~
002-009
01B-018
002-003
006-024
050-066
o 0 4 -- ij 0 10
001-008
o 0 1 -- 0 0 li

NIet alleen zIJn Jonge weduwe
Jaard~ ouders treuren. maar tallen
neoten WIen do nationale l'.IWlk'''~.rr,"Ulr
ren met hen over het heengaan
verdienstelijken man wiens naam
VI1Jl dIt artikel staat. De heer
bereikte den ouderdom van nog geeu
maar hooft Zich toch gedurende
doen kennen als eel! Afnwnder
ondernemmgsgeest, van eon helder nooreret
handelszaken zoowel als ID de sta.a~~run<le,
onkreukbare eerlijkheid, vlm grootei:¥lllnillREilijik.
held on Vl\r1 echte en verlichte vaaeJI1l3n~Illl()tao'
Geboren te Mosterddrift. nabij Stellqnboseh
was de oudste zoon Vl\Dden aldaar wql()naCIltll~n
heer Charl Manus) genoot hij
opvoeding aan bet plaatselijke gyllllnr+m'llltl.
k008 IIlch eéhter geen geleerd vak.
Zich aan den handel. HIJ zetto IIIL-h
West neder, en maakto aldaar zoo

hij, boewel met zeer beperkte mjlld<lOlen
gonnen, na verloop vali weuuge
breide besigheid van Duncan.
overnemen Hij genoot Cl de

mldd!!n nil een nruongt!rEmd Yolk, tin vooral van de buitenlieden, wier vertrouwen
kUllnlj1l0111 dell nood le IIlIUgSII,krwIJ1 had gewonnen, JIlet alleen als man

onlbef1nll~n Iijden w~gdnll dil lIlaar ook..als echte ruo.tnot Aan hem IS
::nLnt IdJn nog niet In een ItMt s:_

,,-wijMoren In voorraruJ h..b- ken, dat er te BO!UIfort West celle B()Cfcn'VelreenJ-
Iuocm<lft'tw8lnlll'jAdar WIJ hadden 18.nel • met tu.,6Chen do dl'lO 011

WIJ Illn r~8d8 Il~kome" leden, werd gevestigd, en vooral Mn
''''R'''''U.'',n 1.lIr, en nu .nlt bst ani mneIJ~· moeldo tn8TlAowngcn a18 Honorarro RA,,,,"p,tru-i.

rekkeo toed", WIJons koren knJjf<n ..-
"eIke, welltjZti nllll' llIet er IJ, tI! ~lve,dat de Vercelllgtng tot hedell

aA'~ln'Komun Ik 11t!.lt!meu!cblln OlD geblevco. Hij verkreeg zIJn Invloed
kiln le DI ..t bel{':6n. Wij doen ,,! door hetgeen men m den wandel ..
het II letterlijk een ne.en nn deel van den boer" neemt, te vlelJcn. ltJteg;en<lCi!I,eig.tI) mond OlD be I te 'oeden
1 é~n ollden mail lte"eD, omdAt zoowel te Kaapstad'; als afjZ'e''Il8rdJilldle

om wede. biJ .te !tomen algemeene vergadenng der Z A &.er.ml>eseh.er<"
den bongerd )od. mmgsvQ.rcemgrng, als te Cmdock, op
geen eommentaAI 1 UI' wat WlI waardige Congres, grog hi, mE!el'lM8.len

spoedig IJet comité dor Boeran _ tegen bet gevQelen der meerderheld in. ,........,.~.u... -
mer werd dat hem door de boI!rellliederllw'Dmaak t SCblkklDgon, om, .nodra het Immet-II men wist dat het hart

Ileno<egojl~m bedrag zal hebben ontvangen ''''~re,wgte''''pmaw mt, eo dat hij sprak wt

grof moel eu 1:<\1l IkOluU lIaar twgtng. Bij al Zijn ijver on al zIjn derlnnd1!li,efdl.e
verschep3n was hl, bezadigd. Hij was altoos

tegen het dwmgcn der gebeth-teDll8eU
om den wtwat onl:iedachten Ijver van vOlbrt;varcrtdo
medestrijders te temperen Als publiek
hiJ een voortreffelijken aanleg. Hij
en zakelijk, helder en krachtig, en
die met sprak zonder toO hebben gt.'1~n~,

drukken Meer <bm él!n Parlo~entshd.
Cradock of te KMpetad had ~boord.
nog m de Wetgevende Vergadenngte
Alton dIe verwacbtmg on aan z~n
belovende looPPH.an maakte do
DlOrgcn een emde, te Beaufort We8~
trekkelijk kort hJdeo I~n de typhus
mogt men telegrlfoferen dat geen Jonge
g'llIlcht 'was dan hl]

GEDOOPT 1-

In de groote Ned. G,u·ef. Kerk, op Zondag.
18 Febr. door den WelEerw. Dr J J Kotzé,
Gz.; een IOon vau den be~r .John And-ew
Jobnson, me~ name Jobn Hendnk Cbnshlln
Op Woeuadag, 21 FebruaMJ, door dou Wel.
Eerw. Dr.; J Kotzé, <h .• een zoon "'lUI dell
heer Joaeph Redmond, mpt D-1I6tc CJnu-ie F..lllt
In de Nieuwe Ned Gnd. Kerk, op WOE.'IIR lag,
21 FebrnuÏj, door den W cl r-;IIIIV A I) Luck .
hoft', ~ljn zoon vali dr U heer- Willem }'r.,dlll.
Stramrood, met llame p':ultheus Adeluert

O~TROUWI).
In de groote Ned (,er-rf .Kerk, or MlU\o.ialol'

19 FebraanJ, door den Wel~tlrw nr J j
.Kotz';, Gz. do ht."er Heudrlk DnDJcl JUhllllllt'S
Schwart., met JongeJufv J6l&uettt. SllBanua
Combrink

OVERLEOEN.
F"brnaMJ 18 Jor.geJufr 18<10011.<1 JohanDa

lIalberbe oud 18 Jareu '1 nIllItudeu
Februarij l8.-18I1bcllu Conlsen. hUIZe van

den heer haak JalllleU oud 26 JaI01',

ItatJe 18er, God lij gedankt, tilt dus-
ftlln lev~n81l1Idilele D. mllnr

ploegen, dlln moeten ZIJ IIRIJ

\'I'ordea, dllt lij dnn, "'a lit .en
)junnen teruggel'cu, eli dat dlla

"'''XJrlnm word~1l 'oor een aaclerec tlJd nn nood

..

LUNIJERDAG, 22 FEBRUARlJ 1883 :

EEN TOLVEHBOND.

•

N U het blijkt dat der KolomMe kaB nl meer ou
lDeer afbrellk wordt gedMn door don vnJon
l.I4VOQtoverland van belastbare al'tlkelen, [lloar
het t('vena al dUldehJker en dUIdelijker wordt
da~ het beft'en van lDvoerregten ot' Ile alzoo
.'\ngebragte artikelen 1'an clIgcnaardlge bt,-

zwaren omgevon 18, wordt het rlenkOOeld ge, p_
p~M vau 84)0.Tolverbond tn81lchtlll do St..\I,," 011

JColonlen van ZUid Afllka, of nlthaua 'usscben
IOmmlge derzelve.

Wat la een Tolverbond? lIot la Hue ver-
eeDiglng VIUl 'tajJIn «(Jf Kolonll.ln) op zoodanige
Vooryaarden dat zij In hunne handeJsaangele-
puheden met bet uUlt~ulAnd ala é~n enkele
Staat kan optreden. Het met'l!t btokende Tol.
verboud (Zoll,ereu.) "8a dat hetwelk in H1l8~
werd op toaw geut door Pruwen, waartoe
aanvankelijk slechte enkele DUltscbe StatIIII

beboorden, mIlar "aarsan alleng8 de eene Staat
Da deu aodere deelnam, toL dat het, tiJJeoa de
reorganisatie Tan het Duitache RIJk ouder
clen tt>genwo6rdigen KeIler Wllbelm, gansch
DuitschlaDd iualoot, met nitlOndeMIIg van enkelo
l'rije Itaten eo "fGU OosteDMJka ')altscllll ProvIn.
eien. Het groote begllJael vau het ZolJvel'tlfi

hestoud daantI, dat 1!1' lleebta ééll algemC*'n tl\lId ae.tll~ICUGel',
VIUl invoer lOU zIJn voor het gansche vt-rbond, dou 1I'IJP
aoodat wedefllJd8che oudol kl nlpen, ~all tegendeel,
deu een.n Staat tegeuover dim audtll dour lUid· ZIJUfur'ul
del van hanuv I'elipechvO\ invoertarIeven onme-
geJIJ" werd gewaalt Ot" IIlvocr eu .ioonocl
vau goedereu lIJ de St.ltCIl olldedlllg' \\ lUI (k
boudens oukole ultzonrfellugen) VliJ ~u om
te verhiudereu. d~t de ~ue SI.alU alle lUVoor-
regt.eu 10 deu mk stlt.k en de allder 11~ ts kreeg.
weN eeu ander bt-gtnael IU we. klug geIJl.ll{t.
'.w., da~ 1'aIJ de venfoehng der gezamenlijke
opbreugst van de Jnvoerregten, Ila afLrok ucr
koateu vnn lDvorden"g, tuaaohen de d.ft'tllcnto
Stat"n vau bet Verbond, ~" dir kie oerlwudlllg
"t ""'mt rt!¥ptJdwl! ber:ulJ."'[Jen, aooJat een ....'AAl
die een bevollubg vau tWKe UJIIJlUen b"d tWtJO-

IIl8IIoI zooveel kreeg Ills eell dl" sleo'Jls COli tud
lioon ~Jat

n..e laatste bepaJlOg bt'8llgt ou. al aauetoods"lUl 8.aDgeztgt t-ot allDgcZJl:t met ééue groote
'lUo..lJeLijkhtllJ \\'aurmed" W~I 111ZUI.J .Aflik.
.6<.111 te LaWpeli LfjlolA:u, truchtte mou hwr t'cn
Tohu.Lood te tlltChtcli. Iu Uuit.&chlaou glug
de .. le al ba.waarhJk-tÓÓ be2iw8olrhJk,
wegeua onderhageD DalJver--dat el' vollu VIJfuK
JareD verliep'm Toordat btlh Tolverbond t~n..e

volle outwikkelmg er1atJgdo llll:r &ou do bloei jleIUl.ttelt.
.&wolJeliJk.h~id uo, gtvokl' &1Ju,~Q wellatew,.

beachornlillgsverCol1lglng IileslotelJ
In"fI!JlmllIUIlI'"te bctuigon mot ~e uit-

Cradookscho CI)mmUII110 V.LO

P-orrt'spondenhe llnll do dlft'o_
Veroellll(l.II~. to~ het dt'ellle_

~7.afnel1hJlêo bernadslat.:iug van
gelnl "fl{cvnurdlgdclI ~n.1l ~dun -\
B 8 VereoDlg.ngen, Over de ''''"_

van beldo hgcbameu, PouLer olHler
e dat cene gertiillJ k g~·legell plaata

~e,II:Ol:enVOOIde vergllderlllg en eene
'1\11 milisiens zes weken vau de

van den datum CIlI VtIonhet
der afgevaardIgden zal gt:-

sohledeu het Hoofdbe.tnnr. Het Beatunr
op den vMJOn invoer, niet alleen vao aQbl..te IlIch lerp}jgt deze l'oorwaarde te 8~J]en,

le d b t I li om 8zlilkkit.jgeo met de dift'erento t.. k!ten lemaar 00 van en UI en an - I
. I D t ~tinnen 1JlAken,~ten elUdo hUil deeluomen aan debtl"QclewlJn 18 veD. e tijden lIJD erg ver· Ib dl' I l tt

craa S aglO~ e veue ...eren.
de boer Hendrik Neethhug 1'1 oh I.........___

voorstelde met Natal in onderba'-j Dr J0I1SS01l, de Prokureul-Geuoraal Vau de
treden, ten elOdo met hot oog dp I Transvaal, die mh thaua te Kaap8tad bevllIdt,

OOn reclprocltelts-lrakta,t Iop weg noar, Ellropa, waar hij lVI maandeu op
t I <-!t vCljlof Zal doorbrengon, heeft ziob door eenigee 8 Uh"n.

J../1UI~lTnleCleh t I.t t. Lt vrl8udea latoll oo\~egen een nurt,e uf te Ion.18 e ecu er nog nie UI_gelOaa .. ,
be k< T I bo d I deren voor bot docl} van tllododeehngen overper. 0 ver u, een waara!l.lI t.,.:.'

. • I deJongste ge~n I telllssen lII,over den toestand eo
aapkolonie en de VnJataat zoatiep Ide vooralhngten 1'1111 de Transvaal Oe voor_

o onaanuemehJk ZOIl zIJn voor Idragt, die "<lg ni Illteressant zal ZIJn, lal ge-
vau de Paarl en Siellenbosob. Iu. Il5chledell op aanstaanden DlDgadag ..vond t.!n

zDlk een 'l'olvcrboud zou bl, 7 ure 111 de IZIJkamer vnu de Koopmau8Ueora
makuu. Het zou hem toch dell • I

I b dOe IWCI1M. 1'11'1. die 10 de dage u derltI \\ IJn en voora lU rau eWIJll1
b ti b " I doodscbbeld ao ",(lieel' een der vertegcll\yocr-I4n""JIILIUj.[ VilU et 1\ rt.mat ,JCl Natal-

Idigers vau U,chlUoltd w de WCLgevende Ver.-vel zflkeren, Ulet alle.,u mIJt! I I '
1 gadenng wall~ IS, vo geus de Cupe ArgUli naar

West eu Gr,«Iaaland Oost, maar zIJn voolwah

1
klesduitnkt op eene parl~lUeli'

V flJstaat. ~u ook voor do Kolo. , tall e expedltl VOltroikvu. Wij gelooven, dat
het groo~ voordoIlIenil do heer Tait ecu gauseh ander staatkundig

ZIJ alsdan ne aitaluitendo 'ove- I klll]~aat te Riflll,?olld znl nantreffen dan dat
unltolllandsche g'JOdoreu Voor den \\ aa~tu lJlJ O~I()Ok. 10 al de hee,.ltJkhejd vftn
hubben. Hure .pool wogen zouden ecu parleClen lro rooa. HIJ Zal Wol niet ver-

1lO'''OIPCmeer te 1'eldienen kllJgen dou auilIIell du Hi hmond8ehe patriotten In Le hob
Natalache SUlker, koffij en braude. teu omtreut df -vaderland,hevende bo.ding,

t b N d 0 '-1'- d welko hiJ tlJd~1 deu Trnnsvaalsebon vriJbeids-UI are oor oe.., IJ"'O la
I t tI. I /IO(>rlogIlannam, nlaar oC hiJ daardoor )tIJDe kanBverp 19 e ZIJII ou ... Iet V rlJlltaat- j

Izou bevorderlII om \'Veder lO olla pat:lemontalr
Im daal-door In dlspnten ge· lustbofte PllJkek zal de toekomst looren
Dlllt de &pubhkel!lscbe II I _

onze 61gcue rldversbcvolkmg; Da heer Challcs Nesoitt, vaD commÏ6sarlanls_
zou cene groote som JaarliJks I cene groote brandewJJu_

UIl.l;cchlllJ U"'I dt'1l V'IJllwt voor IUko lIJ du mleliotuioOfJ on graan.
doolt dat bedlag zou ai.! dubbel I aau dCIJ gaug aettcu. Andere
ue vermeerderde onLvlJllgaten ode manncn wachten uog

QUQlDe,kaDben, &au de blnnenlaud _ of bet Parlemeut irt de Vol-
de &aD de kus~ gelesene. Bare geen beter ~oorai.taigt op

een Wd.none on kenden door Dlut al_ deD
.. ge een '~er maakt van .IJGthan. kll'Ju.Qd kOOPlIlllBlJ_ I 1. U I.. _) • 1_

we 00... 'au a O.IWOlUII..,kncht hOJ'lkl~ '-orde" De stellen.
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llALliESBU&YJAMES lt CROSBY, . '-a_ .
High Sberiif. l~ecu\811l'1"_ereD Voofdij1D&&IJr.happij

. ~ Opserlgt' Ootober·I864 .
IogpJijftl bij Acte \'alF het PIU'I~meDt,

. 'er "dm1Dis~tit V&IlIip¥OJDaeu.
; Boedéll, eD'., eu., eu

DeI,WC'BU JAlLfS FLOWlm & SO~B, DI&:BOTBUIU:1f:
JQSE~H HIATD. (hWudllnt .. Oe.Wel~. Heer H. G. GR~EEF, Voonitt.er.

.. J ........ r.tl('n oflbeJ~dgmeutoftheSuprcllle' JJ ~ "TBOS. A. J. LOUW, L.W.V.
above Suit, II. Sale will be.. 01 tt J. S. F. GOUS.

~'I.n:I~(~tn ftt D('(eudaut'8 R-esideoC8, on" " "B. WETBMAIi.
M"..nn".. dar of Marcb, .18,133,of .the.. ~i tt • TOBS. C. LOCRNER.

Horses,l Pressmg .MaeblUe,.. ti "N. E.. SCHON BERG, M.O.
... uo ....... &e. .' "D. J. ACKERMANN S...

JAMKS M. CROSBY,· It : " W. F. UUCKttT. '
High Sheriff. :: IJ· " P. J. BESTBIER.

GH.i·
1.

ue\We4m ·~~P!I'~::a·of1"lioh·~t. J~sta:Le
A. Lo~w~Plai"lifJ' Allif :PBTlmS

J+"U"OIOllCiN. nlld.J~lI"'NlI&sF. ENGEL;!:, D....:f...il-. .

botJ.wecm~£'fKUS J. BOSMAN, Plaintiff,
GBIlTN. MiCBAU, DefendaDt.

.I!.lX~~ltiol~ of the JodJ{ment of the ~upreme
abovp l:'uit, a aale will be held
on ~turd"" the 3rJ dAy óf

fJllowiog. viz. :-Hóusebold

, Blikplatenj Fijn Blik, Bladsink.
Koperen boy.en en b3neden stokken voor

.n.~.ual"'u Soldeersel en Booten. .
AP, een groot assortiment, var. En.gelach

, "~t
'en ÉNGELSCSg· K!FSNIJDERS.ovenge
. ijders, Am~rikaansche KIU·ne~.. . .
PIJPEN-I~,eren KotolIlInep~ Oenamenteele
Sluiskleppen. . . '
van 24 tot 36 duljn, ~ookkagchels.

,Iitlioin.gdraád, tt Barbed" Draad, D.tnnlinK·"IoIJIUU~I·~

lakte tt Roans", Taigbeslág.

; ZIJN DI

~tNVOUDIGSTE, GÓEDKOOl'STE
BESTE VOOR .ALLE SOORTEN NA
W$K.

UISVEDERE
. r· •

en De Curatoren in deo 10801-
vénten van A DRtAAN A. Louw,
Eiaehers, eU PETRUS J. GOOSEN, en JOHANNes
l<~;El.GELA, Verweord rs.

IN .fi;ltecuti~ vnn 'oewijsde van bet Hoog
Gereglshl'f in de bovengemelde Zaak, zal

Verkoj)piu~ \1orIcn f{cboudoo te C.,.rr-II, op
Zaturdag, den 3.1on MaArt 1883, van bet vol·
gend~,' nam.:-+VclliDg8, Speken, Wngenwielen,
\Vage~makol~l'eodschnp, enz., enz., Huisraad.

. : JAMBS M. CROSBY,
" Opperbaljnw.

Kántoor va~ den Opperbaljuw,
. ] ~Jeu Febrollriji J883.

DEltICI( 'N. SALAMAN,.
RTRUISV]~

BRIJS VAN
£5 5s. OD.I ~

VAN-
no"""''''',DN de Hoogste M,.arktprljzen te geven vlt,OT'

alle Soorten van Struisvederen

. L. BENSUSAN & 00., KasteeIstráat, Kaanstad.
< .,~ j

BET GROOTSTE MAGAZIJN l113Tf(IKT $TELLBNBOSCH.
. ! •

ID Zd:e tnaschen PETRUS J. BOSMAN, Eiseher, eli
do Wedu\ve GERT N. 1lEcHA5,Vcrwcerder.

i

IN Ex outie van Gewijsde vaD het Hoog
Geregtshof in do bovengemelde Zank, 11111

YerkoopiDg worden jrehoudon te ~telle!lbosch,
op Zal urdag, 'deu 3dell Maart" 1883, van hot
volgeudc, Dum, :-Huisral\d, onz.

JAMES M, CROSBY.
, Opperbaljuw.

Knuloor van don Oppcrbnljuw,
H)den l"JI>'·!ll\rii. 1883.

. j

VAN' .
.1

MEU E~EN, TAPIJTEN,·' BEKLEEDS. L8,
BEDDENI

I EN BEDDEGOE
,~

IN ZUID AFRIOA,

Laugeulaltktstra·at, Kaa
KA!APSUi:! U ::;TKIKl'.

I S A A C,S In Zake tnssehe» JAlIES FLOWE.1l & ZoNEN,
Eieobers. e~ JOSEPH H II.ATH, V t!rwocrde~.

IN Exeentie van Gewijsde van het HOJg Ge:
regtshof in de bovongcmclJc Zaak, zal Yer-

kooping worddn gllh'}udclI to Clnremont, nail
de woning van vorweerder, op MaandAg, don
5den Maart. •• 883, Van hot volgende, uam.: - 2
Paard.o,l Wijnpe.rs, H uisraad, enz.

• JAMl!:S M. ClWSBY,
Opperbaljuw

Kantoor Vil,! den Oppërbaljuw,
19d,.n Februari], 18'33.

& oo.,

J
t··, ~t
, ,

ALGEMEENE
Roedel ien WeeskaDler.

BERIGT ll~ AANDERLHOUDERS.

.t

DE"~aarljjbcbe Algemeene VC"'gatlering van
.Aandeelhouders znl gehouden worden in

het Kutoor d~r Kamer No. 76, Adderlf'18lraat.,
KlIapetAd,
OPMAANDAG, den 6den "AART 1883,

TEN 12 UR.E 's UtDNOS,

Overeepkomstig de 13Jf', 23ste, 25ste CII 2'8te
Sectie ran de .lote van Overeenkomst, met bet
doel om van ide Directeuren een StaAt der
za.keD •• n de :Kamer te onhángen, om twee
Directearan te i·kiezen in de plants vnn de Hee-
ren P. J. Koiz. CII J. R. lhw, die aftreden
manr herkiesbaar zijn, en eindelijk twce
Anndeelhouder, te benoemen; geen Direc
tenren zijnde, :om Ills Aeditenreu voor bet
volgende jaar 'f6"kzllnm te 'lijn ill de plaats van
de Heeren 'J'onlAs M08TI!RT eli JOB.lNNES JACOB
HOFllE-{R, die lIerkiesbanr zijn.

Voor de Lij8t Jan ..·land<'('lltol(.<i{~r8zie df ~'O(Juver'-
nClIIftlls (lau(u" 13dezer. .

Op Inst
W. A. ClJRREY,

Secreta ris.

J.

," ~
~IJ C.:

! ~,
" ~ ~

wordt uitgenoodigd den Voorraad te k011?~n!)P!l'lO''rHlrpn
van Prijzen. te maken. '," - . ~ - '

~CS & Co. hebben ook té KlOP, oOR Speciaal Aoo\J ...
(het vasteland) gemaakt.' . OND· RWIJZER .r:

B
Distrikt Cd

WUUIUJoCi.--n

Gebouw der Kémer,
No. 76. Addrrh'ystrnnt, .

Kllflpatad, il a Fubruarij 1883.

OP HET -'ADRES :LET
'.:. /

~92LA~ GEMARICTsreRA

WJLgen-
, ;

Ka.rmakers ..en
WILSONi ~ ': &

doen met de KNYBN A, en be~iodeo dut. die. aan 't uitbreidea
om aan de groote oavraag~.t6 kunnen voldoen en huune

zeD "an HOUT te' konnen voorr.ien~

CENTRAA'L~ DEPOT
.. VAN·J),~

a E O·P·E N D 'rr E.
y 'GREY! BRU

• I··
'! groote Voorraad zal gehbnden ~ord~n, om banne KJanteD:te

INDIEN I goed en gemakkelijk ~
.wiJ~ "~'~~'i'" vraag dan naar RutTe ... en

wacbt u yoor namaaksel, want er .i. niet
eeD sond,r JJet van A. T. &lTs., Il00''.1
, ... binnen ala . buiten, du", hij de eeuige
mak.r is iY~fI 'beroemde bHt .Z~n.
'~ netheid uitgnoerd.

vervoege men zioh bij den Besti~rder, I

De·Deer J. HOUlEBRf,
WILSON" GLYNN'S HO_fIT.DEPOT.

·Lady Grey

DB 'P.ROT.IO'.lJ •• '~
aaat.~a:p-pij.

MIKTPtEI~, KAArS'fAD·. ,
(lP-OF-RIGT

·9sten Sept~mb~r 8·38
KAPITAAL £'10,000' .
"'

.; OI&f."Tr.Ullt;~ :
Oe WeJ-Ed. lIeer I. P. H. V I)·· • D. OEI.,

Fresidefll
" 1. C. HO"METIt. V'

Praj,lent.
,"' It J. 1. BOJl.l{EYIl, .
~, "W. S. DARTEn,·
!, "J. C. WESSRU,
"~I "C. T. V~.,
~, "PA.UL DB Vn..LlBB8,
,. "F. J. B. LAIIGR •• I!f,

e' "fhrooLP1I MJsBt18QR.,
· ol UDITIUTlIl:JI :' .

I~c ;re!~Ed. lIeer O.W. STEIJ'I'Lf:R,
~, "S. Y.KOFMEYR.

S. J. OE KOCK,
. 8ecretaria.

Auditeuren :
lf~rth8. Smuts, Ir.; J, H. Cosnett.

A., G. WATERMEIJER,
Secretaris.

&'" .\JfOnten voor de" lh toni" Le"&nSIlsaU-
- ntntio en"" l1e Preteetenr" Brand&8SlI'
r4pfie· Kantoren'.

Westelijke Provincie Spoorweg.
---._~---.

TIJ~~FEL VAN AF Jl) JANUARIJ-IAA.3.
BEÁUTORT·WESTBOHE HOOrDWK.

~T:~;~.. • 1 I ' ! a; I I--------------
Vertrek vnn lI.m. I a.lD. I p.ID.

KMpstlld 8.0 ill0 3.46
PRpe,mlurp 8.4 111.4 '3.oW
Zouttivief - I 8.8 .11.8 8.62
Vllrb&n.,."~ -I 8.36 ;1l.:U 4.10
J< uifilrit·ii!f • I S 4;'); 4.29
J,:.. ~t'ri.i ..r 8.W' 4.4.3
Lyn~doch {Hl i 4..63
Vre~,ellhllr~ ." 9.U; 5.0
Bosman'" CI~8ing ti" •

St-Ileubcsch • I 0.2'6 i ó.lO
Krn:iHonl'lin - 111..'),'1
MuI4"rsvl~i Junlion 044j p.m. I 5.32
KhlJilnllll' -, !l.M"I:!.:.l() 5.4:1
PMr~ . Ill. J I) ï :!.H 6.10
Ladjpt'Jhr.tf- .: 10!_)(l·1:!.51 0.23
W ellington • . I l.U
.Hermon : Ló:!
Pi ke:l.berIlWtlg ct) i., ., J I ~

Tulb(it,ghwflg , ~ 1 2:a5 d
Ccrei;wcll - .... 1:1 :! ....
Hreeilerivier .§ I 3~ 0- ~GOlldinilVe<~ ee ! 3.48 ~

Anl1kO",4~ Wol'Ct'1!ter ~ 4.10 "ii
\' ..rlr e& do. ë 4.30 ~
lI~.di"ier ~ 5.10
J1e.Ttider OMt ~ ·6.30 !
Trilllll!i.. ti; 6.30 i

Allnk.lmst Tvuwari.rier B 7.15 ~
V..rtrek do. '~8.0 c:

ConsilIbel - .: ~ . 8.4-lS ~
AAnkst: AJAljesfont.lio --: i 0.37
Vertre4 do. . 0.40
Ualrelg.iri<:ll' '10_20
Allnkom.st Oroot.fontieD ,1J.86 .
\'ertre_ do. I ',ll.ooa I
rnoedri:"i~r (hfiltpllllu) •
l'rill' .l\,lbertweg • I 1.10&.111

1FI'R~erijurg.. ell'. :'1 ,2.20 I
Uitkijl( (baltplJl,."\u) ti I"

.Letjealii>JCb do, I ti I
Aanlt. lleau{ort West - , . 4.3u

'.
. i l'KRUG.

I '
! 1 I 2 Il
, .-----------

Ve~i13eAufort • i 'om,
Let;~boaeh • , 8.10 -:
Uitk~k. • I " -I
Fl'Illlc;rbil rJ.!well" - I I}!:J I' .
Print Albert ....ej!' i1tl.2ó -.
Bloed;J'j"ier (hnhpJllAla) I il

Aa.nk, Grootfontein - ! 11..0 I
Vert-rolt do. !Il.óá •
BufTetmvier jl.Oft.m i

ABnk. lIatjesfontein "1.00 ! -~
Vertrek do. 2.0 I

COl1t!t.bel- UiO I .-
ÁMk. '.I1ouwnj'l'i~r 3.Só
VertTek do, 8.M .-1
Tdklljrle - l.'" I .'
lIexrnier Oost 6liO-.
Hexriyier 6.10

Aank. WOI'C8.\t.er 650 I

Vortrek, do. 7.30 I .:
Uoudtniweg • ; 7.62
Rréet(erivier I 8.20
Cerell"'e~.. l 8.':4
Tlllbajrbw81l , 9.9
l'iketbcroweg • , - 19.2:1
Hermos. • I Il,m. 9.M I p.~ I
WellijJgton • • (J lO 10.48' 2.6
J A\d~'81'eybrug 6.28 1U j 2.~
PMrl~ • 6.31 11.10 2..82
KJap,*ul.8 • 6.68 1l.27 t.'" .
)iuldere"lei Juncr. - 1.11 r . I 3.1
Knult';mtein I . I
St"lIellboACh : I 1.30 I i 8.j'J
jlo8l11~n'e Cro-.ing -. II I I ti

V rede,tlhlng - J 1.46 / i 3.39
Lyrre®ch - 7.63 3.4.8
)<:"~ivier • M, I SoM•
KuiJsd"iu • 8.26 I p.m. I U •
DGrbM,,~g • . - 8.40 12.16 4.17
Zoutrn.:irr • • 0.7 IIU3 4.~-
PI!JM'n~orp - 9.13 - "
flauk.cKuptll&ll ~ ,. Il

ilLiiii8iUBY T&U.UB'. . I

GedruT.:t ~ ·Hofr'tttyT t Beqter,
; No. li, ElUt~&tratJt, KtJu.p8fad.

\
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