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KAAPSTAO, NO•• ,270

v.urN.

:ILDIBHST Gftn l'ette
litO

"•te Klasse ~Itlk~ee,
EN, PAARDEN, ENZ;

ltlerhlo Stltapeli
Bok keil EXTRÁ SLAGTQSSEN

EXTR:A TREK~OSSEN (.
.~onder verscheidene K 1
s :p ann e n)·' , . . .
N"jPUBLIEK WORDEN VERhOOHT A

OP

Z ·i'URDAG, den".21sten 'DEZ,.:I'i&" ..
'8 lIORGENS TEN 10 URE.

Muilezels' ir ; ; Muilezels r r r,
maateellapipij ~I UlfION"

(jJlLl.nTUJlb)~
De Ioi'_boo~h deser 3IIaat,-apptj Ye'rt",l.

.. .... Ita.r&ta~ naar • ;

EflGEL.$ri,
yia .MA Fl ,';lfI A, bm deu "Ddcrep' DINOSI)AG,'e ST. f4EL1~N", en ASQENSION AIlnl~.
{enót> op hepaal'l\e tus8Clleilfijdf'P.

~: ,Ow d., VeI>rtlep Dagen VtfD ~tra Boot tu,.
.6!bb"" ';e')fllalbodten in. ' ;
MEXIC4N. ~p~. CoJ:WILli; '2. Aprii.
TROJA~, KlIpt. ![.u.,R, 8 ~fPi~

__ A fHF:NIAN. KIiJlt. WJ.liUl08, ~l Mei.
SP,\ RTAN, Knpt. WAn . .'i JOIl\j.
uoon, Kapt. e,,!'NI!II,Hl JUllij. :

1\\1: lir: hl~T::A'I(jN~ I ~N N\T:UI
VertrcUen ~ij twEra:Li~Ksl: nn aankomst

Y,n if',lt're ~Ioom~t vlln Eugd~lId.
Ildollrhr."I'Ije!l ~vordtlll oitg£Or~ikt tcgen '£or.

, ID "d"!'fle Prij~ell.l :;
\'oor V,MJcht of bUlllllgc d~ m,n aanzoek Lij

,It' r"ion" MIl:JiChIlPPij.! !
'HOL K: FULLER,

DircLteur- ;('ul'runl voor Zuid.A,!I'ika.
! I,- -~-- --_. -- i- - -~~ _

Naar Eblland VUL JladeÏra..
~ ) EKolI. Mnalsloomboot:to t'v'I; ~::--. J Af JiXIC~N, C. O. CO:1.

,."~1l!,,'':t.,, ~'[LL, Gtlt.j.('oerder; fAl ala~~.M~ I~)t'('n ver~rck kl'lI op I'illgll-
dag, 24 deler, ten ~ ort' u.m, P, "II~~,jljers Jll'lieyell
un boord te gruIIl Rjlll Je 005tkaalj (Alfred Ook),
!litt later clan 3 unr ".ID. i
Voor Vracht Ur.PHBRD~e hrvP<'ge men iich

bij de StO<1mbootm4RUf!bappij II Unioo.", .. '

50 Sterke! Jonge Muilezels
te iKbop bij

~. en H· DUCKITT.
KLAV&RV ALL lEI. .

Ol ()IIille~Oot.. ;.
. ,I-+--

KOOPLUS'l'Wt' Ni mogen uitzoeken, eu J"
. heer H.• U ~TI, U Strandatraat,
II ~",'i~ veJ'(ler~ ij+>.aderbeden omtrent ge.

\ lD,-lt~~Q,.i''-4jev 0", -
j, ."

PUBLIEKE r~:RKOOPI\G
. I

. '1"'1 ~EN

ERF, te" Somerset West.

I)E derget.eckende sal zij n gewone Jaar-
- ksche Verkooping doen hoadea,

OP: VRIJDAG, 27 DEZER,
. 'TER PLUTSII:

N~ '0 lE NS F0 NT EIN ,
Bimte7t, itie-n minuten gaans vam 't Kuumoier

·1 .Statlon, t:an
1

1 Panir eerste klasse Sobimrnel RuiDI 6
jaren 0' d, Ii Rij- eu Trelc["l&rJen, ~ ..
tetlld.: .- '. .. 't TI'!)I;f)8ae~,~~ jO
p~achtlg Kue'JNI, op Kalven BtAllude en ~
ultg('~()cbte Vaar-t.en, allen vau best ~melk.
I{evend ~-ns, :! 'H"llllud,8ehe en 1 Kerry Bal,
100.H"k~Bn en een annta] Varlcells.
~ :.! Knpfllrreu, 2 Open do. 2 llokwa~~IDs. 2
Sl'~n Jlp:kon I'U Stroppen, 2 Span T~igeD.

",U M qddell bcsto Aardappel Moeren &er
potidg i,~ Julij CII Aogustus, cnz, eoZo: .

Kar)'c,~ zullen bij 't Station ~ijo bij d~ aan.
ko.mst vr" den treilt van de KlIllpsta4. tot
vnj ve; vter van kooplustige::r. !

! P. A. M. BRINK, Jr~
J. J. IHOFMEYR & ZOON, Afsla.gm.

luid. Irikuuusch Atlteurellm.,

ZULLEN PUBLIEK TE KOOP WOR-
DEN .AANGEBODEN. .

TE KLAPIUTS STATU~, ,
Qp \lrijdag, 20'dezer.

, . '
,ZIJ ZULLD zan PR,6UT ZUil.

.- A.BRAHA1tf JUSSON.
Paarl, 13 April lE83. .'. , I

J. S.' .ARAI 8 I; Co.<.Alalager ..
PUBLIEKH VEHKOOPING

V AN EE~E K08TBARE .rceste-, 7 A pril 188:3: '

'TOS & 'l'HERON, AFSLAGER$. Melkerij • Plaats,
CDIGT BIJ DE JtAAPSTAD EN HAREE· BOC H'rr' VOORSTEDEN),. ' " " , , ' , I· i:i UITGELEZEN LEV END E

! H A V E, IPa.ACHTIG atns.
IIKOOPING--~~~:-~.z. in het Distrikt Piquetberg gelege~ Plaats' OP D~~til~RliDZA"G PJ
volgens vreezere Advertentie op ~3 dezer zou gehouden I worden' ,'i ~ \! ' J, 19 A nL,

o .' '. TEN Il URE.Heer E. H. TAN NOORDEN, Afslager, 18 TOT NA I!) ERE ~ _
lSG E V ING lj I TG EST E ft D. I / lAE HEER GOODLIFFr~, besloten

EL L I'N C'':TO~ '!!~~'7,;~;e~J,·~:lt8T"EnJ~~~OI,P~~~::, . '. " Jl" II it1e~T~jn welbek~nde MELKERIJ-

,I, , " ' , I " THE M ~ ADO W S'~PUBLIEKE VERK00 PIN Gf GELEGEN * 'CLAlIEMONT,
VAN , ,i Bet Ko.tbalLl' I~uluaad, Kunst.

VA STa 0 ED,' WINKEL. VOORRA~D, De pnar~:~~,~::,rie:,n~'oeijen,Var-
. , HUISRAAD, ENZ., ENZ., ENZ~ , rnenes;:e~~:alle vani het beste ras en

, ---»--- ,--- '_--- , gD'E Onder~~teoke~~~n r;i.in gel "st door Oen Heer MARTJl!l: L. S){ITR, ~e'erk9open bij UedKhrren, Me~k~['ij- en Boerderij-

O·ppwu~,ekeoV:'I'EDg ru:' SOA' C·~9 ME 'I A :~~r;~&ii~lI,aIJVING,IN, DE
! J. J.lIOFM.E~?R & ZUOS,

. ' " ~ I I' ~',__ ~ ,~_A_~~~A_G1ms.

WELLING,TON.
40 mmB.S'I"E·"LA-SII:

v 'E Trl' E SL" G ri' 0 S N E N·

OpVrijdag.20Apri11883,
JU UJlJI:OII!T Y.ur DIIf •• BIITI!Ifnlllf,

ZAL publiek worden "érkochl uit .
Mnrkfltr, al "Ihier. boY""::;t'mohl !lebl

OoSSEN, <lie gew".rborg-i w?rdt'II nra&r en
Yet te zijn.

DE VOLGENDE SE~SlE L'Ilaan,,&ngetl op
.\1 iA A N Il A G, vs APRII, AlNST.

UU Selln~t zal dien mor~n bijeenkomen tea
ImJ( 10 ure, (jill Studouten in te lIchrijye •.

P. DAN EL lHHN,
.SP ere! uris nn den lSeout:M. LAUBSCHER, S.... zo.

Wellington, 16 April 1~3.

MALAN I; CELLIERS,' Afilagera.

-~,--_------_'---------

DU PREEZI
Naar I088elbaal, Algoa~aat Kowie en

opat Londen. j

")E Ko~. ~lRnlstoomboOi
T n.oru N, GIOIlOI

Ilr...lUI IR, G~1.a~\'oel'der, ''"U
Ifn'gelann via st. Helenaeer-

.IIcht op of omtl'(~ut 12 dezer, iEnl 1111'1 bOven
'fertrek keu op Ilillklhlns:,' I 7 fleztr, ten Il IIr('

".m. P.IBsnglt ra ~lie.voll te"eD . dat oar &!til

boord te g'uo. i i, .
Voor Vracht of !pnssnge very1t'ge man zioh

bij de 8toombootmll~tschappij~ "U"iou."

:Naar Eng:elande~ HambUl'g 1!i& Madeira.
, ~ '\ E Kon. \1MIstoom boot

lt.J NUB 1 !\ N, W. C.
:/' CIIUTCHLH, Rtr.R, Gezng-
-- "denier. Eal III" boven "tr-

trekken op Woelllld+~, 2 ~Iei.\tu ~2 nro 's mid-
da"e. Pn5en~e'8 ~elre'"cll Rllll ~rd tt' ganll
a"n de 008tka",i (~Irrud (Jolt), ~,iet later dnn
lJ our ".ID. ! ':

l'oor Vl'1Ioht of 1Pa8lltilltt 1'ervqct.:e men zich
bij du StoomOOo~1JI8+I,;clmpplj' "Ui"iu,,". ,

DE WESTELIJKE PROVINCIE AI>ltIl.
NISTRATIE EN TRUS'I'UAT.
·SCHAPPIJ (BEPERKT).

,OOR

SWlELLENDAM~
REQUISITIEEEN KLERK BENOODIGD.

VAN.

BAHHYOAL&, TflADOUW, M:ALAGJ,\S,
POHT BEA UFORT, BUFFELJAGT$_

'lUVIER, ENZ., EN:t. .

LI HaUl ~nl~Krschiedt kOfinisgeYiqrfl" oe
L Oudergeteekolldo applikatiën zal in1lJl\cb.
ten tot 12 our 'II middagll op AANSTAANDEN
VH!.' DAG, 20 OEZI.;lt, "oor tie betrokking
van Klerk bij deze M"nt,chnppij, tegen eeu
'1IIAri. 'fan £75 tot £100 per jaar, eli dat rer-
w"cht WUI·Jt dat Je appliklUJt eenige kennia
Uil het Hoekhoadell zal bezitten. '

Op last der Direktie,

J. J. D. BUIJSKES/
Seoretarie.

Kantoor mn de MaIltschappij, hoek dor
.\Vllle en Nieuwea'fast, (toMeoofet de. St

Goor.ge'lI K9"k),
- Kaaplltad, a April Ifl83.

Aun 0\)11 Wel. Ed. Heel' H. P. DU Pauz.
Wel-Edele Heer,

. Wij SJndergetcl'hnden, ::;temgeregtigden
III de h lf:sufdeehug Swellendam, verzoeken
in its dezen, dat gij U wilt verkioahMr stel-
len als LiJ voor de Wet.a-evende VE'rgftde-'
ring, in de plaats van deu heer 'l'HOXA.8
MOO(I)E dill bedankt heeft.

: ' Vertrouwende dat gij aan dit OU8 versoek

I,)E EijZ'enll.llr"cen kJ~inere wonin'g weuselren- I sult gebuor, gcv~lI . en uw, best zult doen
le bo~rckken, hq~rt den Oude'·!Zdceken., voor OUZo Kolonie JU het algemeen en deze

de genuthorisoeed om l' K iesaideell Ilg in het bijzonder, beloven ,f'ij

OP WOENSD,Af!, \,18 APRil A sons best to zullen doen '4W verkiezing ",v.,,: • "' stand te bl'engelL
Te Verkoopen ZlJ~fJ<;HF, schuins over de UEds. Dw. Dienaren;

Gereformeerde Kerk. Il" woning hevat. vijf
KRmera en Koukeu. [lo\ lTnin ill beplant met
Yruchtboomeu, ook is e~ iZallilnud.

jr. J. DOSMAN,
ii

(ex ~OO XOODIG DIJ. VOLGI:XDII. :pAG)
DI~ VOLGENDE

Vaste .en Losse, Goeder ·n.
I·-VASTGOED,

. : 1. HET WOONERF GELEGEN IN DE MAINSTHAA'l', TEGENOVEr HET
MARKTPUEIN. : . . '.,.. I ••

. De Gebouwen er op, best'"n Illt een GI'oot Woonhnls, J;teBellJkt ",Toor tweOlfmllen,
zijtide he' verdeeld in twee WOllillg-ell; ~~I~NCOTTAG~, front makentie in AhI.
hClb~.tr"3t,altijd goed verhuurd ; \'il AGENHUIS, STALLEN en llUITENVEIt 'R!';K.
KEN, I\IlCll ,iu den besten staat Van reparario en net en geriedijk ingerigt.

, We-gPIl~ de ligging' yall d~ Eigendom is het geschikt voor eouig» nering of audel,
en "ordt h{,~7.elTOook loet regt b-scboawd als et-A Van de eerste haOdelst'liHiell~ir. het
dorp, zijntlo[ er nchterecnvotgens voor meer dan dortig jaron, met het grootste su es, een
uilgebreide~ handel gedreven. Bovendien is heteeire als woning een dor vorki lijkste
en al\llgenll~lll~te. . . 1.J

:t. EEN ONBEBOUWD ERF, in de Malberbestraat en grenzende Mn iyenge-
mel~ eigendpm, zeer geschikt v~>or BouweilldelJ. ' 1

! De koopeonditiën Znn'D zeer aannemelijk gemaa.kt, en BONUS nl gegeven ,-ordeD.

! II·-WINKELVOORRAAD,' I
Best",,~de uit een groot assortiment LinneD, Broekgoed, Breek., IJzer· en ~meor-

warJ)D, enz.,!enz. ,

""! ; 11I.-HUISRAAp,. .1 .
: Als Ta~oI8, Stoelon, Ledekl\ntell, KAsten, 1 Cottago P,ano (zoo goed als m~l1w),

HarUl()l1ium~ 1 Set Zit.ICI\mer Meubelen (Po.nrdehMr), nondo 'rnfel, enz., énz., eo,.
,; I IV·-LEVENDE HAVE, ' i

] :pl\f\r ogale en goedgedreaseerde Karpurden, " jal'en onJ (heugsten ). I
1 J{oe in \'olle melk ' , "I

o farkens. !

I VOORTS, i
J{ar (Rfslnan Kap), gemaakt door I\ ING '
Open Kar, geheel nieuw
:pURr Zwarte Eogel!!ch Lederen Tuigen
1-" " Beestevel Tuigen _
udden ~~dhavér ' f

Knf ",' ,
n, I AohterlMd Geweer, en ~en menigto andere Artikelen'l te veel

omschrijving. _. i'
.. ,- 'i "

N ·B.- af heden tot den dag der verkoopingV\"or~:ltde
inkelvoorraad tegen minderdaninkoopspr}jzen
tverkooht· , ' '

, : I ' " .
Wellin n, 11 April H83. . . ; I

.1 ~'RED.PENTZ, & CO.-, Afslage.·s. i

Antwoord' op de 'Requisities uit
Montagu (>ntvangen.

Nooitgedacht, 13 April 18'l3.
Aan de IIeeren D. F. 111' TOIT, W. A. BellOER,

D. P. Bl.'RGEIl, D. H. DE KOCK, 1\1. J. nE
KOCK, H.,J. j)E KOG'K, G. J. P. KnIEL, M. .T.
HE KOCK,.T. P. KniEl., 1'. '\'. CLO~:TE,S. G.
BCRGF.R, A. F. D. KJifF.L. T. G. Jnlm.\AX,
R. A. KX[I'E, J. F. JOl'DEnT, A, P. Br'RoEII,
A. J. II. JOIlDAAX, P. J. JORDA,AX, B. B.
JorBERT, L. J. JOl:UF.RT, F. J. JO'CIIERT,
S. W. RARE, L. WbrZEL on de 127 andere
Heeren die Illijne )Wquisities gcwehn-i
bebben.

MIJNb: IIF.lmEN,-Jk' bch de eer de od-
VRtlgst te erk~DDl!'n vl\n de tal,ijke en

iudoeJrijk g('teeken,fe Reqnisitiell, mij tOl1ge-
zoodt'n, waarió gij mij ..,rt\l'gt dit District te
rcpreseuttlren in het Lag~r ti uill. TIjen ik uw
Rt'qaisitit'1! ontving. ha<J ik reeJs mijn ant
WOON, op 00 talrijk get.ei:ikeude RRqniailiell oit
Swellendam outvangen, laten plaatsen in de
NitJllwsbladen. '

Ik kan u yonekcren dnt het mij eone ~~r
a&llgeuume ecr \\as ook VIlli liit. bcllln~rijk Jeel
van de~e Kiesllf,lccling H('quisitiell te olltvan·
gen. IIflt is mij bijzolld~r nangcuaam 0 \Y be
geerte t,e zien om door ielD4Qd vertegen woordigd
te wordeu wien's belangen met de uwe volko·
men cen tiju.

Een Boer geboren iu d;t Dittrict en als ~oo·
dll.Dif? R'root. belang hebbpude bij de Hoerdërij,
knn °ik u verzekeren dat ik ten aller. tijde,
indien -ik gekozen word, ein 't Parlemeut voor
de belRligeu VI\II dell Bocl1 Zltl zorgco. j 'AIlrbij
beloof ik ook mijDe ondersteunillg te geven nnll
uile mant regclen die berekend zijn de nlgcmOtme
Ut:lallgen YI\IIous land I.e'. bo.,ol'derer..

'l'en' ij I o· II lallo in ~neu zeer bedrukteD
toestaoJ is, z,,1 ik het tlfijlJen 1'Iigt achten om
!)IJ inJJct bijzonder te wál.:elllegeu pile 001100,
dige uitgaven eli zal ten, • eu tijde eene voor.
st.l\uder wezen .,an Bez . g.

ONJ_)ERWIJS

EEN ONII";ltWIJZER met. ~II ondervin-
,ling vnn yi.·r jaren en die in beide.

En9~z..tll 011 HQlland·c" onderri~t geeft" zoekt
een ellgl\gem!'ut. - Adr ..s : IC Colonial born."
Kllntoor "Zilid Afrikaan:"

\rd-E(,r\~ .1' P Roasouw.vl, A Wentsel
Zuurbraak L S P Bruwer

A J van Culler. Oud('rliligF J Bruwer,
N G KI'rk \V F Burger

G P Joubert, LAH o CZ Burger
Diaken : PJ Juubert

J H Burge.t. Diaken 1\ David Wilson
G Kefk ]'i B van Coller

P J vnn Golier .r \'Uil Tonder
Hrms Rteijn !Hzn Jl J vlln Et-oden
W It Ru'ijn . A H!'lfrich
C Barry ~ H Hopley
T M S;t~ijn l' J vnn Zijl
W LlliJII\\v , Jl l' J VIlliZijl
A A "'''n Zijl F H J "'an Zijl
R A LUll \\. T A d .. Wit
B J Erasmus P G de Wit
DJ BlIrg!'r .' II de \'riel!
M H "811 AI, T l' C \'an hijl, Jr
PCSwart lo' .Jule'
Joh~ GB '!".in A~,\'K l' C loan Zijl
M li VRn A~ A C dr' Wit
J H V:LIl .\. ~ D KiHT.er
H TI ('rous li J Gritlssel
II II Pieters: ~ Hro(lkft
.r H Msngot TG MlUmik
H J Hteijn ' C .TRaillier
P H de Bruijn r H MWlIlik
H Hoflllf'istcr CJ ('ijs, JFzII
P W Fourip, YK D X Barry
J C RuthlllllJl T"hllnnns ·BRatjc.,
TI n!'rb~t Will K McGrt'.gOf
l{Ax Alf,Jt:mdnr r "bn O..mond
J P Fullar<l Jus McGregor
Brand AlexiWJcr DC RAdemRn
J W MIlII('r C F Gunter
HJ 'RII Zijl' "",h OsulOlid
W A van <l" \'('nt,('11 ~ fo;wart
D li Rossollw P .T vali Dijk
F D Vlln Corler A J Bosman
J 0 1'an Colll'r M J du Toit MZII
J G v:Jn c04,' pr j P ~? Toit
.J L l' .lord n PJ LIJS
N .T lijs t ;F Gur1R.r, Hrr 8 van COli, r. AT.lI am'el Joh~ du Toit
HennRllus I JR F I Hendriks
P ,r \'an Coil ·r J W Brooks
A D Ilurg('r Fullaro
F J "'111 Ecd ~n JEllis
DJ Yiljoen, omt. Ond. D J Awart
il il Burger 1 F .r nm hijl
,} P Viljo~tI !" Cr('UR
J N A flnlw. r I H J Pt'itf'rs
P D Cilliprs i W I Wd" Wet .

De heer] Dr PP-flU hCE'ft hetz;elfde ant·
woord op d~'ze r£::klVisitie ge;;eVfIJ, als op
die Hit $wellevdalll, MOllLn-gu, ltobert-
son, enz. ~

1

.'
Jt:U1D-AF~I~A:AN$C~E

.K.O~INKLIJU ' MAIUDIENST.
. " 'Ilor "

De "C()8116 Mail IPackets" lt4tJát~chappij.

DE :-Ioo~bootell ~t'i.er Linie v~trekkell yan
KRafW!lrtd -twBÏr Londen: ouf! den alldeN'n

llingsdltl' '"m M"deiri\ eU Plym01;lth. Je
Bint Belen en hcencioD, aallle~gcnde op
hfopaaJdo tU88chent.ijdeu. ' :
April 17.-DRUlJ,OND CASTLE, Kapt.

JÓ"I, llN.R. "
)f •.j L-KINFAUN$ CASTilE, 'Kapt. WOl'

CKUTEK. j .

15.-dAlCl'!:f CASTLE, Kftp*. R. 0011.
! 'CUI. , ,

.. 29,-CONWAY ,CASTLg, Kapt. J. li.
JxrrHI&!J, RIN.R. ' ,

Jnuij 12.-HAWARbEN CASTLE, KApt. M.
. P. WIBshr.. . i

ANDER$ON & MU~USON,
. Agenten.

GETROUWD.-Mf't Speciale Licentie, ep
Din~dag, den l Oden deur, door den Wol.

Eerw. heer A. U. LuckhofF, LrON.lIlD E. JOVBIIIT,
VHnKnileri,ier, met CUHUI!lA JACOBASnKMn,
"an de KaapstAd. .

29 Maart 1883.
, i'
, ;.;

Afslager.
, r ~
, ~ r

. ----:-:-
BijzonJerheden hl ver~I~'PeJl bij den ne-er B.

GEi;"'*o,

De Verk<¥>ping ~~gint te 11 ure.
,>,BKK~NaJl"KINi

.UN

BLOEDVERW ÁJ'ITEN EN VRIENDEN. VAN EEDEN
VOO~

OVERLEDEN,-Te Molte:no, op dn .'iden
dezer, MAR/OKT C...TBARINI BZlIzt!l, ge_

ooren ROllr:RnON, geliefde Echtltenoote Tan
ARTBua BIIfZH!. '

, THOMAS O. ROBEJlT.:iON:
Udeu April 1883.

SWELLENDAl\f.

OVERL~mEN ,-Op beden morgen, na een
emarlclijk lijden nu circa. 2-4. Uien,

mijn geliefdo Eqhtgenoot. ~l'Tllll! 'j(. B ...SION,
in den ouderdom YaU 49 jIlren, 8 maaDdeo enI.dagen. .

Wed. Y. M. BASSON.
. Klein Hoop, . .'

Malmesbury, 14 April 18f3.

~-"-
~ElaDlSIJoestlpillen., .

;. I...,.-- ,
, I'I)'EZE Pillen waruen ster14 Il.lubovolcn ano

nlleu ,lie lijde~ alln Hoest, Verkoudheid,
I,·ftoe"zlI. ~)lt. He~ Hccept :ill d(:n beer ELUI
1I"!:CVl'1I door ",dcn dpn Wel-Ed. he:er A. BILLl!lO,
M.LJJ<'.R.S .. !Z0wezef' Presidept ral} bet. Lon·
den!che H08pihllll, ~n met tioo goed geyolg
voorgPlchFI'Vl'n ann 4e Artist('8i vl'tl de verschil-.
lende 8ebou\\'burge~ in Londén.""jPrijs IB. 6d.
pt'r f)OOfljf>, of frftll kh voor 20 p<jIItzegcls. hij
lo: [,Hi, Dol.: A Jl t the t k, 'lV AjTEHKANT.
~TnAAT. ' ,

¥SAi!W' j

JiI:&I:KDBlAKI*G.

AA.N BLOEDVERW.~NTEN EN VRIEN·
OEN wordt bokend gemIlakt dM het

den Almag! ijron God beblllli(d hrelL op don
~en April mijo teeder gelit'fJ Zoontje,I·loHAN.
NBS Tonus -HAIIso!f, weg -te nemen, in den
'ouoerdolll ""n 2 jaren en eenigf' mnanden j 611

, op den 11deD dezer kWllm de doodsellA'el yoor
de tweede mllal en nam met zic~ mijne teeder
pliefJe Echtgenoote. JOHANI" ALBIRTA SCRRU.
tin. in den jeugdigen ouderdom no 2~ jaren
eR eenige -dR'gen.

SchtJOu dit. "erlies mij ZWAarnh, hl ik mij
onderwerpen Mn d(jll IVtl des Eeereu j wat bij
doot is wel gedaan. •

ST U Ktv A:T!'EN
RIJ S,

LEGGERS,
(beide Nieu

TE KOOP tegen
ZIEN ten allen
ZEN van de
lIECHAU8TR

A. BASSON.

DE PLAATS GENAAMD,,

: ,

.RABOUW
PALMIETRIVIER, HIST. CALEDON, ' i

de 30 en 40 Percoelen Grond annex gelegen, zullen
wo~den a.nngebodcll, ~

J'

,

....__t-._, JU~IOR,
KJJlpstad,

IT'{ STHrISVEnJo;ItENó
I!:N, GRc\AN~ Bll.\NI)jt;·
ENB PRlOUUKT&N

WOII,DT hiermede ~kend gemaRkt, dllLbet.
tIen Uet'r behaagd heeft op oeu 7den

dewr, mijll teodcrJC.. li..!.le Ecbtgenoot, COR~
NELIS JANSE U~JS, in dtm onlierd{)m ,"n
it) jflre'h 2 mallndeo en 7 dagen, ~~r .~eu dood
tot zioh te nemen, "" een amarteltJ Ic hJ~en nn
meer ORn 0011 mlland aan het, WRter.. _!_, __

Zijll lijden Wil" zwaar j "!'laar werd door hem
mt·t Cb, Ïlltt.lijk geduld gedragllll. Niet Ja,,~
'fOur hij 81 ietf zcide bij: .. Ik heb miju h.\I1<1
pt-edl' ill wijll jeugd un den Heer geg~Yell,
maar IIU bell ik te zwak om Hem Yll8t te bo ••
d~1I j maar Bij ~l mij ,,~!thoodl.n." ..

AI de lie'Ve Vnenden dl" hem gedureode EIJ" e
siekte zoo IlctroolV bebbeu bijgestaan, wordeu
hiermede hllrtelijk d.nk gezegd.

MARGARETHA U11S.
geb. STKTlI.

NT van den beroemden "INNlts'
die voor 'gemak ol;overt.roft'eu ja eD
"'ord, precies te passen. Pro*rt
L&Il,&wuJleu Zitting' Zadel, en
Zitti,,!{ IUtlt Oomel8Btiek.

naar alle patroDeD.-Met
rkt TD.lg netjes gemadtt iu 8lel,

I!jJu'Upt:u.-Keparatien oeLjee goolWl.

ERIGT.
T. RUTTER

OP A·.~NDAG, 7 MEI aaogedaan, A.
.lint} .m Verl'oop
m,jft~ SlJeqoliteif;

I~(J"

.
X arnemd ksn 'Vier,
:&lilt. Uoidctbers,,9 April



Groene
Hoeaden
Han1'Jl', PI'
KWeeperen,
Kool per
Konn, per ;J
Patattu, pi' r :J
Peren, per 100
Pompoenen
Rapen per bo.
Tom.eoe.,
UIlen,
W.ertelen, per

ZatllJ'd.." 14

e ~ d
- 1 1 0
- 0 5 0
- 1 19 0

o 0 li
3 - 0 0 6
61- 0 5 0
01- 1 5 0
6-0 ~ Il
01- 0 6 0
6-01!)
7 - 0 G 10

2G-090
o 3 - 0 0 4,
t? 5-12 )
6 6-0 7 0
2 0-0 4 0
o 4 - 0 0 6
o 1*- 0 0 lt
20-020
bo-olts
u ll- OOIt

zulle I to dragen krJj",cn
welhgt raadzaam zou zlln voor do wIjnboeren,
om wauneer het k~aad bhJk~ onvermIjdelijk
te ZIJD maar DI t eerder zelf bon Dek onder
het juk t-e gl\an buigen mMr aan tevens het
regt te eiseben vau te bepalen dat het Juk
I un soo zal WOl den opgelogd dat bet hun de
ml st mogelijke kwelling aandoet

En bou zal de jakopleggiug dan gcschle
deu P Ook In hun antwoord op die vraag
wareu de aanwezIgen bet tamelijk eens Kan

waag
hen WIJ ge,

alJ eeu "ee I grooter genot zullen
de mededeeling dat de Regering
ructië I heeft gego,en I)8,n de land
te rapporteren o,er groodtoeken

kleine sohaal Mn ben die te arm
de publieke mededluging deel te
jammer, dat het eerst anderhalf

ofbegi van den trek biJ bMr op
te Ieukee I Heel wat moelJe

kWM! blood hadden kunnen 'fer-
had i'e d ~ Commissie eerst aan
Igen on toen aan de pachters lil

t Dat al do barbaren welke In
roor de trokkers wor jou getrok
ren le 10y,lo onderdauen ZIJl -dat
I wel cc le verrlUlSlOg WeZ81lVOOl de

Stellonb088cbe bllrgera die het

, Uil WOLP ZAL un UKT LAK
Op IIADd1'll1l)C ,aD d~" AfrikA Ier
ds J 'olkIbod. en de Op,.',te Afnknite,.
I jn Wp hebben. ",een red"n om
over te '~ln ."nt 10 he' tente ft ........ ,..P'

"nzen veteonlIlden tI! IgflllOO' YInden
'folmondlge In8t-1mrnl '" met lietgeen
rl'mba-tl'o!k gedeblle nl hebb&n liD
poolIng OB al die poru~.
OU8 hedt toegedumd

schoonn aken sondoe OOit te
en h lO een 10111.10Tembn er

met onzen Prem el' kwam
Basu tolandsche telegram

aan not geoft or a ntet veel te
, moreele schtlckln!( der beo

en Sauer In het belang- des
W J hopen dat de ~~atchm.a I

zwal tgall ,{

e apoorlYo"hea.rnbteu mUI tsen I let
h J truhJ khe id Holt lijkt er erg

Henry \v also I he lautst

J

1
}

Maar indieu dit alles
om openooreo de .koonilll'(1en
een onwee,..taanbarQ
braQdewlJn ID hu
prlJI zoo Jaag Ill, dat z
'Voordeel er mede zoo

antwoord h't 'foor de
enkele koopherlen nu
middelen ID deze
DIet aIleeD worden
het feIt da~ rde boer
taDton Diet ftiltooe verk
IJl' metugeeQ, die an
~plust :zotuJe opei
'Vorig Jaar ~'t'Ulde
dese o'ferwegl nJt -II
gebrek aao geld

100 goed ala niets OD-+llOO lodlpn do He~etl 19
op de gtdaobte lE een. goede honde J dui
send pond UI& den aoclJ te hlllQO P Hoc lidleo
il) dat deed I Jloor de
te "noderen, dat de
op DIea... gelijk op
ltoker word bela8t
IlJDdê VOOrraAd Rau
worpen P VaD
boereubrandewIJn
nn de gedl'1lktheld
uo $De &IJO ars de
Ingecouden I~ afwacht
dlgen voorspelde 8tlJgi
Voor leDl~ dageu ,",oOO(Jen

'V&Jlon<lerache~eDe
hiJ En de .lotsom
Will deze --DaL
aan &IJn, te 'fer)uudllren
aan de btaDdowUolbelillBtlu

,& .elfe ParlamentBleden
geslDd SlJD eD die In de
er 'Voor w.aren denl
&geMOR welligt
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~.,bowI!'n "~~.'._ ..
!II'D "'.111 no
er een op de plek
I jllnll ~beldre"
1\ Ki OlD £4 ~ rN!J,
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"Ill d., ll'8t'rMjrde .111l
Ir de velddooe Wtlf k
n~1J '4 'nUi( YOJld...
.. rd .. "",1\ Fl til_ir '"
e..n kllr ell lM'lrd hlld

.Art ge"IIl'.ld "_d ell
Mr: ti" oor O)lI.lDed.lIl.

dl> \ ook &n I&Mt «I
komen

)j!>SClIl1tP[ ".o\1'Ib_
~ ~ ch hU&8leQde
bl kIl"" ten Ité,...
n krimt t->eh 1Det-

VlM b z Ifd .. 'Irl\t
~n n UItatIII der .,.,.

080<1 IInders li In chrt
MO J n-,ct om III het

~ lem nt O'I'e, d"'''_''k
n &J\nmerlring8ll h*t

Ilel 0 ,den u, wo,,"
<1llt w IMólDerlil"n"
e t k u .. heel OIl'Jo",

t ..r met tile Rel
1\ 8 dl) r d" Regen"r
p alle ID !f8Irjke!mlo.

Op :\IM ndan"ond
R x 1'11" Blutur
l(~ uI r JOIIl:Prt te
rw I A I II 1'f'Ohii
k I Ir dat.,
k ma.lrt .. da~

~I\ta roo de II'f )()~e
n Il ""t lIlJeti Ik ~JQ
d"" otthll I. AI""",
I <lA, d" ~ Jj nlf hem
~ t IIII'~n d" koelder
II i8r.. ..JlChap. en

n $leb",,1 e~n. Pl90t
b 8 !!'P 11 (te het 1\:111

"'1\ un IJ" mllllder
t ...... ""I...arde

P Jl" ad
rt A -FAn sreD tiJd
kt! Is t~ G IIbl\mltad
~ch II IIn de Eerw
ill le beletten b ePlllh
he te "memen da,
op Mn OO"'Jlf of
i t b "Ir' he-n er toe

pp kl en Het ach.lut
t dat de k&llueft

e w de toelaten,
! "Alrdol OlD de 1'111'ee

nb uder klllAlI'de erJC
nt op 8trMl bil I l' ""
P ~ 8 JA" h"..r [\1. 111
n Z Il b"i{lneel04 til
b ett! ti .Ii:

10 13

16 17

e 30)

10 0

II;"@

e .eleell Jo; olf OlD
zo tot la teg .. ]SI
p M sen OlD pll\fr.
• d bap ut .. erd
lIoedlldk u d en
.t nad Ye-rlDdlJe)
d~ 1&1\" der V ...
Y e er Toor oyer
b~ te Mr!! om de

) ft "lions door
""" de korte I Il
"",rden e" men

n "ARr!! Dlel8 til
III acb kten De

J

o

4
eb J lrR:l'eJ1 nAD de "RBr em ude n
heer J IJ li fril~yr., Or" J a raat

A

RIEBEEK OOSlf-ALB1NIE

TRANSVAAL

DE KRIJG TEGEN MAPOCH

VrrSLAG VAN DE ~RESIDENTSVE¥-KIE
ZING

( J an tell Cory:t3pO dent)

er mgebroken bij de heeron
de brandkast IItiU geslagen en

}rol.th.....'n Inhoud gestolen Er ZIJn V1l'f
bO<l)rlin~~ In hechtenie genomen

begtnt heden morgen. Er
worden Terhoord.

U>u,wtJrelll[p.tl (tug of WIU") t lI~hcl1 dokters
18 ten gunste van genen ge

tusechen L n~ ell Young
WUUl81U

:r.A~lU'Ilall:In Blumenthals zaak TonDI8
Lawrence naar ZIJn

....... ,JIT... PIO daal'ftn werden Terl?nJ
door WIen hij ge .. or

NEWCASTLE 16 APRIL -De expeditie op
de D TIU'llnY.ler blijkt niet to ZIJn ge1ukt1 Men
"on Tee lieu, maar het JUet genaken. Er werden
slechts eenige tuinen vermeld Op a AprU werd
er een aanval gelUl\akt pp lI(skwanes sterkte ton
noordOOsten v.an Ma.pochs stad De Mnvállende
mngt bestond ut l')()() man Tan Beoocoeni onder
Con 1D18S11.nS Erasmus tesame met 000 inboor
lingen Tan Bctsabelo en lUag'l'to De atonrtpartll
beataande rut burgers begaf z eh moedig n \Sr de
stad en kwlUD halfweg toon ZlJ gedwongen werd
te retireren ten gevolge van de ruigheid der plek
en het zwaar vu Ir Gedurondo het gev~ht werden
er zeven man van 8eCOCQeni gedood en VI]f ~
wond op dezer werd cri een algcmeene beweging
gemaakt In de ngting van Ma.mpoers en Ma
hanes plek Er Welden *;wee forten gebouwd tus
achen de TOOrnatuu8te lItad en TaPP18 en MaIrn snes
plek met verlies Tan e.!n burger dood en één ge-
wond TSpp13 gaf siéh over 8&Jl KommanrulDt
'w Interb&ch HIJ gaf ZIJn twee zonen als gtJ~elJ1Ar8
en TCrzOCht Joubert OIDI te komen en nJll sterkte
In de lucllt te doen vliegen en Mspochs om
trcnt dertig stub dat onder het ZlJne ont
TBllgst te nemen Do reden waarom hl]
gat 'IIrM Mapoch te 'f"erhlnderen IlJn
Iiomen occuperen Deze ráad werd 8a~!\Il()Jn'1!D
mm verzekerdo ZIch van TappllL

met Mapooh le
en een hoofdman,
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" Worcester,",

APRIL 1883, GEPIEP
WIJ 'fe8tigNl U,Ede. a8IJUl!KlilU

• ZO~ wo~~ besteed
vinden, ZlJode, ZIJ gereéd~
vermeden verbonden aan
Doopsels, enz., 0J?gemaa~t

goed geschikt om aan
moot te komen.

, ;

'Zullen "rordenVerk '
i .. !INRlr.TISG 'n: WOR CES T Il: It

i1h·'H'.,\\'oorllt aitllsmell,l en v"r.iiltutaller
O",lle"8,~' 0 Ilil}~.

voor Onderwijs en Logi~ .£40, Voor
delde Ouders minder. '

wordeD mel dank oDtvan ... t\oor
T&:A<tXIER, nl. A. D. LUOQOtr "

A."'P'!fIl11I, eo nluiere inlichti~tf vollrUl'1I11,;.
den Heer J. de ~ABA'f, Hootc(.

onllerWilftr of door deu ODdF"ge~eekendll,

'I: ' WILLIA¥ MURRAY.
W O,r oos te' r, , , (J
, rt 1883. ; \ "".

H. J. S M,A L.\
, Worcester, lp Aprill~S3. ,

DE VOS ~ THERON, Vendu-Ad,nis.

UTZ
ING

VA1N AF
5s. OD. ·

, I
-,-- j

FE'LIIX
ORGELM

LANGESTRAAT, TEGENOVER
! HEEFI' PAS 'ONTV

T TRAMSTATION,

DRAA.IO
PRIJS SLJ~O

Red ft e ft e aan

GBL,
£3.

in 't Groot.
HET GROOTSTE' AGAZIJN

,
ill ielke Stad en

in Kolonie. NATAL
en-den VRI~STAAT.,

Iaan he~ lloofdlcan-
Kaa,pstaJ. ' '
SINTbN', ,
ierd~t'1'OOrZuid-Afrika.

VAN

MEUBELEN, TAPIJTEN,
BED DEN EN' B E

IN ZUID AF

Langem~rktstot 92

BEKLEEDSELS,
DEGOED

ss 'Kaapstad.
1). & co,

t
d
II

1

; \

W ENSCHEN het Publiek van Kaapstad en Distrikt~n te berig-
ten, dat zij hunne gebouwen '. uitgebreid, ten .einde

meer plaats te vinden voor hun gEooten ~ en er bijgevoegd -hebben

GEHEEL GEMEUBILEERDE VERTOONKAMER8, bestaande in J FL'O-En, A. Z'O."EN
VOOR-, EET-en 8LAAPKAMER,alwaarkooplust,igen hunne benoodig dhedeo, ~.." .,'.,~ ~ "'" t~ , '"
kunnen uitzoeken. De Voorraad bestaat in een grQiit, verscheiden'Asaortiment Hebbennu voorhanden' en' beveJen..aa,I.nde volgend,e. Koperen 7ier Pa.c1.1, Fransche en IJzeren Ledek nten, Arabische Ledekanten, I. I . !

00 PJIN Q met Patente Veren, Paardenhaar en Klapperhaa .Matraasenj een groote ver- AIlTIKEI11~N T~~lsN DI~ LA"GS'I'~:,. PUIJZ.~N:
. ': I scheiden heid Voor- en Eetkamer Meubelen, van Italiaanscha en Mahoniehou- .. ! ••

VAN: I.· .. ten Maaksels, rijkelijk bekleed met de beste en keurigste Materialen. en STAAF. en BOS-IIJZER van de 'beste kwaliteit.
EN NTEMauIJAND. GEMAAKT DOOR B];KWAME WERKL EDEN·IN DE BIJ HET ZINKPLATEN EN GALVANISCHJi SCHROEVEN EN BOUTEN,

. . I , MAGAZIJN BEHOO&ENDE WER.KPLA TSEN. Een groote Voorraad· : . .. .:
: lngevoerde en. KolvniaaI-gemaakte Vleugel-Ga derobes, met Glazen Deuren, Pa.tente ASS,N voor Karren en ~Jagen8.

•. ~F?NNlSGE- en eene verscheideuheld van andere soorten Gai: erebes en Kasten. OOK VEREN Vd>OR KARREN EN WAGENS.
meen n+l'1gt,d!\t ~et De Heeren ISAACS & Co. kunnen elk M ubelstuk met het volste vet- ' .1.

~~:npbw.~~S;N n T~~f~rwE~I~~E~ trouwen .aanbevelen als gemaakt zijn~e van d or-en-door Droog hout. Zij SMIDSKOIJEN, BLAASBJLGEN' AAMBEELDEN EN SOH ROEVEN.
houden, vóór ~e Kantoor v~n den Civie" I hebben voorhanden e.eu groot A~sor~llnent G slepen en ander Glaswerk VERF EN VLIE VAN AJ,L RLEl SOORTEN, DAKTOtJW EN OEMENT. .
len Commissan8. te nOR Il> R E C liT, IAardewerk, Baden en andere Blikken Goede en, Hang- en Ta.fellampen I '
AFDEEJi.r, G" 0 D:>OHOU S ~.. ;-d. Messenwerk en Electro Pleetwaren van de bes e kwaliteit. . IJzeren Brand- Bo 10". en Kastee straat 'A uditeert en k aala Boeken ... lleh.
Eerste Wilarvan, zende 67 ~,LAA:rSEN, kasten met Chubb's Patente Lever Sloten, Br sselscbe en Tapesterie Tapij- ~".' ,
pi...... Ivind ';~4'~:Aix T~~8J' ten in groot" verscheidenheid van de nieu wste .tr~~en. naar maat gemaakt ' i KAAP STAD. Colk::;;:,n J/!:ee en Rekeningen.= = t~~t 1 .. i ' ~ door bekwame Lieden, alleen met dat doo geëinployeerd, n~e~el.d I_~ ~i - ~-~-~--_---- ~ot~c~ Leeninoen.

Qeze plaatsen die uitmuntënd ,~eschikt /Cortrcine en Ge?liede Vloerkleeden, i~ alle bre.ed en en Patronen. .. CE OR·.CE Hl;': ",NOL.'.AY.,' (,& CO., Koopt e~ Verkoopt Aandeeun.zijn voorl I,••d w eo ;V"bo<¥l.nJ. "lien Daar de Eigenaren reeds vele 'aren met z ken al. deze geconnecteyrd Huis-. Huur en Alge..... Agen~
per pobli,k'e .oudfr I<;rfp!1chtworden ! zij n en in de Engelsche Markt v.oor KONTAN KOOP EN. ' kunnen zij JlU
v"kooh'.! onderh 'g aan de ,00,wM.'deo GOEDE MEUBELEN TaGEN ZEER LA E PRIJZEN VERKOO· Burma, star's Ch ambers,en bepali~gen in koop,kondi,t,~nomschrs- PEN.
av

en
, ddie~in81 I konmldde"tl,Jfe edn';oold·

t
- Zij wensehen ook het Publiek te herinner dat de gewoonte van hun ,!lEBBEN qNLANGS ONTVANGEN,' . ADDERLEYSTRAAT.oren e l"'el:800n re qceupa I~, ge uren e EbI' G 1 G Id i hl' . I h Kl ' ,

een tijdW
rk

van drie jrren, e~,verder aan ,~a lss~ment : ereec '.e IS, etgeen run In st t ste t ~nne . antA:r• v~or STAFFORDSHI~E IJZER,-Plat,e, Rond~ en Oule Staven, H.~kijzer, Hoepels, Blad- C';ALVINIA.
&~danige! als op deu ~Ilg der ver- een klem Profijt koopjes te bezorgen, ,Het v ordeel hiervan IS duidelijk, ,,' en Bandijeer. , 'i.' " i"
kooping vermeld worde~.[' daar 'er niets bij den prijs behoeft te worden ge egd om slechte Schulden té TUPPEUS GA~.VANISOH DA~IJZRR, _', tot 1,0 foet, palvlMlisch Goot"erk,

Elk perceel ' 'Id worden tegeu dekken. Ragenp1]J!I'lr.)enz. I ' E B W'ATERMEYER,
et:
n
Inzet Ja~rlij~ " t, ~nde mee,st- Het 'Publiek wordt uitgenoodirrd de~ voorf' ad te komen' bezigtigen en KAGOHELS. VOOR STEENKOO~ EN HOUT,-8trijkijzer-lt~gcheI8, Kookkngchels, • .,

biedende die met min r dari zoodsnlge .: liiki P .. kO .,' Reglsterkagchl'1l!. j GOOVERNEMENTS LANDlIO'l'U.
Inzet E~paobt geboden ~ehben, zal eene velge 1) mg van C~~JzeCntel mb~' en. k' K' .,. • PLATFORM WEEGMAOIIINE8,t-VOthot 2,000 lb., Toonbank ISchalen, Fl1milieSeba-
1'erklaard, "ordl)o de ~.ooper Ite zijn van Ve He~ren lSAA s & O.1e o,en 00,., te ,') p, een SpecllU\1 Assortiment len, Struisvederen Schalenj. , Adres.: Onder bezorging van "
gemeld Perceel r ErfpIlCh~,dsgteeke- IPIANOS, Hi Europa (het vasteland) geblaakt. . VOETSOHnAPEI{S,-Del1rlDfttlen~ LAntArens voor Kaarsen, Olie en Pl\rafine. Den Heer A, J. VAN REENEN
nende vao af den der VerIfooping i en, ;. EMMERHANDVATSELS,-IJzerrn en Kopereu, K~er eo Hopelijaer. Calvinia.
i«:der zpodanig K' tal vel'p~igt zij~.op I ' LET ' 0 P HET ARE S : PIKKEN, GI{AVBN, SP ~DSN, ~ho1fels, Rl\rktn.,. _' __'__ "_'
dien .dag de Erf t voor heti eorste J~flr . ';,. . ,~, IJZEREN EN HOUTEN KROIWtGBNS, Pompen, Toinspniters. VOGELSTRUISVE.DERfN.

' TooruIt d;e e ::ré dLiI~::laltnt~Ig,~ l'OT ~~LA~ GEMA I{TS'L'RA J '1' I .

::~rereu" Wf
4een}eeBh(e,_tI' IJzerpakhnizeD, _5 Gravestraat, Kaapstad. IDED9RD~~rgete?kend~dKOONPT58~RUGISVB-

~~~;:rDea%eót zal b1~h~nwen: I SNP 0 D'E',R',. 'i' HET ' . " 8traat ",N on 18 te 1'In en o. ,St. eorg~
Zullende echter elde Beambt" indien ,~eI '. • " . i I p 1<;. G. ASPELING.

,!,::ja!~~luzu 7:~:~e~~or:,~Pt~g:c:~~~I '.c' DE" PAARLSCH DISTRICT, ADVERTENTIEBLAD" High SherifPs Sale._ -teren, in ...elk er geen sekuriteit zal , '. I
geëischt "orden. oukosten fan Op.ne- IK St · d ..'lXTORDT lEDEREN WOENSDAG en ZATU~DAG MORGEN IlISTRIcr OF PAARL.
tiog, enz..~ en van den Grondbrief zullen r ooper van .' r,UI" v".e ere n., Yf gepubliceerd en met de meeste zorg G r a_ tt s aan de Huizen Iu tho Suit. bctwce; M. L. BKNS{;SAN& Co"
op den dag der V WOl d~1Ibetaald. ,I , , ndër Buitenlieden verspreid, zoowel aan de Paarl en te Wellino'ton als in Plnin.iff';.lI.n,1ADIUAN J URO.Na, Defendant.
'KoopluatigJm dien naar! de Ver- ' de Omliggende Districten. ,~ . 0 IN J<:xecD~iono(tbeJudgm~utO(ibe Su~reme
kooping ~ komen . om dé..hnurp~ ·Burmesters Chambers A dArle'ystri'GI8t II Bl d bi d d bui .' d li k . Court ID tho above SUlt, a Sale WIll be
Dingen te ~etalen Ul'el·en., ~ I ' , ~'...,. et a le t us uitengewoon voor ee rge ansen aan voor Adver- held at VAar~chofolltoinin said J)istric~ on

WanDeel1 de inge:D beh,.1,.fl(J'kge- ,: ' teerders, terwijl de termen Voor Advertenties zeer billijk zuin: Eerste maal 2s. Thorsday, the :!Gtb clay 'of April. 1~83. of the
'4" KAAPS'l',.' A, lId bik d 1 COschied, en. de (in '~oodig) als I per duim .enke e ~o ?nl, u be e: olom 4s. per uim : verdér half prijs. following, vi~ :-:-1 W"gon and Harn884, _

boven ",I kl!op.,rog. ,. Speciale schikkingen worden gemaakt voor groote en]staande Adverten- vered C",I, • H,,,es,
:.~:: 'G;'..d te op '~'±~k:a.ïJ:: IKoopt het geheele jaar dodr en geeft de hoogste ties- Voor veldere bijzonderheden vervoege men zich bij i JAMESM.CRg~YSb.n~
lijksche Erlpach*, . n ti~e, geheel I 'D. F' DU TOrT tt Cb., High Sherilre Office,
of ten deele zal k worden ,£gekocbt, Marktprijzen. . Drukkers en Uitgevers, Paarl, 12th April. 1883.
doo, de betaling van een som ol ,o,;;m,o gelds - . ~- ..DISTRI. of PHRL. _" ___. ..berekend tw·g moa! de :E,I,>"J,., d .
oP;:'~lJv~~I~ itiëob~~~~~:enG7~::~i· C U A ~,,·O S TRU I IJVEDE REN II"Z.k'!:~::~:j;':,::,:~::~~~~E;sebers,
lijoen VBn c:le Inzet Er$pncht, eu . '..:. ' . . I, ' IN Executie,van Gewijsde VRII het !loog Ge.
Kosten vaQ en Grond~rief, enz., . regtsbut ID cle bovengemelde ZR8k. lAl
sie meo de: is Gazetttt Kennis, _ F' C~' N S L MAN Verkooping wordengehouden op Vurscl!efoo-
'gevingen Np. tee~d 12 MJ,.art 1883 " ,.R'EDEl?I. l,~. • A A I" 11, ; teiu, in gezeg,1 Distrikt, op Uonderdag. deo
en No. 347, 22 l..Iaart 1883,. Nu t ' Afl' · G d \I ~ 1. 26atcu April 1883. vaDbet volgeode, nam. :-1
H.~ .nd:.~:;'t:ë~!~~:· er everln . eree .KOOPER VAN RTRUISVEDEREN W....... T.;., 1~:t'~~~P'ê~ÓSKY.

geheele Kol~nie door, . , I Oppt'rbaIJuw.
den Lnndme~el' Geue- M L BENSUS Is gereed de Hoogst~Marktprijzen te~.even voor KJDtoorvan den Oppcrbaljuw,

i -. •. aUe SoorteIjl van Struisveder~n. 12dell April,1!:S83

A.• E SM~~~raal. ~as te el-straat. AdI'81 :_.. L. BEN3US N & Co" Kasteel.traat, !Kaan.tod. ~'!!!!!G~e~d~rM~k.~k1n~~~'t~~IO~(,~;~~~~;h~4~~:~t~,~~~,~f:~}~(~..=:J
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