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WEGGELOOPQ
VAN deD:Ol)d~rg'ebef'kt'Ddo, Gen MA~ET_

JE STIWISVOGEL, op den 3den ,Maat1.
Yan DURBAN STATIE. :

Heeren en V rienden bij wien de Vogel mog'lt
aankomen,worden vcrzocht kennis te geven aan
den Ondergetee~endt', per brief ofa.nderszina..'

De Vogel is geknipt en geinerkt 0 op den
regterbout.

~EVING '
600 'Tette ~Ierjn() Sthapell
I 00 ~~O. 'Bokken

ZULLEN PUBLIEK TE KOOP WOR-
DE;N AANGEBODEN

TE KLAPMUTS STATIE,
Op Vrijdag, 20 dezer.

I
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KO~N ANDEREI.

BERGRIVI£R·STOO Mr ABRIEK,
PAARL

50n de P""t. u PA.AL,
I{napseh Iliat~op.
l'WEE PAAROIIN:
LM~;ItRIE, OlD,"",. :
lJ IN, me' WitteD bIt..
ntrent 8 ,iarull oad i
reziell nabij Vi.....
aL ,.ij gelocpen Cj,
ry. -7 "\.~
eli anderen bij ...
II, golievfln fiaar ......
I beer PIET":R de
:rr...A:"iD, 0(1\&0 dttta
mu AFRI!(AU,
-rk pleiu, KIUI"'taa:.
)lIten ~lllleD betaald

IN,DE

lAfdeeling Swellendam.
Eli EULLEN: ZIiKJI!B PREaJ:NT ZIJN.

ABRAHAM BASSON.
Pearl, 13 April IES8.

J. S. 1tt A R A IS'" Co., A ta 1 age ra.

,

ljE ODder~eteekende, in,zijne betrekking als Eenig Curator, zal publiek 1.ate* ver-
koopel~ te" Van der Watskraal," voor retentng Tau den In~olventeD. ~oedel

van RYN9 ,MlqHlEL CORNELlS EXBTJ:II:lf, <, " 'I.
OP WOENSDAG 2 MEI 1883.' .' , , i

l. De welbeke'nde Plaats (l Van der Watskraa.I;" gloot' 1,754 Morgen en 244
Kwadrant Ro~den, met de daaropstaande welingerigte Woonhu!zeu, ~tallén, W~~~n-
hnizen, ander~ Doodige BuiteDgebouweD, zijnde Opstallen aan belde zlJde~ der.~vler
Zonder End, elp eeue zijnde de Oude of eerste Opstal en de andere de Reaidentie ' ~n
den Heer EKS~EI'.N, waarop staat, eerste klas Woonhuis, Duitengebonwen, enz., Schuur;
('nz., fraaijs 'r~inen, beplant met, grooteu Wijngaard, goed opleverende, alle, Soorten
Vluchtboomen; volop loopend Watel' het geheele jaar door, en alles ommuurd :met; een,
hecht'Gebouw~en Klipmuur. , _. !

2. De welbekende Pillats cc Doornkloof," groot 248 MOl'gen en. 181 Kwa~raat
Roeden, met Gehouwen daaa:opstaande, alom bekend voor vruchtbaarhsid, enz., " '
" 8. Z,eker *uk aangrenzend Land, woot 560 Morgen en 20Kwadraat Roeden, "el-
bekend, en wlllll·oP. alleen eon Boerderij kan gedreven worden, daar het La'!l.d ~ejlr
Vruchtbaar is. I " L

4. De Plaa~s genaamd ct BERGFONTEIN," groot 241 Morgen en.194 Kiwadraat
Ro~deD, ook g.s?hik;t voor een aparte .Wouing, heeft Vqlop Water en IS gesoh~t ,oor
WIJngaarden, 1iulnen, enz. ' "
. De boseustaanda Plaatsen zijn allen nan elkander gelegen, en maken tezamen ~en
der Eerste KJJs Plaatssu uit in het Distrikt, zijnde Zomer- en Winterwe~e gesoh:ik t
Voor Paarden, l'~esten en Schapen, en heeft fl'aaije Zaailanden ; be~alve de Berg fonteiuen,
loopt de Hivier fonder End er in bet midden door. De Publieks Weg van Caledon
naar Swellenden (Post Lijn) loopt ook er door, en voorbij den Ouden Opstal, dus' $'e-
schikt voor den IHan~el.

',I .A L S M .E DE,

i

KOOPLUSTIGEN :i~gen uitzoeken, en de
heer H. BUPEBp, 21 Strandstraat,

il bereid verdere bij~derheden omtr.ent ge-
melde dieren te geven. '! . G. J. VAN WIJK,

Durban Statie.
Somerset West Strand,

9 A pril 188:3. 'Ploegtijd. ! Ploegtijd.
--+-

Uitgezoch~e~ Ezels, in
uitmunterlde Conditie.

, Vrr+rck keu zij WE
'I' III :df:'e Stoomboot
. I:('!()urkaul'tj~s

. lll!:ikrde Prijzen, ; i
L", Vruchtof PnB~edoe men aanzoek bij
.'' r w i..n " ?II,Ilátschal!. pij. , I '

'" THO~, 'til FULIJE~
[lird. telllr-Gcnc~nl '1'001' Znid-Arrika.

---~----~--- ' : -
Naar Engelan~ -vi~Madeu-at

, ., 1')Et Ko". Maa1stqomboot
,,~, <, ~, ~l EXlCAN, C. D. Cox.

_;, ': ',,''_:_~ 'lHLL'l GezlIg"<lerder, I ta! als~.If.•~boV('ni "ertrekken op: thngs.
dail, 24 dezer, ten 4 nre ~.m. Pall~~giel'8 ~elieven
1&11 boord te gaan ann de!Oostkaal (Alfrefl Dok),
ni, t Iater dan 3 uur n.rn. I

\'oor Vracht uf PaSR~ge ven'oege Iden zicb
bij de Sto()mbootmnats(!~appij " Union.'l ..

Naar Engeland en H~burg ~a Madeira.
., ()E[ Kon. Maalsto(>mboot

)". iN U B I :A. N" lW. ! C.
;:i,~' CRUTCf!LH, R..N,.R., GeUt•.g.
~ voerdes-, zal alf! bO'l'~ vier-

trekken~ op Woel!lsda", 2!Mei, te 12 ure II miid-
dR~~. Passagieus g;]ie~cn aan boord g~an
Rall de 00.,1 kaaii ~ A Ifre~ Dok), '1il't la er 911n
.n Dur v.rn. > ~ .',:

\'001' Vracht 'of PRssllge verv~g'e m n zich
oij de S'o"rnhoo~maatschhppij "Uniun" I

'. I , T'ER BOVENGEMELOE GE WE ZEN,
PLAA'l'S VAN BBZI(jHI<:ID ZAL VER.

KOCH1' WORDEN,

OP VRIJDAG,4 MEI EERSTK.,
TEN] 1 URJ<] V.M.,

EEN ALGEMEEN ASSORTfMEXT NE.
GOTIE.en KRUIDENIERSWAR.EN,tezamen
met de, Winkelrakken, Schalen en Gewigton, PTl

'(tlle andere nuttige zaken die gewoonlijk ill
"11>0 KruldeDt~r8 en NegoUewtnkel to r indenr van Struisvedere ~"sijn. J, J n :.~r.sg;;:io,. IP, ~, deVille & ,Co,

'. , j ! 'Het Kantoor der Maatschappij, hoek der Wal •. " RIJTUIGFABRIKANT'iN,PDIA\1tersChambers, Ad'derleystraat, ii en :::~~~~~r~6t'April 1883.

KAAPSTAD, , ,. I J.J. HOFM.EYR& ZOON,Alslagers.

geheele jaar door en geeft de 'hoogste STELLENBOSOH.
Marktprijzen. I ZEER ZELDZAME KANS.

PUBLIEKE VERKOOPING

WELLINGTON. BOil, 188:J.

~LOGIE. 40 EE:aST~ KI.ASSB

v t; T TES LAG TOS S E ~.
OP DONDERDAG, 26 APRIL A. S·, UIT DE,:H.AJJ..,JD TE KOOPZULLEN opgemelds Jj;zels, die sodert de ')

laatste tweo jareu in de Kolonie gegraasd
hel>ben, publiek vel'kocht! worden aan

KLAPMUTS I STATIE.
:

Zij zijn de aan.dachtv~J koopers waardigo.
, HtNRY MORKEL.

Paarl, 18 April 1883. .
. I

J. S. MARAIS & Qo., AMag~rs. '

[ARTHA )lA.Rll.
R'eu(){.te Yall des
Sa., wononde. t.
AfcleeliltJl Piqaet-
(lAt ne uitdrukking
ik in de maand
eb in he' pablil'k
A'. VAN AARDE,
I deze A fueeli ng,
is," geheel .ft al
d ont bloot i.; dat
hM om die lalte .....
J. A. V 1\0 Aard.
sn d&~ ik gedrel'R
gevoel TaO p......
stertaal te gebrai-'
die lftst~rpraatjea ,
; bied bij desen
r Van Aarde Uil,
nn zulke < dade.
en in acht neme. ;
logio gepl&lltst te
~l1fln {On P'ollublad
osten en l'e rant-
Heer J. A. Va.

ng. <

Itll.adteekeniDR te
7den April 1888,
ondergeteelceod.

Op VTijdag,20 April 1883, 1 SPAN UITMUNTENDE EZELS,
NA AANKOMST TAN DEN IIRST.Jf TUIN,

ZAL publiek worden rerkocbt . uit de
ltfarktkrfJ.al alhier, bovengemeld getal

OSS.EN; die gewaarborg'} worden Iwaar en
vet te zij II.

ceseurxr Y')OR 1 RA~SPORT.

Aanzoek te .doen bij don Ondergetoekendl'l i
op de plaats Simous Vallei. ~

MARTHINUS S. BASSON.
Paarl, 18 ..\ pril 1883.M. LAUBSCHER, S,Uun.

Wellington, 16 April 1883.

MALAN & CELLIERS, Afslagers.

WELLINGT~N.
De Westelijk~ rrovincie

ADMINISTRATIE & TRUSTMAATSCHAPPIJ
, (B EPE R KT).

-__....
VERKOdpIN G ~

In den Insolventen Boedel van SAMUEL
ROSENTHA:L, van i 'No: 10, Selkirk-
straat, Kaap"a.d, Kruidenier en ::aan-
delaar in M~nufakt1,l~en, 'L....,ABHIKAN'f van den beroemden <lINNES'

~ Zadel.xiie voor gemak onovertroffen is en
gewaarborgd wordt precies te passen. Probeert
den Nienwen LamswolIon Zitting Zadel, eo.
prachtige Veren Zitting met Gomelastiek.

Zadels gemaakt naar alle patronen.-Met
Voorslag gewerkt Tuig netjes gemaakt in st-el '
en en spanI!en.~R!'paratien netjea gedaan. '

70 Extr'a Vette Slagtossen Wat verde~ zal wor~en aangebode;, ten d~ge der Verkooping.

1111 Koeijen . LlBERA~E 'ONUS ZAL GEGEVENWORDE~,
I' G I ) v I I ,0 , R. W. J. JOHNSTON,16 Goe. ef tesseen e I~Zt' s, I . i Eenig Curator.

Swellendam I 6 Ap~jl 1883.

W. . F, "KLEIJ N. Afslager.
A.

BEBIGT.
T. RUTTER

Op)laaDdag, ~OApril,
ZULLF~ boven~e!Delde OSSEN, KOEIJEN

..J eu EZELS Publiek worden Vel'kocht,
nit de MARKTl:RAAL. Zij wordeD opgebrsgt
nit den Vrijstaat door den weJbekenden Togt- s. iN. PONDERJ_" .>l.

ganger.

f. MYBURGH~
F. J. ROUX.

Wellington, 16 Apri11883.

J. FRED. PENTZ & es. Afslagers.
--- -_--_-- - ---~._~.. --
STUKVATEN,

RIJDERS,
LÉGGERS, PIJPEN, OB.SHOOFDEN:
, (beide Nieuwe en Oude) Pompen, enz ,

TE KOOP tegen Billijke Prijzen, en T:&
ZIEN ten allen tijde ~,an de PAKHUI:!
ZEN van de Ondergf!t,,;ekeDden in de'
IlECHAUSTRAAT(nabji de Breestraat.)--_. ~
Voor verdere bijzonder he-

den vervoege men zich bij
T. SEDG tVICK &: Co.,

Strandstra.at.

"DE"

HEnBEN FM! OllTvANGEN

ROS 8

Vaste en Losse, (}oederen.
In den Insolventen Boedel van J. J. G.

VAN DER BIJL.

HEBIlE,N ,altoos eeu groot aantal
RIJTUIGEN van iedere Boort in'

gereedheid. .
Mp,t eeu zeer Grooten Voorrund draoi'

Hout en o~er' do Honderd Arbeiders, zijn' :
P. B. DE VILLE & Co. in staat alle Orders
in zeel' korten tijd en met groote juistbeid
uit te voeren ; hetzij zoodanige Order eischp
een gelVon~n Bokwagen. Kaapscbe Kar,
Engelsche 'kndau of A merikaanache
Spider, wordende echter de ~aatste twee
gemaakt met het oog dp Afrikaansche
Wegen en Klimaat.
, Termen. billljk, &ehandeling eerlijl« en
vriendelijk en advie~ qratis.
Portretten van Rijtuirren op aanvraag

gezonden.
Specialo termen voor deu handel.

Telegraphisch Adres:
, Di': \lf.U~: & Co., I,OWEll P,UKL

BR rx DE KAAP.
BANK),

iap de Goede
en Stellenbos-
ink (Beperkt) Koopt

l.:eningen_

EA, ON BUSK, & CO., I

, HEBBEN NU ONTVANGEN I
. " , . , " I

HUN~ E BEZENDINGEN VOO~
H£1~TSAIZOEN, '
d's Enkele,. Dubbele Jones, Oosnett & Ball,

KAAPt;TAD EN PORT ELIZABETH
Openbare Boekhouder~ Auditeurs" Make-
, laars, Land. en Boedel-azenten
Adll1illistren~ll Boedels, 1usol vente

en andere. Maken Boeken op in en
buiten de St;ul. Sluiten Leeningen
Koopen en ,~erkoopen Aandeelen.
Aanva..'1,rdf~n alle tioorten van Agentu-
ren. Alle brief\vi3seling geschiedt ::;trikt '
geheim. •

Kantoor: Kaapstad, CItEWES Ge-
bouwen, Addedeystraat, tegenover het
BeursO'cbouw. ' J)ort Elizabeth: Lom-
bard Chambcr~, .Mainstraat.
AgfflJen 1'0m' d~ ql!! of.. Gla&gow Ltf~ .AuurtrnCf i

! Cumpal1;/.
Agtmll'!n voor de Guardl(lfl J-"'e (Inn Lij, 1""",~1IftCfl

(ul1,pany, Loruien.'

VAN ZEER ~osrDÁRS
deelen-
een Agent- STUTTAFORD & CO.,
.ambers,
RAAT.

rIA.
vIEYER,
lND14BTD- ,

EN

ubbele-Voor Ploegen
LOEGSbHAREN,

OVERIGE TOEBEHOOBEN EN 3 BALI EGGEN

Groote Bezendingen,
VOORA L in DAMES KLAARGEMAAK, TE

KOSTUMF.S en ONDERGOED.-
In laatstgemeld departement speciale soorten

in artikelen van goede kwaliteit, te~en zeer
Inge prjjsen, nam.:

Opgemaakte Nachtkleeden 3s. 9d. tot 6s, 9d.
,; Hemd~n 28. l!d. tot 4s. lId.
n _Broekjes 211. od. tot: 408. 6d.

'" Camisolee 2s. 6d. tot 48. 6d.
iJoven~emelde prijzen zijn van de miuste tot

gemiddelde kl~'al~te~t. _
Betere kwahtelt III voorraad. :Mo1tster Sluk-

km, fra!lco ]Jer poat, 3d. extra ieder op outvangst
van Postkautoororder of (heque.
"' ~
AAN FAMILIE EN VRIENDEN,

''17 OIWT hiermede be.kend gemaakt dat
Vl het den A Imngtlgon Goe\, behaagd

heeft. van onze ~ijdo "'eg te nemen, op Dings.
dag avond, d~n 17den dezer, !e omtlent 9 '11l'e,
ons teedllrgehefd oudste zoontje, PuruR ~08KPH
VIN!:, die gestorven is aan de Croup, In den
ouderdom v~n 4 jaren, Il maanden en 15 dAgen.

C. ,Wo GRIFFITHS,
,J. E. J. GRIFFITHS, '

Geb. VINJ:.

DE Ondergeteekende zal Publiek doen v--,
koepen.

OP DINGSDAG, 1 MEI AANST. ,
I. Het t~ostb~r rc-r;

Met do daaropstaande Gebpuwen, gelegen in
bet meest I\lmgcnnam gerlei'It~J ,"n ric Slad jr; de
.A lexanderstraat t.,gélJOvcr het Adderley Pleiu,
bevattende eeu' gl'uot en Iqchtig ,Woonbuis,
met ] 3 luchtige vertre~ ken, voor-ren v~n alle
gemakken, beneveDs BQlten!!?l'trekken, Sl~lIen
en Wagenhnis, aIBm~~e ~l'LO groot PakhuIZ'en,
I'I'l\alin de Inllolvetjt ZlJn Tlmmermans-,Wagen.
makers- en SmidsbezighedeÓ heeft gedreven!
alsook een groohlD Tuin, be.,plant met allerleI
Vruchtboomen, m~t regt op ,qe Private Water-
leiding. iH et Eigendom is iljijzonder geschikt
"001' eenlrWijnoozigheid, heQf]t ~rgpla"ts VOor
eenige bonderden ,Legge~. WIJn, en kan met
weinige kosten aanmerkelIJk: vergroot worden.

I I. LoSse Go~deren :
-Beiltaanae nit hut gewoné ~sBortime[jt Huis_

. mpubelen,Voor., Eet- flU Sloopkamer :Meubelen,
, Glas- tm Aardewerk, Keuke~erecdschap, enz.

'III: :

MI
i ' 1 I

ZUID-fFRIKA~N,SCH~ :

KONINKLIJKE .AILDIE~ST.
De " ('us/le Mail Pac.ktts" !ffj~tsch~ppij.
J '\ I, '1"(JDlbooten dezer ~inie vertl'ekke~1 vlln

), hll81'stlld Jll\~r Lon(len \Jm dl'n an~eren
IJiI'!l"'llg. via .Madeirai en, PIY1noutJ!, te
Sint Helena on Ascencjon ,nanlcrggen~e op
bflpaai<ielu,schentijden. i '. I

April 17 -DRUMMONq CASTI1F., ~apt.
JOWlS, ~.N.R. i I' I

Mei l.-KINJ:o'AijNS CA$TLE, Kapt. ;:WIN
CllfST!R., : I i

" 15 -GART~ CASTTj.El, Knpt R. JDUN-
~ \'\"" 1 ' i

" ~" -CONW A(Y CASTLE, K~t. ~. Jj.
.JEHr.IESf H.N.R. i ! i

JUDI) 12.-HAW~~HD.EN CASTLE. Ka~t. M.
P. W STER. '1

AND SON MUR$ON~
. 'Agent.n.

----~----~-----+------- .-,~

l'RJi:CI/;'.'j (JJ[ GOUVERNEMENTS LANDDTU
Adres: Onde~ bezorging van

I. Den Heer A, J. vAt"\ R'EENEN ,
Calvinia. ,

rt van
~s REENEN

DERfN.
PT ST RUISVB-
0,5, St. Geo~

lEKE VEILING VERKOOPEN,
OP DE PLEK ZELVE, ,

NDAG, den 23sten' DEZE
TEN Il URE,

, HUIS, GELEGEN IN DE COBERN·STRAA T.
, e geleg;enh~id voor i~!lla~d wiens ~zigheid bij het A

een Wonmg In de nabijheid ~an zIJn zaak te
. G. W. STETTLER,

Agent voor de Yerkooping.~-"---_'_-----+----._--------,_.__.---._'---_._-

ASPELING.

~Sale.
ARL.

hNSGSAl\ ei; Co.,
OINS, Defendant.
tof tbe Supreme
f\ Sale will be
lA i(i Ilistrict, oft
Iril, 11:183,of the
. Hftrnesa, 1 co-

BEHR WELCH &: Co., BEHOORLIJK DAARTQ:
ZULLEN

PJatrng, Koeberg.
Een groote hoeveelheicl Tilll~ermau8-, Wagen.

makers· en Smidsgereedscli4p, 100 Klaarge. HAB Al\' 1 JUl\.TIOR
ma!.kte Wagen. in KarwiEtJen, eenige hali- •• it, .L' ,
klaargemaakteW~gens en Karren. EeD ~rqote 88 L~opstraat, Kaapstad,
hoeveelbeid V.ellings, Speken, Tangen; Naven,
Bokstukken en WagenmakeJ1lbout. '!\I' A K RL A A. R IN STHUISVEDERE1f,

Klaargemaakte Venren, Sp!bnifr~men en Ta- 1,/ WOL, VELLEN, GRAAN, HRANDE.
fels, enz., 6 Sch8l8fbanken,: :12 >chroevon, 4 WIJN en ALGEllEENE PRODUKTEN.

, Bfalillbalken, Draaibanken, ellf' en!!.. .' i _
Een ~roote hoe:veelbeid ~lJzer,: Kajaten cn De tat'gvlIldiye llt'1'eidiwj en Verkoop l'an

ander I'Jon.t. : ", Struisvedcrán is mljno Specialitdt.
~en groote vorr~d Sloten,. Gl~rnitelJ, Schroe- '

ven, Spijkel'8in BOorten, Ol!e,.LIJm, Be~lag voor KONTANTEN VPORGESCHOTEN OP EENIG':
lJ Doodkisten, en,z., cnz. 'PERCEEL.
fl Ei.p.del~jl~: f

,. 1 Kapkar op- Veten,'l Opt1~ do., 1 Koe, enz., PromP.t~,~_~e~~~n,g_:__
enz" en wat er meer teu Ve.-koop zal !,orden

! aangeboden. : CALVINlA.
~ " , '.
Bonus zalgegev~r worden. E. B.W A!TERME1YER, .."VOGELSTRUI~VED~RfN. ,

OVERLEDEN,-Op heden morgen, na een
. smartelijk lijden vau circa 24 UIen,

mijn geliefde Ecbtgenoqt, ~Al'TIII1S M. BU80N,
iD den ouderdom n.n 40 Jaren, 8 maanden en
14, dagen.

I .1') EI. E Pillen worden aanll(,vole.g aan
rtll( n die lijflen BRil t, V ctkond!beid,

Ir!lueLZnj [·nz. Riet den ;beer ~LUI
l:egcl'CIl doorwijlcp de'n W heerA.BlqLlNo,
:\U),F.H.S" !!CwtZCIi P t va~ hetfLon.
jp, 'ch lO' !n~p,taal, en ZIJO g~d 'g~volg
'0(1. :r"t'~CI,,,~~'ll Rap de A s ~nl1 rle vcr.cbil.
IdI!' !':-chuuwbot1J,:cnin : den.-' Is,6d.
pc, lip, "Il', of fr~l' kb \' ~O ' bij
EL , ~f, IJ ,. k Air' u tile k, NT.
STRAAT.

Wed. M. M. BASSON.LOSRY,
Higli Sheriff. - Klein Hoop,

Malmesb"ry, 14 April 1883.

BI:KI:. »DlAKllfG ..

AAN BLOEDVBH.WANl'EN EN VRIEN·,
DEN wordt bekend gemaakt dat het

den Almagtigen God be~aa~d hee~ op den
~en A pdl mijn teade!' gellefJ ZOontJe, ~.OH'r'
N!~ TaBU.! B~sow, wbg te. Bemen, ID dlln
ouderdom 1'&n 2 jaren en eeuJgt" maanden ; ~n

'den llden dezer k"am de doodsen!.i,el Toor
op 'h" tedde tweede maal eu nam met ~IO, miJne., eer-
geliefde Eehtgenocte, JOHll'N.A ,",LUBTA S~HRU.
DIR,' in den jeugdigen ouderdom nn 22 Jaren
e. eeDig!l dagen.... , ' ..

Schoon dit verhee miJ ,waar nit, ql Ik m~~
onderwerpen aan den wil dell Beeren; wat hiJ

doet is wel gedaan. :A. BASSON.
DoDkerakJooI, H April,

t

J

D'E OuJerget(,ekênf~e KOOPT,STR
U~&&~ en is to ,inden No. 5, tit. nlF!C], ....... _

8Uaat.· ' ,

r.& Co., Eischers,
~cerder.
Il het Boog Ge··
elde ZS8 k, .. 1
)p Vaanchefoa·
JODderdag, deo
onde, nam. :-1
IInrden.
CHOSHY~
Dppel'balJuw.

Finale

SESSIE zal aanvan~n op
,G, 23 APRIL· A.!NST.
morgtln bijeellkomen (ten

"' .... ,.."'IJIl .. U in te IIcllrij1'en.
HAHN, ,

ts~t:'etllna TAIl·de ~.

~

VFRKOOPING TE nEO[
10 UeR.

P. J. JJJV',_",.
,'(,,,1,,. } l. ,J
I ,luI.



1
)

j I,,

;\II,<I'3I'116tllnpr ~ bil
Appelen !Per 100
n ot!mkour,
Bconen, Jjer li ba
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het Hoofdbestuur

"erkIl go tusschen haar
vulling VilIl deselve en
verkr Jsmg laarven de vors·ehJke
van t f 1 beschikbaar stelde 3, dat I R BRAl POIITSCUR Jlitl ACTIWIUILAGRRII - Da

Beoufort. ('0 lrtl!1' iZ'8~tt 1I1~r~ h I ndp hed sn oyer
IH·t geheurd!! mft den heer Hal] die, Dadllt het atuk
over 1'1In jledrag ten opllgte nn lekere p'-Iners
III hl't blad yemhenen Will Ilch hIJ den redacteur
YerYoead en hellO e n j)IIk Ila~ IUIngebodeD had alt
hl! zich met vl'lroDtecbuldlg le De Counl!1' ech Jnt
II ..t ie ~"JPIl~ dat het el.lenl,iJk de H.ellerJnll 1.
die de zuk ter hand muest DemeD 11',rdende lij

o t~..rd door h.t gedrlljl harer beam bten ~"lleDo'6r
htlt publiek mur yerhult daarenteg.m dil' de man
dl" den h..er HI\II vdtgel!lld.. de heet Pillans DOll
erll~' kWI\"d lee,k dan de heer HRiI I~lt en waarom'
OlDd t d..ze Elm fUSt r lOng trouwen O,engen, II
Itl d .. 'l'Honlschuldljl'lllg "I\&r onze tijdgenoot III doet
dat 1 el h~D1spqt In de on~Rnl(enllme n odlllkehfkhpld
C .... fSt t ZI)n d ..n b ..er 11 .. 11 de WA.Arheldt,.. ver
t lis ,pn dat hl) 1n8j1'ehjKB diep b-dro fJ II

yeri),.''"jf te m )et",D te kenn.. Ifsysn n'~r
lI..t malle SN II1LIf VR1I den be ..r PIIIII I

en bl) v Pilt 'ft bj dat •Mer ondersoek hem
Il lo 'I1d h ..ft &tt &lJn verbaal oqltr~n' het gedrll8
YIIIId..n h-er fllIIlI In 811..n i!e.:le wlllrheid be'at.

niet er vnn droomende dat ZIID eigen secretaris,
Je heer da Preez een der kandidaten zou zIJn
4 dat nu dese laatste wel eeu der kandidaten
III gewordeo zelfs de gcstemde Vijf pond nIet IS

Karren of zal worden uitgegeven teuzij het Hoofdbe- gaveD en gunsten te v ... •
do IItaur op IJ euw verga 1 rt en beslalt de kan II den Edelen beer "V8rphgtte

datuur van z JO secretaris te bestrijden 5, dat Jag aan de Tembulanders en
cle kan lidatunr VlD den heer du Prees de bijna Burgersdorp.Coleabergspoor.
unameme ondersteuning gemet vab twee der Den rolgenden dag meenden al

I
takvereenigiugen ID do afJ eeling Swellendam de andere aaD de benrt te lullen

1 () le die Z(\() dachten kendeu de han
I} 0 die van Heidelberg eu Robertsou I amelijk omen
o dIgheid van onverwlDhJken Deef Daniel nog
2 ~i IerwIJl de Swellendamscbe hem samen I Diet Tot unr g!1£ hi] den gaanden en

o met de heeron Steyn en van Eeden en de I komenden kans Maar toen nep hIJ "tot
6 Montagusche him samen met de heeren J dus verre en Diet verder" en ,nat hiJ den2
(l Kn pe G van Zyl en Maasdorp noemde 6, dat Premier weder aaD het knOO,ISgat te khJgen, en
g I do heer du Preez als kandidaat foor de Swel. te houden ook, tot kort voor diens 'fertrek De
o Ilendamsche vakature op zIJn eigen beeuen staat IS bepaald de meest
:-I on 10 die capaciteit niets heefl; te maken met het lU ZllId Afrika
2

HoofJhestnur der Z· A Boerenbescbermings

{1 ~ vcroei gl go
4 0 I Ïridien het Voll. sbla l bewijzen heeft om het
o 4 tegendeel te getuigen het kome dan er mede
II 4a
II roo den hg-het publicere die ID zijne ko
:-I ~ lommen of zen le dezel vo naar den President

ftln het Hoofdbestuur, den Edelen heer P
Mara s opdat men te weten kome wie indien
Iemand een ongovorloofJ gebrn k van neD
naam des Hoofdbeslnurs 10 dit geval heeft
gemIlakt Zouveel althaus IS het aan de zaak vaD
regt ell ,vanrheuJ verschulJlgd Levert het
geone ZOOdRIlgo beWijzen :lall sta'lt het een
loder 'VrIJ hot te verder keu vnn zIJn artIkel der
,,('teIl In te bebben gezonden met geen anjer
loeI dnn om het Hoofdbestuur ID verdenklIlg te
breogen zIJn IDvlood te oDdermlJoen 8n zIJn
nanm znmen mQt dl(n van deu heer du Preez,
Still kende te mflken In de neasgateu vaD de
SlVclloDdamsche Af Ikaandels

r Eh~RbtlLh kWllm
.M1l~llIt"\ll.t omdAt h )

~oDder daArtoe gemIIjlt t.. Z J ti u Sbellllltl Il
kwam invorderên I!ll dRt w~1 'p lo~k ~~n I I nm ..
"Ijle dAt hl) een indi eidu Vil d ...n nARm van Kock
hardt, die verkl~rdll geen ke Dlegoefl jl raD de 'Rhk
b.komen te hebben door b~ml\kell) J).ob afhflDchil
hIId gemIlakt Ik had wilt veel g~droj k~ z be
echuldlgde tot II In '~fdedljflllll' en dl' dril k bt'.f!
op miJ d.", u1&*lIrlilog d"t Ik 1111) "" b ",II HV" "I~
neeger, In",melaar der hUlsb..llIslln,c ~" Z J I Mil S

~8ID~ hulde daar0f, al ZIJO Griekscb hije ..n om den
JlagiItraat te nrtel en dil' idil dlhU t tMI 0 cl uld Il
wu, wan~ hIJ leed alleen M)l J\ leptoma 1""-II ..k
hJken gefl~toestADd ten Opll te vlln het IIch st"
gebod De MagistrAAt yond !a!ebtt!r dllt • Dlllne Illus"
hem al te daDlg IlIm maa~I', en 1()Od ~..m dUI nllar
het bArd.tt pad om AldMr {tt gezel cbllp der "en, u
dig. Natur"Jlen dIe er werjl&llm Z JU ,not loberder
van ~et'lt te wompn

EIIN BCH OLloUUSTRRI" HET ONGKI.UJt-Zl!k ril
Scs rIee, troeg"r 'Rn K \'IJ 10w I WIIII( lijn gedr~g
wat te weDlClten oyerh.t bRd te Grab ..mstad I cb
I\ls schoolm ... eter jleYe8tlg4 m'llOr wetd fOor bet
MlIjllltralllsh f door eeD Il!lterl-tter 'AU Z In kenniS
beachuldllfd ,,~n Ander valJ dat vlln [l!l"rd"ndll!f

ter hl\Dd te b ..bbP.n j:'enOQlrn H J
II I geleend of gehu r I IJ, ftlet tllrag~br!\gt IlIl11\r
bewe ..rd dat hIj hilt biJ eelt ,eellrtt !C"IAt.. ba I om
dal het zIek Wll8 en w~ 111Ier jlebl"kdn bet ta
Klnl!' WIlham, Tuw np d .. J1iark .,erk eht too h b
ben Zoo a!thane Yertelde d" I~tterllitter en d ..
tcboolm8lllter bAd er 011'18 tf'gJlO IU ~ hre jlfln dail
dllt liJn yervolgt'r helo fd bad d~ ~ftRk bl'flu ..
blaauw te lall~1I latIII als .et p""rd bl~n zekeren
1I0g Diet IIlllebopeu ti Jd ~rujl' f Mtltlild R8 nl'
zaak II Dog D ..~ Afjfehand ..l. :'II t SCII It;a h~H8cpt
mInder .ympatbl~ ondt!r ~t!l Grlth1\ml8t !ld m dnn
met Dr Duite

PAPIINDOnp-DII. Lelbbrandt, de Kol Are
beeft In de ArchIeveD ontdekt dat de nllA~
dorp llIet afkOmlltg 11 Hn een mlJnbll"'r
maar w~1 van een miJDhoer Pieter 1'IID""IIi\,"1~"n.
een g~goe~ pn "OOrn&Am Ingez teD
,.boren te Utrecht, la de baurt
dArhofttee liJn D"AIII lal dragen, ID
ov"rleden, en IJIgenUf 'VAli een groot bUll o~
WIlllr tbAnll Pspeadorp ItUt, IIn dllt nilaF
looft, thllne door de E(lgeleehe Kerk al .... ..,'Olll""'.
bouw wordt gebellgd.
D. HBaR A H.UB MANIION, noeget'

van den Atdeebngeraad te Kimb rl y
eetllgeD tijd ""Ddaar wu w8lfl!eraAkt, bhJkt
ageDt in de stad een bnef (l'elonden te hrbben
hl] hem voor eea_lg vftllrwellAgt fID hem
eeD pakje aan liJD moeder In Engeland, lila
tentl, ti doen toekomlD Latere ""'IIH"II

echter dAt het vaAnlel niet 'oor eeu
dat ook het ftllt dAt hij lil een n)tDIIZ' vl ..r
paArden vertfokkeD II de laAk in een minder treung
dagheht .telt

TE RIRTFONTKIlf Hano,er, beeft de
tak ....n den Afrlkllner BOnd sieh tegeD het
"I de bl),oeglojr 'fan B B V t!reenlglnll
kAner B nd en tegen d" bapahng verklurd
wordt IUIngeooblen d t b,t In yerklelln
IOmtlJdl noodl~ kan II] t door middel YaO
munt JlIlrttJbelADg te dQen l~gt!Ylerl'lD"-ulll"'"
aDdere ,oorstellen tat Ytlrllnderlnp: II
bet onderWijl II cbn.tehJk moet
be@ld om te RI.tfODtt'U:t een dorp te
gel'lDblJ.,al

GRAAn RKINRT heelt onlllng. een
gehAd ta ..n biJ een prlJlultdllehn, ID
marktgebnuwer .,lol.8ltoll' b and" werd a.i"n."~~"
JODllebeeren eD z.lll Jongedlllll~1 klommen
Yenltere om er Uit te .prtDgen terwl)1 de
dapper doorspeelde, mAar ten Ilot e oUI,")e"'~e
dit het gebou ... tWtl!! deuren hAd wallr m
I\Ia men le openmAakte Het "allen YAD
""n JlIlraffine Illmpen eo een 1'rlJ d.omme
Cl brllndeDde ptll"llfHn. met .en &ak lilt
maAkten dfODheeleD brand UIt

WIlLI!:!f DB Hua SCHOLTZ-ToeD
I D B Hof te Klmbede,. 'OOt de eel
tt g hield DAden dood VIIn MRjfl8trRat
de Vooraltter R~gter LHUteoce buide
.chl"Andere eD nllaa"lI'pzette WI'18
IedeDe .teedl liJn phgten ale hd van het
Ma~lltrllllt bAd wl\&rgt!nomen, en lal
flin Rellter PreMdent BuchAnAn ten
yoor Ook de bAhe biJ monde Yaa het
MIDllterie, g..f hllre IDltemmlDg te bnDen

ER" LA8TIIRZAAK-Z6ker8 Jull'r
DIDjltdAg eeD MalellChe yrOUWyoat hp.t
hol wep:enl IlIlIfer &n' ID hnar Ion
een kind der Milielsche vr uw lfe@I"lf'ln
mOédt!r hleroyer op .ttnRt!\fln ""lH h~t
bedaarde wijle eD kreeg In RI twoord UI
ZIJ DIet al te fat.oellhJk waB ell III haRl
baBL&ard8WRren Er waren hetl wat bed
maar klal\1l'1ter Illlf nop: als bijlODdere
bIlIIr aaDklllllt op dat hllAr mlln gezlIjld
hllAr te WilleD le'l'8D 1111II) de Zll8k
Hof bragt De Maletsehe nouw m~t
koeten beteleD
PaRSToN EN Dn:ON TRGSN CURATOR IN

BID~N -Dele l8ak, 0111ln8"8te l{lmberl_,.
Hooge Hof behRndeld k"Am daarop
Bldpn Yan el8Ch.rs In del' tijd, op
lekeren rUie,., delfplekk!ln gekocbt had en
nDt WU p:egal\o Inder dllt biJ of
ken Iel. bad beiaaid, of ZIJ Yan II
nil eeD IDder wareD onrgeaaan
jler.IlAn tell gun.te YaD yerweerder,
wel veel wu wat den elscb billijk
" !geDI de wet de delfplekkeD tot
B deD be.boorden, hebbénde hij DIet
JDaar voor .lellere oDbekende pnDclpaleD p:ellla~ICleICl
Wilar het Hol DIet DIIar v~eD .rOD
D. BJtspaOllI1INGSCOllJlJSl!lIE heeft te

Weat idi hh 0 G dl! Vuher. A n
PllllIDI ID Yerboor (eDOmeD te Nel.poort
J)eYellllh eD W Elhott, en lOU eerst
gaaD om op JlICklOn I pl.lteeD heden t~ Yel"noore,n
durDI IllIAr de Vlei nnolgeDII Daar G
om oYer Uitenhage eD Oadtsboorn
WelltehJkeD Spoorwpg te gemken Daar
werk, volglIDI de B_!ort OouM~r, klaar zIJn
hebben IDlgehtkl Vl!rDOmeDdit III o,er
wekeo weer hier lulleD 11JD OQlhUD nUlnOrWln

milkeD maar WIJ yerbeeldtlD ODI dAt dl~
"rete rappon lal liJD, eli dAt ADdere onr het
W.. teD eD hetOoatec 1'olgen .ullen

EBN BtrWRLI1K8ZAAX-JACObus Finebam
oDllng. ,oor het HoolI'e Hof te .r:UIWU.fI"V
nrloek om, echoon mIDder)llnjl", te
Het bleek dat biJ dIt Diet mogt londer

~hBI!ITRR EN -Een ultaprll&k In het regter VAn het Hooge Geregtabot er
Ml\lllltraatshof te ~Iaurort- heeft aldur Dltge • ..hIId gedrukt, maar dAt deae, om
mAAkt dRt ook 11111 'oorul& weet dat hiJ 'i{II.berl-,. het IneD hiet al te lIStIg
Ilechts 1I)0lRng al. hIJ "eh goed ~e- Regter Prt'ldeDt hAd geQllljltlll'd om
dl"1l&j{tzIJn b\al oDgebooraaamhel(l DIet mlD~ te 1'8r)eenln all de laak ID ordll
100 maar 100 mllg ZOO dUI FIDchllm eD liJn bruId ZIch bJ

DB VALIICBI Il aan de Paarl bhJkt in de Prelldent nrvoej!'den eo den ID de IlIllk
uItgIlaf \Vlln een lOuteip:n. beetaAn te hebben lag, dan kondeD ZIJ het
dIe met, het II 0 Hanonr" prijken I>rle of lij oDder lell liJn dat ...ordt ODS
mllnDetJ8I liJn Daar .bet RoDdjI'Mode thnt nog Diet gellleid
Hof yerw.eleo, eeDlge wlJtJe la 1D vrijheid EIN 1"RLWGRAKUit BlI8utoland VIIDiJe P
geateld } kgrnph oDtnngen II blijkbaar 'VADeen aDdere

MARAISBURG Idallr beeft dil AtnkaDer DoDd dlln bes oDhelllpelleDtte oDIADgt hier In bet
de heeretl J 0 eD J AI IIIIttlDJI'b gelrD18D jlegne.n mllAr komt n verder nl) wel mp~
al•• fge'f8l1rd het dl.trtett-beltuur, eD Ile.b MuaphA s woord ,oud., tejtelloYer Kllpt
tevreden eeD opheldel'lng door de dieDII beiebuldlp:er nn Neh.mlAh en1llndere
RSlI"erlDg gedrag tegeDonr deD trek I!'hmeeD behaodeld te hebben, bhJlu DlaIPuom.,
ID TembGlaDd UD Makoaë. te heeteu EeD rebel

een ItlUldJe met eeu loyale oYer ee"
hid, hAd licht hee.ten nu KapItein
vOérd aet ollpel"hoofd Theko .bad le
guoodeD, maar de KapltelD Wilde 18 Diet ontYM,rilTen.
hebbeDde biJ reeds UD lAteie l"Ilpport vlln de
lI'edaaD

A.rrl r...I.1 ,,~
A PP" PTl JlI'r...,too
Amandplen
Biltong per slak
Hoontn per :3 ho!
Bloemkool per stuk
&..1, l'e; Il<.
Drui Yen p"r mand
RiJer"D per i«
FAlDdeo pt'r stuk
Granutappelen
l."nz61 p"r ~t di
GuaoM per]OO
HODljl per bottel
F1 endflrM I "r' •
Komkomml!Tl! p r 100
Kwe..peren,
Kool p"r .~Uk
Kuun)P8 per 1l.!l
Klllkn"n",r p"r @ vk
NAkoaweD
Mleht ..
}fIelt,. Groene
lImoen ..n per 100
Prlll per boe
} eren
Pompoenen
PatllttAII rer 3 !>Jl.
Rapen per boe
BoIlJnen,
Speen YR rkllns
ft IdenJ par boe
Tomatoea
Ulj8Il,
Wortel ..n pet li< a
WItte Wortelen
WIld (Bokken)

Kort na de
16 Jaar geled
noodzaakt eet, lp te ebaeteren om arbeidlcose
ambacbtaliedeu UIt Taf~lbaal naar NIeuw Zee-

Qole nu III de stroom
keeren liet Grahamlltadacbe
mers goodleoope pasMge aan
na.ar Engeland r(

0
I
0 "7 f

(J U I!
0 0 I~
) il 0
0 0 2t
0 ~ 0
Ó 7 ()

( U ] }
0 t
7 0---

Goede Hot>p Scherpschntters
de • tropbee n u voor cfe

Grahamstad gewoDnen Dit
IR deQ strIjd geholpen door drIe

t w door de beereD G H le

oontrlbuanten melden WIJ
Boeren beachor

tot dus verre de 'folgende
hoeft "erzonden naar Nama

HODdekhpbaal, 75 zakken
leder, te wordeu uItgedeeld
vaD W lelltgb J Coetzee en
Onder Kammlosberg 150

"erdeeld door de heereD

WIJ berhalen het do heer du Preez staat als
kandl laat \ OOISwellendam op zIJn elgeu beenen
lnd on hJ ue strijd Wil t II; zal daarvoor geen VDges,

DE SWELLE~ )4,MsCHJl: ELECTIF. 1 k 'rer!lchnld gd zJn aan het Ho:>fJbestuur I Eakken do, te
JIn l li. s!JlaJ \\' Jdt Z Jil J I~ ste loofdart ,\ J "Zouden hnn"t zeggoll dnt hiJ zou hebben ge W Burke
\. 1 d S II' Hardeveld I.-;e &1\0 e we en JIlUlschu cl elle het 8 co I \ Ol non len ~p Jte VIID het Hoot:lbestuur Want

door de hetn'enartikel dnt lodordRad ~I!!r ker n SI om !lg" wallrd ter II Jl cl lt IIgchaam geen vwger verroert ID d T
i 0 I u mt voor
s Dze lezers zullen liet Ol S lus wel vergeven I ZI n belaog slelt Zijne p08rtIO als, secretarlSjlOO za~ken
,da~ WIJ de volgende arn hilI I gc Ilr Ill~ doen en van het HoofJbel!tu'nr k" aadwllIJgen ID de worden verd
'eeDlge pSlI8lIgllll In cnr!! ef :l ukkell ....J gelegenhed, 2iJn ka. cl d.. ~aur Toor ...... ~Ilen

Due Attl]d 1nl er ep~ I n ~t z"r zoJr tlIS.!ehen als den kiezers opgodloogen door als rustende
de kandldl\ten z~lve i18 rel t SId tjn hef I1oofdb~ I
.uur lIn litt JJlflflt...It)k Btllf r fil lie Bn~r~t b~,cltt!'l op ordels vlln con pol t eken caucus te
mm9' Yeranlfl'flg '\ 18 W n Rnn~e I DI{ n@-meDI Knapstarl !!n bJ den ouafhankJhJken Afllka
dat de beer '\ an J den de , OnR2:rrTf: ( is .an dA
S ...elleDdamscbeD TAl, •• n de II prel.lh~b@n~lInjrS-1 nor m Iken zoodamge voorstelhngen altoos
<YereeDll!'1nll" 18 bpt TI.!! wl\arech Jol Jk dat pr een effect WIJ Z Jil er Vllst ovel tUi gd van dat de
poot Tef8ch I ~Btlllln snl 11IlIlIch..n ;lln p<ïl el e J;e
léofsbehjdeDls PD dl~ wflk~ door dAn hee~ Ou Preez heor du Preez ettelijke stemmeu zal vérhezen
.'"eI8jl'd II' dIe Sfcrt'ulfIs '1'110 h ..t Hoofdb~~tuur I~ ton gevolge vau zoodaDlg valsch spel En

Onder dele Om8t11nniJhedfln IS het (~n ..el VR

t_1!e IDlk" mantlen 8tM den le om ren b , t eval toch onde hen die den dank onzer sla.mver
opengeYllllpD pllll\ls d ~ lie ov rw nnllAt ... chl8 pe wanten verdleneu bekleedt bl) eeu eerste
paar maandeD mlsscb en S fcl ts eenk • .,...k b
hoadeD kan, ",@nA zeer l<';lr1.llmp lit! ~I' o'jgt I{lt pl'lats Seilert Jaren arbedt hiJ a.au de ont
k gezagvali lut HoofdkIl: rt r le J"freelll;tt [/ rol wlkkehtlg van bet polItIeke leveu onzer Afr!.,.ekt nJd oppl'r IlIJjttg '8

Reed. bIJ venchdldelle vrol'l!'ere I!"eltllenheden ka.anders ell ter bE.'vordermg van elke onder
hebbeD laauwe kentt'e~ en van dflzon Jl.est z eh I neming ID hun belang liJ beeft daartoe zIJn
Yert90Dd J)e TRk te iBt'8Uf rt ,\ ~st ~e~ft Zicb
,.oor dezen Dog al onhandélbrun betoond et de leden kantoor geld en tiJd beschikbaar gesteld HIJ
der &ereDrereeDlglOg ~e Georl!'tl !;IJn er I let op I heeft gewerkt In het belaDg det;; goede zaak
g...teld YOOlscbflften li t l\all1>8tlld le ~IVanl!"eD
lJaar voor I}over (\18 b"k~Td I~ 14me'l no(llt le terwIjl mannen shE'pen die hem nu beoordee
1'OreD 611ft uJk~ 01 lw, Opi' l'Jk on~eh'1'"::a6tnqe len on veroordeelen, omdat hIJ het wa.agt tefHt. gtiVk fn dl~ geval Men Ie~ft ° s ~ Igt dllt
de heer Jlu PrEl81 I\&ttbe.-olen Wil' ARI de leden I staan naar de stemmen ZIJDer landgenooteu
dllr SwelleDdllmecbe "ereen ~ n~ d'lor llfI~truct eR In oen dlslr kt In de buurt waarvan hiJ IS ge
Int K.apatAd Oogl'lukklg Toor 'l.t ~Io tdbeatullr
blijkt het dat de voorllt~8r 'l'nn de ~~,.1l6rdllm8Cbe boren en waarmede biJ van kluds been af ge
V.reeaJjllog lelt bet oog op den op~n'ln 11 ~I gt>.11\ I connccteerd was • Stank voor daDk mag
,eD had, en DUW&8.poe~11l vol en. ~ t ZUid Afn I '
Jr&&llleh spreekwoord d~ ,",ort Il""r I eoe 'l'erllll'

j

ook 'J roepeD
denng werd gehouden !In op dl" V"rlln~e ilill mllnlrte _- ..;.. _
d. "OOnl&ler de IlIdeD mt'! Illn Toornfmph bellend 'T EEN EN AND ER.
de aferelaru, t!cbtpr Ondtl'llleu.de d" CAt dlda a Ir I
flD deD hel'l Du Pril"" mH1\rbet blijkt I!let of I J
d.t deed UIt bewonderlDJr .,oor de Iqz 1[".10 pn d~n Hu Voll.ablad geeft te keu Den, dat het Hoofd.
"fIOOD 1'IIn df'n heer Du rre~1 of 011111/ 1itl hpt =1)11
pl,gt t1l1htt, d, ~u/," Ulll Áflflp8t(ul on~ ,",wml td g~ bestunr der Z A Boerenbeschermmgs"er
Aoorsnmm ID elk ,e'Vnl e~1l Wil me " orlJe WISAe ooDtglng allengs een pohheke cl cauous wordt
Jlog 'ODd pl.AI~ UJtdr~k)cIDllel) ZO !Ills biJ zulke
,llegeDbe4fen Imt ge"onnl ,k word.. II'phflor I w t Een zonderlinge eaucos moet dat EIJll
deu elkander nlll'r bet bOi fd IlPgo Id i é~n woord waarlU do beer H \Vllman zamen ut met
ID de v"lI""derIDII' jl'IDg het.!warm en opg."Qoden to~ I l

den hoer D F du TOIt dIe tor Joo~ste alKe
WIJ kUDnen ons eenl~zlns verbellldóu welke I t k be t d d

1 ImeGne e ee le zijne ver lezing 8 ee e
groote oogen de lode!! van bet HjlQfJbestllllr h P A M b h d b d

eer y urg le warme eWOD eraar
der Z A Boerenbe8cher!blngsvpreelllglDg zullen Idi U S

vau e leereo pil gton en prlgg, zameo met
IetteD, bIJ het lezen 'ran deze ontihalhng d h G Id h a' d 1 h
Ben r 0 sc ml., een er w IpS van de
oe verwonderd Eullelll.zl) BlOt OpklJk.4n \Van. S I d Ed b P L d

i" can en partiJ, e eer vau er BIJl!leer ZIJ vernemen dl\~ er In het S~veliendam '
L th I h r die laatst als a.anvoerdor del" opposItie la deu8C"e ans een e ectuutrlJd wor\lt gevoerd W

t lt J be etgevenden Raa~ optrad, zamen met deu heer
'-~t en., LU'~ __ stbeuur j en het pl..atsohJk Mlchwl Louw, eed der fermste mlnlsterlahsten
uw uur uer '>Veren SCI ermltlgsvereeD h t La H t
B d 1 vau e ger DISoe WOD er Ijk lullen UJ DIet te ---"nneer hUD verteld wQrdt dat
.tuur • orders beeft g!Jwnden Dallr

dam, om voor den heel'" do Preez
ea dat de S"el1enaamsche

lehermlngsvereeDlglng d"n verrllst de vraag
cl openlijk onfl'8hoorzaa~ IS ann zulke I

biJ aDS weet ou ze tlJdgeDoot wel dat er nIetWaarhJk,er moeteu bllJr ~drog ver-
..... _.2 L t I 0 >i lltlD maar welc,er pJ.aataahJke Bestureu v$Ow-.. In ",e epe .JoIJn uze gemOErlle e tlJJ

t t h Ih enu vele Boerenbesob:ermlng8VereeulgtDgen Hl,.000 ZQJl oe n1e~ op zoo vasten tóon ebben I
h 1\ cl h t I h ~ b de swelleDdamsche kltllafdeeltng zIJn ligeec reveo, ID len IJ ~Ie a t. an" I art I

beWIJlen bu ,.oor het~1l hiJ schreet het I
Boordbeatu ur weet "ao iE!On strlJ i vap
lUl "heó Plaatse"Jk &:JtUUI' van cle
b.cherallDg&vel'eemglDg I van geen •
_fa 'RIl geeD 1 aaabevohDgen' In ZIJ
aesonden &aD TakvereeDljrlDgeo of ptl
lODen In de afdeehng Swellendam, teD
YU dea heel' du Proez, of van wien
H~ Volklblacl ROU

Iauld.ld me'

Rllsson~, voor ZUidelijk
7.akke do, te worden verdeeld
J van del' POll eu Stephauus

Ooklep en BoschJétlmanllaod,
en 5 El\k keo komJ om te

door de hh H v Renen Alber

EBN mUROl'W dIe bIJ fIlen buurUlRn gad neerd
'D, terwIjl hl) lelf DqAr \\ iJnb~r!l' Jll ~ op J I vet
loek zIJn vrouw Ilelelschnp gtll udeo 11\ w~rd
" lIJn ter I"k IOBLbJ b..t ~f8Cht'I\.l neme I door den

mlln el'n bllll\uw 001l lle.I-W8n, m..t m...d~ ... erk Djl
der nouw ellonder dKt ut haRr i~lullfe". tt!
ontdekk~n was wlII\rom dlti "RlIl{e8Cbl~tI Z J b Rjll
de ",ak voor bet Afn~18ttR~tshof 61 bl>8chuld gJfl
Z Ide getwg~n te h~bbe ~aar dil In8pecteur VIIn
POl He had ""rgeteo Id te dRKVI\t"d~n HIJ ver-
~Iaarde dllAfOp dat h J voo bet flemak mant schul
dl)r IOU pielt,," eo kreAg ~ boet.fl HOIl kiln IH
mRkeD dat die "rouw hiet eer bl) bill Mn hu S
kom I P" Yloeg hIJ durop en MllglstrlUl t Doot
le DIet meer tOD eten te !Jl1lI!"en," w~ het Ilnt-
woord Wie ple""lr he.,ft ~n het. IIjl'RRnVRnmllAt
@chnppeh)ke toeetllnden atb til zal het Jammer vlnd.m
dat de Inspecteur In de z>\!ak I JD pltgt DIet Hr
Told heelt WRDt dan W88 men ID all"n geval te
wet n gekom eD wat den ~heer et toe gebragt
heeft om liJn gaat op haar g~lil!t t~ IIMD

Webster "oor SprlDgbok\ 50
2 zakiken kom, om te wordeD
heereu SerYaI\8 van Niekerk

en 100 zakken koren om te
nK HR n SCArLp.N TK COLKSBKRG - De .41".

k n lICht Boe B1It ,md /le ft e~1l UllvoerliZ' "erelag
fan bf't verbIt f fan den heer ::icalllen te C.>lelbefll,
WMr hl) door aen Wua," MMS 8 tMt en d lor deD
u tp:ever det belde plM-t8eh)ke b adeD ontYllngtlD
werd 'Van het oo)!enbl k" IAgt aDie t Jdgenoot,
dRt ZIjne ""o~om8t be~nd werd hAd de beer

ScaDleo Dau",hj~s tiJd om adem te blIIan WIJ 11'11-
loo.,en dat h I hilt zoov~r bl1Lgt om brenkfast te ,a-
hrulk ..n voor dILl blJ m..t het e8rste onderhoud nR

velen werd IIlS~Ij( gevallen van lomm ge Wlll\rYRO
volatrekt ohile tI ~ onB weten IS gekomeD De beer
n J 'RD den lI,ever uIe II Been ged ...puteerde arno
~e"rde om looal, We liJn ge nformeerA d6 l&ak 'fAD
d" Tembuland S,ualters te bespreken, en te nagen
om een JilllC lt! BpoorwpgliJn YaD Burgeradorp Daar
dele stnd wy d~ak in conversatie met den Premier
voor vele uren E1'en(leDAwyer 0.& eene lOboor
hogen depuUltu~, mAar dlll\t II) DIet om een bepalII.
den t Jd YO r Alld!entle had gevrRagd en blJiZ'evolg le
Diet had Yerkregen hlld ZIJ hare SIlken alt ~ Itel1sD
totdat ander"D "Ier tiJd voor ",amen tie WM yutge.
lteld bun ~urt bndJ"n gehod ~ VaD d8ltAd loowel
Rle van de n B V"reemlllDjC "T@CheDeD depuUlIIN,
t..1l deele lilt d~lfde leden b atllande Die ,aD de
Vereeolgin, mO~lt den Mlnletllr lJet lJIaar kompli.
lIIenterdD dle"l1/11 d .. stad hRd o'l'er helll w.t .. keu
te IIprekeo all dRAr ZIJn waarom mPD nog ,eeD be-
kWMm beRmbte "II flUIten l\laglllraat hIId f Het
IIIlt ...oord was dit de h ...er Phll WRtermel)8r In het
Parlement hlerv'1r gesprok"D bad dat de Reg'!!rlnj[
~r ov(>r dAcht en ~at ZIJ lemllnd RIIn lOU It ..lleD 100-

dra III een Ill'sc~ikt p~reoon btid ll'eyondeD. :EeD
IRngste dJSCU88leb~d plMtil oyer dIJ oprlgtlDg na
Gouvefnemt!nt8gebouweD eon hierbIj kwaJD ook de
kwt'llle ter Ipfllllk dit! te Ool~8betll.looweIIl18 "eehlol
elders tusacben 4e Ned G ref Kerk &D het Ge-

D. ZUPUNT8CHI SpoonJVRG -EeD I('er druk meelltebeltuur bel!tRIIt Het denkbeeld '"D deD heer
belochte nrgtlderlDlI' teD bto~oeye van d~.~n sp'>Or SCllnlen 11'18 daL de kOIten louden worden ~Itra-
weg II MaaDdlijl Af oDd on"r .00rzltterl'Chftp Yan den Uit dne br 0lleo eelle I!'1ft Ylln enen door de
Kapt VaD de Ven, In ZeeplilnlllRI p:ehouden De Kerk eene gift al. hulp viln de RegerinIl , "oor
heer HutchlnlOD ltelde ald]r voor dllt liet IIl1nleg de balllns ee e IIlE!!Ing on4er de Pubbske LeeDIOl!lI-
geD VIIO _D lpoor"eg van e KIII\p8tad naar zee w"t" Voorl8 lelde de MIDIster "dl\.t eene leenllll!'
puot UIt Yele oogpuDten Da tlg kon h"etell en Ilaf onder de LeenlnlClwet mONlt worden aIIng8llMD
In liJn toehchUnlf te kennen fI-t de hDle nn IIcbter onder I~cuntelt Vlln de be &ltlng of yan de euen
het Dok oYer de GroeDepunlsche meent nllAr [)ria- g8jleYeu door de Kerk en de belnltlDgen Eeoe
ankerbaAI lOU moeten looppri De heer Flllfbndjle leeolng kon DIet WOMen Alln,l!gllan onder lecllntelt
braDdde dAarDA loa op den PI\!U'deolipoor.,eg ale een "an de w@lvelden daar dle ooYenreemdbellr "areo,
achaDde voor de menschheld~ eD op d" Regenng eD, 1111de MunlClpalJtelt 'Ril Id" om de loteRIt der
omdat II) elden liJDeD lanle d. die DIet betllllldeD I~entng >tI! hl'tAleD IiODde RtlgenDj[ de l",d841roodeD
maar er Dllal Zeepunt geeD llde Unillll'I!'eD Uaar DIet ntmeo In tx.l'eutll! en II! .,etkoopen Alaar IO()

biJ te'llell' p:elegd had dat hiJ ,eloofde dat ele spoor II) werd aILngegllllP 0 der eecuntel' der belutlog-
wep: £36 000 lOU kOlt~D, muiir dat hiJ Diet: Wilt hoe geld~D dRn koo de U"flenng lndIen de Commlua.
groot de op"rengst loa IIJQ) "traekerd" de heer rI_D lJIet lMt~1ldel lelf eene beluItDIl heffell
HutchlDlOfl ciat de kOIten .~bts £25000 de op- eD Ilch dRRrdoor ~tlllen ])e Iroeten der
brenlflt .£:]0)0 a .£4000 zoal liJ" De beer JohD Il"ebouwt'n werd$! lPlChltt op li' a £15000
StoDler 'fond het "er"leDd ~at er 11'.,1to spl"llken VO<lrtl kWRmen n i de S:lll\t d..r pYlUlgeDI!,
waren gfhouden, maar dat tlPeDmet ,.eo b.-glDlel eelllge plllateelt]h poet kWt8tl~n, en tin Yer_1r om
Will 1'oor den d"ll' gekomeD ÏDaar In wt'erwll daar- een pohllemagt Yo~r del lpo rWIIIlter Iprake Omtr~ot
nn ging het voorltel BulchlDllon er door Ook eeD dit laatate pUDI lelde d. heer Scanl"n dllt bl8tyoor
,oorltel nn deu heer M8cley, IDhoud1!ode dat de IIJDS IDlleD., geeD yoor 18'¥njl kOD ...orden tremA•1n
be_eerde apoor,,8(!' van <lien aard Wilt dat hlJ IOn maar tt!'''DII werd" kw 'lIe beeprok.1I of de Afdet-
der bel WUf door eeD parti~lIltere maatuhl\PPlJ hOg8r1ldeo aan d.. ~Rak nh.t mOE'eten doeD tD met het

EBN TULBAOH8C1lJl SCUOOLUAX -Te kOD worden aalljfe18lld, werd! aangenomeh ToeD GOlf blerop verkl.tde de MUlleter I dill ID II]De
I' de heer JIIC8 Lombaard gedagvaard IDtOllChen de blf'r J C Smtth 1'ooretelde dat een meemnp: eell VIIDde grooute oonaken dat de Afdee
Diet betAleD "faD £3 ea 6.1 ala II&Ddeel maatscbapPIJ oDder beperkte ~el"Antwoord ..njkbeld lingaraden ....nlj/lllpi eene mIslukking waren 'WU de
waarborIl yoor de openbaré school Het met een kapUW1D audeeleD hn £l, .bet beet wer t~jleD"'oordljrb~ld van bet ai! 1.le element onder q,D
biJ ID der tl]d een w.arbo~Jl geteekeDd had, keD lOU, en dat meo met be~ oog op de opngtlDg HII p:eloofJe dat. z ° II] lfl een poallJe werde"ye-
biJ groDdde ZIJ" weIg8rlJlg op twee punten er ".0 eeD voorlooplg comll@ moeat beDoemen tfln plaatat,om eeD hunper te beDOl!men"u1 voorl ~r- -8!11 _
eerat dat er 'btelOteD wu 4.t leder die &leb etnde iD het PllrlemeDt de nOÓthge ltAppeD voor de bIJ lOU Olel obJee#erllD om matlie beloomrg aan den.
.teld. eeu acbllldlN!wlJI .otJIt teelreneD, I mk te IateD nemeD, ISlde DI Lelbbrandt dat lIJDt post te "erbIDdeDr-ll) haD w6tk meer 1'&0 harie en
geachlM -s, eo ten tweede dat men een lDllelll het beter wu dat ,U'-:_IIpoorwegea door d" bster loud.,n doe, Afd ....llnjZ'sraden zGud@n 1OO'f~1
WIJl8t geko .. n had dIe ,,, ..n Hollaodsch RererlD' werden "Dgelegd Jhertep:en v.derde de m~eliJk onllfban~etiJk zIJn "'ilO de Regertng Hl]
.. hOOD er te "oren uUdrulbhJk bepaald heer M.c1ean het yoorbeeld .,alden WIJD1ierllscheD noel!' !le MUnlclJlllle OommlS8~II.!eD terenwoordlg'
meD iemand nemen lOU dIe HollandscD apoor_g aan, en ook de heer WIlfllnClge bleek mea of III gelo<fJ~o dAt Z j het Il'oed louden hebben fCt
EOKel1dt klDde naar he~ bleek d, t bIJ DI. Lelbbrandt niet ID te atemelD , mur t,oeD d~ze daaD dat II) deden zoo een Gouyernemente-beambte
III1Dg un daD ondetwlJur, D. daarop eeD amlndellleDl vooritelde, het IilnlellgeD IQ al de ,erg.denD,en .r ~ preetdeerd. TeD
.bad tweemaal I weeks lea III het nu d.eD spoorweg door eeD ,.ïU~llhsre IUItltlcbllp- alotte -erd de MJDI8ier bedaDkt 1'oor d~ wakkerhe d
len ~e".n. en daar de • ..,borghJl' PIJ oDrudaaam verklarende, vlmd .bl) steuti b J den waarmede uo deu JPOOrweg wPrd 'Jewe,kt Wat" de
vao eeD achaldbewlJI ellCh*" werd heer AtnreU, dil lelde wel Ullcieelen te .~leD De- ODOyerWlD"..hJIIe Vlln deD Ihenrr looall de

, MD alang 1. ge- burd tot betaltng eD In de koeteD men &Je er een mutschaPPlj Wtrll opgeriJ!1, maar B~mvrtnui den wakkeren yoonechter PDler boereD'
, de beer.Du.il)' hee't Wd WIJ IDt11l8Chen, lODder 0111 HDlgltnl bl8nn toch geeD heli ti IleDI Het .meDdemeot heWl!'eD Doemt, llIlet den MIDIster hid lI4repfllllf dat
dIe w.eDl din ,e· "gtakweltie eD de litapraak mt ti IatiD, .Lillbbrandt werd ech~r "enro'1+0, en !:Ill .. fDMDIDg weet ODH tijdgeDoot nIe' te nrtt.llen, ID&arwel dAt

DIet loopeD kOD..... welig loudeu "regeD, 11 ot eenlg predIkant Ileh vaD het vooJ'lteJ, werdeo tot leden nn het ~oorloo- d. heer ScaDllo bn yolgenden mOl"lfeo door de bb
'IIJ'Ortel. en al, jlevoDdel , eD dae .bIt voor MD eohooilll eeu Hollaadach 'pl~.lrI,lMIllptg OO:aIl~ ,ekoleo Kapt MutiaoD, J 0 SmIth Tweed en D SI9j1ter Tttrjl'!:Ield, naar HaDOyer yer
Adelaide weder Illeer au diltrilrt er Diet oT! un lromt ot de H. ..n Zijl, CbaI SolomdD, A. MeM .. kan. trolr, wuz blljkellllueD berlgt In hit J'DlkIblad bem

g'PIc VIDdell DU daD Dllt dlllandataallp,"kti, lOO hiJ, de cLean, Dr B T Hatchir.IO~, n .MeLeod, 0 A. MIl diDer 11 unlttbolleD, en dto heer Pb.IL Water
Ilia111& ...... " .lech&l '.qar lOIJi .. ~ ~""l,. Fairbrid8'.!t Ju. AClweU, O. lt BJta( III Ka", .'r" etll lier ~IldjgeneD Aila ODUDgenaaaabNtIt

wd ... ,,,, VI! ce U. ~.~~,~AtttS~tf.~

'- -

10 de omstrekeD van Con
ell Kamagga8 De Com
voordat hare elgeDe schik

colDpllee~ "areD, £. I00 overrmaakt aan
en voort", heef'& ZIJ ongeveer

on'vllrmlldehJke kosten gesteld t.r
de ComIté leden ID Namaqua·

HUIl&NSDOI\P -Het Too!jaamllte DI~OWI ,audMr
II dat de Echo deler wereld! overledeD IS en door de
Re echo met een IDleldlOIl&~rtlk81 IS ull1{elu d ten
~ff~ktll dllt loowel de Yroegjere Alt de l"tete redIIC
teur van het blttd ntet le et JIlIIIr elseh behAndeld IS
door den curator ID de Intij>1V!'lDtie """,r he. fer

)allr ID gedaAo heeft Gemelde :cuutor hAd
deD heer Bowden, tOén hl~~IJJk te Bea'dfort Weet
een ,orm vaD tender ,elond~n dUlD hIJ om fillgeDl\llr
van den toestel VlD hilt b"d te wordell te..kenen
maar ODlnllevuld heUl terugleiJden moest DeD t('Dder
terUiT belrDmen hebbeDde hAa de alfent d. open plek
IDjleYuld met £178, loowat ~e helft no "",at. de toe.
atel lOU habbeIn opgebrallt ijl hiJ pubhek 11'81.,er
kocht, en den kooper 6 perce~, eD our de £10 YOOr
liJn moeite bIJ het koo~n p:erekend en het el d
wu geWHIIt da' de heer Bo den, toen hl) de redIlo
tIe un ,aardde een 1018e £ waard !thIIDSb&all&
(!'MD dau op &&Jr blld Voor~ meldt de JU.echu nog
dat IUSlCheD Jlffre,. .. BaIII ~n deD mond 'Iln Zee
koenner eeD p:el'lUlmte oDtde~t I' VRneen 1'01"113180
blaDke, waarscblJDllJk van I!~n 1'8n het bootnolk
wat eeDlge Jaren ,eleden Jeffrey .. Baal IllLlleloopeo
ID Illter nrm lit wu

ge.,gd In MeI ot JunlJ etD
Afrika te lullen oDdernemeD
beeft £6 UD de Openbare School

1S"''''uuu,,,,u om er .oor prIJ leD ge.

- De wedrelIDen ~daar eD de
die er meA In nrhand stondeD
Voorl,clat,r, zeer naar elsch UIt.

M,xlt!nn
008ten om
lem~nt d@
en de heer Ful
held ZIJDkamer

Wanneer WIJ
van een strijd
het plaatselIjk

hot Volk,b'tad booren gewagen
tllssoheD het Hoofdbestuur eD

ONGXl.UICTB rO'~"l"'~LI!:ADIlTH -F.eu JODlI'maUlCb,
Reld genaAmd der firma Ilebroedere
Guthr" te P liJD ~rd pvallen
Iln d&kr liJD haAkte, eeD elDd
meAgeeleept, helMD-
pan wel Dtg om er VIJl op te
komen

Ex,ul'NII-De
medll die .... ,'D..... "lIe
1'&I\lache

.be
II

Bestuur van de Boereube

L

De heer van Eeden IS alweder volgens het
Il kant VQlklblad fool'Zltter yaD deu Swellendamschen

I rak van de Boeren beechermlDgtlvoreenlglDg ,
, IVolgens hot Jaar"J kaohe rapport der organISatie

naam Ibekleedt de heer J Z Human die "aardIg
pe" held

I Onversebllhg of de heer D P .-au den Heever
III daD Dllt I!lnagt, zIJn de Tem.bulauders elDde.
loozeu dank aaD hem versohuldlgd VoorliJn aaD.
houd~nden Ijver tU huu belaDg s MaDS1DSpa.n.

Bet Ding ten behoove v6D de taak: die hV op Zich er wordl
d8-j heen geDomen IJJIl Inderdaad de beste zaak: ~I.b:!elte

.....Y1"'"IM~uur Wwdli' liiJ le£6 lfttodiJIc eeu OJlI11tpll~te. IIIr '1Iá1ll••• P,...., 1J·".~ilflllte!
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BESTE VOOR ALL
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MET HET REGT
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ZIJDE.) GAREN, D
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22 Groen teplein,
19 Queenstraat,

EEN AGENT BENOO
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Deze Maat.schappij is opgerigt voer het ~
l.-AdministrerclI en Likwideren van zoodanige vente- en andere Boedels,

j PO VOorhet Administreren en te gelde maken van zooda Vas.t- en auder Eigendom,
E~ '}fOT !DE III A- 1 als· de gezegde Maatschappij behoorlijk zal, worden d te administreren als
LrfJiiJ l~ VOOI{_! Executeuren, A~l1Jinistrateul'e[J, ~ul·atore.n~ V~ogden, Trus , Agenten af anderszins,

. direkt of dOOI' mllhlel van Assumptie, Substitutie of Snrrocatie
2.-Het Beleggen van áHe Gelden aan gemelde Ma~aU!CpapPI' behoorende, of.die in

hare handen mogen komen als ~:xecnteuren, Admin oogd~n, Agtl~ten, enz.,
GOED- S k t 'top Ver band van Vastgoed, of op andere goede en geappro e UI'I el •

, ,. " 3,-En in het algemeen om alle haal' toevertrouwde , Commissien eu andere
l\lACIJIl'iES Gb- Bez igbeid te onderuem an en uit te voeren die het ' va,n voormelde doeleindeu
UlL GE~o.~U:~, of eenige er "an zullen bevorderen of die daa'ruit mogen
MAGA4IJN GE-

i I· De Direktie zal Insolvente Boedels Beeretaris W· . T'IJ vestigen U'Eds. aandacht op deze voortreflelijke Velfllen. Bijzondere
MAATSqH APPIJ, i administreren, :. . zor.frwor~.t besteed alln_de ~~[~eicl~~ger va~ en ~en za] te v.an groot Jl.ut

.\ K ~R.' i ----- ---._ E' At' if vmden zljnde ZIJ gereed voor onmiddellij k gebruik. Hierdoor wordt het verlies
DE MQLONIE I Il? Zij, die dit Kanto» wensehe» aan. te stellen g;~,lb8~.rfJdn:....ngen en 0 ver~eJen verbbnden aan het vervoeren van Gedroogde Verf;: Olie, Te.rpentiin,

I i ~n,zer8~i1ls., yeli~en het te benoemen en aan te stellen t'6~IVr;QIH~ I;} "'10 naam van 'i k . Bl'kk lb lb Jb I.., lb 4 lb
I ,'De West~lijke Provincie Administratie, en Trustmaa.t Kaap!ltad." Doopsels, enz., opgemaa t ID 1 en van I .,2 .,3 . "l/l • ~n 1 ,

Op last der Direktie, . juist goed geschikt om aan de behoeften van groote en klell1~ gebrUlkers tege
J. J. D. BUYSKES, moet te komen.' ! :

"Secretal;s. V e; r k r .ij g b a a r b ij • i

-~-~-'T~GR-O-O-1-ST-E-'~-IA-G~!~~~- COR· NEL I S MOL L, .P~ARL.
VAN ' ,

_'_''''''_.L.LAEEDSELS, HET OMHEINEN 'METDRAJW). ENZ.
GOED JOHN SBAW~'

I.Jzel'- en Chilliel•.ingsfh'aiul,
ENGELA D,

I:, .

. .

']I U B B U o x: s;i
GEPREPAB,EERDE VLOEIJEf1DE' V i~R V E

s AA.·e s eo,Stnlen en IJze,.·n
RMBn.kHordell V ~r-
di .. op de D:auulUl-

\V o ree 8 ter,
li \f!\iI ,( lRR:~,

KENNISGEVING
AAN

In elke 'Sta.d en
Kolonie, iNATAL
VRIJSTAAT.

SGHUTME~STERS EN ANDEREN,

. Men vervoeqe zich
toor, Kaanstad

JAMES SI
Algemeen Best'

,Ilopfdkan-

W··'ï..GGI:HA)OPF.N, van de Peats "PAAR.
U.l'~N~ILANU," Kaapsch District. op

:Jingsdag, 27 Maart lR83. TWE8 PAARDEN:
een BLAAUWSCfi,IMMEL:\1 EllRIE, omtrent
6 jaren oud, en eon VOS RUIN, met witten blei!
ea witte aohterpooten, omtrent 8 jaren oud;
beide met halters j laatst gezien nabij ViS8ers'~
hok, MUil veronderstelt dat eij geleopen r:Du
iu oe rigting vlin M'ilmesbllry, 'l

Heeren Schut.meesters eu anderen bij wie
zij mogen klmlou aanloopeu, geheven daarvan
kennis te geven aan deu heer PIETER de
VILLIERS, PAA RJ)ENEIL.A)fD, ofaan den
'wer .1. H. ÓHYEIl., ZUID AFR.IKAAN-.
t:'CH j.: AS"\nQI.ATH;, Kerkplein, Kaapstad,
door wien alle billijke kosten zullen betaald
l'I'ordpn.

..
ti
d:
al
1:

. 1 ';.
" . .1

IN ZUID AFRte
Langelnarktst~aa Kaapsti&d. fOI'kshil'e, Fabriek vali:
--",,·--------~-I~ . SHEJFFIELD,

C0 FABRIKANT V'U elke :soort van I ~er- en . rll~dheinin~. Inganu8poorten,
. . . Vm" lk~ttjn~e", O"~aly.ni~~er,Je lJell'" wug'. Bliuematlcit1ers, K:

. • , v,.., rbare Stillm Tr.ra ways, W"geus én en 'VieJ~.[) '1'8n elke' 800r t) [
f@lden gebruikt wOI'den (1I1ede bij IlOII lere .

jIEUBELEN, TAPIJTEN, .
BED D E li EN BED D

H. J.
ss . tot 92

VAN EEDEN
Kuapstad, JJi!lI 2,160 April, 1883,
--------~.~------------------_,

VOOR

SWÊLLENDAM.
te

.Á.ntwoord op de Requisities uit
!!ontagu ontYange~

!
bij

IIINooitgedacht, 13 April18iS.
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