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LIERE y~Rl{OOPING WOR IcEST ER.
OED, WINKELVOORRAAD 25 PAAR-JEN-E-N-MUILEZEL8
ISRAAD, ENZ.;.ENZ., ~NZ. ',_, !-23.V. ". ~;...'li'.SLAG~... .' . ;""".... ..._". '

Uodel'Q'e!tHlltenoen zijn gelMt door den HeCI' MAaTu8. L. S)(ITH, te Vel'koopeo ¥ . _ .~. ~t -,
." , BOVENGE~ELDE PAf\RDl?,~: EZEL~ en OSSEN, zullen te WOR.:

. . QESTf,i,R, per Publieke Vellmg, te Koop worden aangeboden,

Op Donderdag, 26 Dezer.
XOODIG D-SN VOLGENDlilN :DAG) WO:a,CESTER,23 APlllL 1883.

en i~O~~;gGoederen. .DEi VOS ~ T,HERON, Afslagers .
.: I·-VASTGOED,· . . WELLING~ON. i ~ ~

ElfF·GErjEGE~ IN DE MAINSTHAA'l', TEGENOV"~R HET PUBLIEKE-VE' RKO!P'PINGi \VELLING1'ON.
op, beshan uit een Groot Woonhais, ~e8ohikt yoor twee familién, _
twee Woningen; EEN COT'rAGE, front makende in' de MAI- VAN EK!; i j20 Eerste Klasse Ossen.
verhuurdj WAGENHUIS, STALLEN en HUITENVElrrRI'.:K- WIJ NPL Ar' -~
. st&llt van reparatie en not en geriéft:ijk inger igt, ".1 . , A. i ~ .OP EI~N ?J An~Jtt- 'n; BF.:PALli;N DAG •.
:ran dit Eigendom is het geschikt voor eenige Ilering of baudel, .! ~ , sullen boveuvernelde 05S K~ Publiek:

met regt beschouwd uls eeu "an·deeel·lIte hendelatenden in I}et BOI1'l)l)IJJRIJGll1l)F'll'D(~CH'\P wordou Verkocht ui~ do M.\RKTKI].AAL,te
VOQI'meer dail dertig jarcu, met het grootste SUCCb.s, HOII J ~ Jl. ~ \ 'J ~ ~ .'. s :WELLINGTON.

en •. Bovendion is hetzeleo nis woning eeu der verkieslijkste [IIZ" RNZ., i P. vu ZIJL

TE DALJOSAP. 'a: AT. J. FaED. PE.VTZ ot c., A. FSLA GE R 'I;WD ERF, in de Malherbestraat eh grenzende, aan bovenge- !
:gesohikt voor Bouweindeu. . . . Z A A cj S'·fs Cl 'AT I E lf'

II' liik k· BONUS I e ev U word 0 . i ,..!J U •zu -n aeer aanneme IJ geme.a., en. l lI& g gee. I)'E Ondergeteekende !Jeeft de~ Heeren J,

l~WINKELVOORRAAD, t. FRIW. PBNTt & Cd. gellUltIPnblic', tcl VE-;'RKOOPI'NG
IV erkoopeu op i I

gr~ot assortiment Linnen, Broekgóed, Brsek-, IJzor- en Smeer- i i .

" ,WOENSDAG, .2 i~IEI,Kostba~~lPlaats
DItS NUlIDrrll.GSTEN EEN U~K, .' . .' ,

. IN IIEl ()!STRII:T: ZI.JN WELB"~KENnl~ ZEER !V11U,;HT.
iBAltE WIJNPL\A'l',,;, "e'".~nmd "t)lJI.lVI~~. S lV E L. L t.E LVD A M,
!BOSCii", 1{:,lej.{cu til D~\L.'OSj\paAT, ,,,,hij L?VR :.TD ,,: H'.A V E, STRUISVO-
i\V.ELLJ~GTON. Benevens een g'llooto WijIl' - ~ -~ ~
~ard is dezelve beplnnt milt alletlei soorten - GELS, ENZ.
!Vrocbtboornen. De1..!lvc i~ volop vl," l oopend
IWltter voorzien, en heeft extra We+.1.1. In den Insolventen Boedel van ALEWIJN

LOSSE GOEDEREli I PETRUS SWANEPOEL,
• I

i TlvintiJ,f LCll'gers Wijn vau dlllait.t8te oogst, 0 V··d 4 M .. t
~rande"iju, Vatwerk, Hruu-Iewijualéet.el, Boer- p ,rIJ ag J el aans .,
r1erij!{ereodschap, 'I'wre Knr Paardeu. ".:ell ZA. L de Onu.e,' rgetcekende, Curator
ppen Kar oP. Vceren, Eeuige Vark4"~. en wat CJ

reruer zal wor.Ieu anngeboden. i ~ van dezeu :13oedel, doen Verkoo-
, P. C. CILt.I81{~ J.I>,ZS. pen op dl! Plaats zelve:-

I Achterlar,d Geweer, en een menigte andere AI·tikelsn, té veel Wellio~ton, 17 April 1883.: I. EEN HALl<' A\NUEI~L in oen STUK
rIjving. J Ui! EI!;UWlGDURI<]NDE ERFPACilT GROND,

r. FRED. PENTZ & Co., Al'$lagers., ! gonr..amd "~\ODulmASFON1·";[N." '2ele~en
1----·-· . $' . j" de Af,lualiug SwHblll!\m, Yeldkoruetsebap
R TEL L E :N.il 0 . C H l'radoaw, ~root 1 :j(/!) MorgeJl.r __'_ .' · II. EEN STliK KIWWlGUUllENDE ERF.

i PA('1HT G!WNL\!.(;illJ~c:lllls boven, PI<:ItC 1<:t<.:LZELDZAME KA,NS. No. 872, IIU r{0!1o.atl1J • KOI';~I~KLOOF,"
, - -- ! '{root !'lOl Morg"'11 eC! Wl7 ·Viorb.llte Roeden.
~. Opregtgeteelde J011;e H~llgst9n;: ,III EEN STU,K KlmWIGilURENIJL<.: "~RF.
. V8n 21 jaren oud. i I ACHT G1W:S D, ;{cleg'cu n.lo bo ren, zijude
i - 1 I e~" ;ce,!~elttl Vali dtl nLats .. l'APEKUIL':ilU-VX'J'CUTEU· RSKA1tIVD• O' P V -1) IJ DA 11 27 I\)"ZI'R' \ IER, grQOt nl~ pill~ rosterond gedeelte 1,3;1D ~ ~.. \, \J,' lJ! I'; ~ ,Mol'gen en 160 ~Ierl;; ..nte Roeden.

P·U8 LIK EVE RK··OOPI'NC' . ~i U~~~~II ~'~;:~~:~::l\l~e:~;feptl~~l~~rt~ij ~:e~:~:~:~~~~~~~~~e~::;~1~~~~~:~,~e~':7~;. 'Onderget!'ckendc geteeld, UIt dOl.Krnal van . . I V I) k . J \"".. tok 0. . I' - T hi ' V WCI,en van cc, a.s, 0 voor e u "IJns . a
. . Heer J .• " P. DO OIT al Ier, IVprJcll er- Plaats is gooJ van \Vn~el' voorziou. Buiton

. '. '.' I koebt. ! bet Woouhuis zijn or roOi{ Wijnlceldtlrs, Stallen
. '" . ! Verkooping te begillllr11"m haY] 12 lire. en PCII Klt!ilwr' Woonhnis voor. c"n Opzigter.

VAN i· OSTI:JI1'I:rZEN ?ok ecu a'llltal SLrui3Vogelkampou met draal
J. D. J. 0 CJ. I • IDgesloten.

li·..,.'t . d J BOS M AN, AF3~AGER. ~eI'Ze~fder tij~ zal Verkocbt worjen de LE.as goe. ; ._-;-- { VEND~~A~~::~d~l:t:-

..., '. . . ::1 Paarden
200 Bokken

i 8 Strui8vogols.;

Muile~éls in Klmen, W.\.:en, '~~f{~,,:, VItton, StukvateB,
Brandewijlll.:et<lls eli Huisral\d, enz.

A. DENYSSEN,
Eenig Curator. '

PU
~ S:oomboolmal~tft:llal)Vlj 'T'<rT.~U"

(ULI ""'!........... ..,PlJ[veftrek -. mT DE ·HAND TE KOOP VA ST:
) : 1 SPAN UITlWNTElfDE EZELS, t

j : GISCHtn VClO8TIU¥SPORT. ," H
Aanzoek te doen bij den OndergeteekeDde

op d. pla.atll Simons Vallei.

MARTHINUS S. BASSON.
Paarl, 18 ,Ipril 1883.

,

.
'11ENDERS zullen door de Dil'ektie wor-
~ den.ingewecht-tot op, (.eli' z

Woensdag, 2 Mei a,s., V ' ; t
\'00& .' as e

TW89 Áandeelen in deze Associatie .

,a .'1A II r.lllA, om den
te :'T. H L Ll<~NA en A
.(tDci .. op bepaalde rnascneuu
. Obi de V eertreu Dagen
'eb,," ";1' MRalhoou-n in .

. tH.;XrCAN. Kapt. COJ[WEL
TR(1H~, K"pt. LARMKR,8
Aff!E~IA!'.", Knpt. WA ,
5P-\HT.:\~, Kapt. WAI1. li
MOa K; Ka pt. CAINES, 19 J

q\ii Hl: IHiSTILU'ft .l,".\L

z. A. ASSOCIATIE.

Vrrtrdkt'n zij WE
"n if',:' re :'Ioomboot. van ..; Ah.n

Ed"urkr.l\l·tjes worden .... I[ '"H

III -iderrie I'rijzlfn.
Voor Vraelit of P888Bgtl

"0' rIlion" Maatschappij.
TBOf:. 'E. FU

Direk teur-Generaal
A. DENIJSSEN,

Seereter is.

bij met de rente gerekend Tan. 11£ 1 Mei
1883.,

Kaapstad, Kerkplein,
16 April 188a.

-wE.LI~tNGTON.
N aar Engeland

';"~" 1~.. I)E..uK:,~~.vLl4' \.£t,,~ .-'
"I' : '1'<';" ~ WHL, G~.if)J.~'boven

d8~, 24 dezer, ten 4 ore n.m.
U" boord to galln aan de Oos
niet later dan 3 uur n.m-
Voor Vracht of PIISI'age

bij de Stoombootmantsel.

70 I~Xtl·'l " ette Slagtossen
en l\odjml

16 Goed Ged.·e8seercle .~Z'Is.--
N:~-~:~e~~nd~~~-amb,*gviaM:~J~a.· Op Vrijdag, 27 April.,
~. f)E Ko~. Maal8~mboot r-JULLE,Nbov~D~em~ldeOSSEN,KOEIJ.LN
~~"'~ .... NU: B I A N, jWf C.. LJ en EZELS Publiek worden Verkocht,
r.f'\~.',~~-," CnUTCIlLtTJ R.N.R., Gej&ag-' nit du MARKTKRAAL. Zij "orden opgebt'l\gt

__~'\'r""" -,<".: - voerder, f~1 als boven lYer. uit den Vrij8taat door den welbekendeu Togt-
trekken (I' Woeusda!!,. 2 Mei; te 12 ure 's~id- gl\uger. ./,
da~8. Fassajriers [!elieven ~nn boor.i te ,aan F. J. ROUX.
A3D de Oo...t kani (Alfred IJ.~), niet laterjdau Wellington, 1~ April 1883.
IJ Dor v.m. [ i J FRED PENTZ & C Alal

Voor Vr acht of Passage .ervoclI;o men ;Zicb . . . 0", agers.
Dijde S~oombootmal\t8chappi~ "Unio .. ", i S'fELLENBOSCH.
Naar Mosselbaai Algoa~aai, Kow1e! en ---

Oost Londen. .' i Hottentots Holland Strand.
[)

I'; Kon!. MlUIlstoo.'.rriboot
,.' AT H1EN I AN" ..R s.

,..:;.. 'V"HLEIGH. ,a"lgvoctcl'r).vllu
Eogel!lud r er Wllcht op of 0 . It:!G de~o~. :tal
ala boven vert rek keu nil. II{ har er ~K~'!lp-
Itad8cbe IRdilJ[!. i

Voor Vracht of PaSSlI!!l' v \'flejZO mth"zicu
tij de Stoombootmantacho ppij] "Union."; i

, ,

VERKOOPING
VolN

Losse Goederen.
III den Iusol eenten Boedel van SOLOMON

TUK:-IIR, Wiukelier en Bakker.
Naar Algcabaai.

0".CURATOR. IN BO..VENGEMELDEN
. BOEUEL ZAL OP"

MAANDAG,30 APRIL AANST.,
TEN 10 uitE 'S MOHGENS,

Publiek dOPII Vcrk.iopeu op de Pl.RIlts zelve,
al dil LOSSE GOIWr.;I~I';N lot gemeldeD Boe.
del bebooren.Io, zooa'a:-

l:.m Assortiment NEGOTIE GOEDEREN,
Smeer waren, Wiu\e1 H:aki:t!n, HUISMEUBE·
L~:N, bestuande in Tatala, Stoelen, lJzeren Le..
dokuuten, Beddegoed, Matten, Wasch· eu Kleed-
tnfels, Spiegels, ::lofa, Ottomane, lAmpen, Thee·
011 liilll'rservil'8, M('ssen eo VorkeD, Manden,
EEN PAARD, Tuigoo, en wat verder ten
Verkoop zul worden nnngeboden.

J. MADER &; ('-0.,
~fslagerl.

~iiiil~P;~ i';,: ~t'''\ll d v
trent :':3 de. ur. 7al nis
ont la st uur harer Kaapstud

Yoo- Vrncht cf P:ls,ugo v
bij de :'loombodmaa1sch"ppij

Naar Port Natal, te
baai en Oost Londen _"uvo: .."...
cm Passagiers te
. D,·:;;n.

HAI!RlSON, (~ll.!v,oorl:1'l!r.
als boven

ir,,~.ii~ .mogplijk' nil Dan
l\/n,,'stoomboot Athenian van
\")(lr Vracbt I,f Pal'!llIge

biJ ';0 Stoombootmantechnppij
-+-_._- - :-+-

Venou·kalltoor,
:::;tdlclll.usch, l!l April lb83.

r (11D~AFB II ..AAN
K~NINKLIJKE

TI IT etln leven Vliu lijden Daar hare rost
7e ..huisd, iu den nacht YaD 3 April,

ons teede' geliefd Docbtertje, CUBARINA-
JOHANNA, in deu ouderdom vau twee jaren
l~n zeven maanden.

D. S. DU TOIT.
R. C. DU }'OI'l',

Geb. Rousseau.
Montagu, ...17 April 1883.

lj '_ 'o'm'lJ5

De " CastLe Mail J,Ja('k"ta'
] \ E "Ioombcxiten dtl:ler Lin

, KIlIIpstno naar Londen
l'jl'L:-dng', fia Madeira
BIDt BeIer 8 en Ascenc10n
~rnH ide toshehelltijdéll.
ll,i I.-KINFA UNS CAST

Aan Familie en Vrienden
".

WOROT hicrme.Je bekend gemankt .dat
het den Re~r onzen God bebnagd

heeft, o~ op den morgen van dell 17dtlll dezer,
plotselillg. door deu oD~erbiJoo!ij.i:cu dood van
uit ons midden "eg to rukkeu, IU don ouder-
dom van 71; jIlren, ~. mRalJd.en eu 7 da"elJ,
ou~ dierbal't1' Moede", SYHELLA MA.li.LA
ELlZABb:TH K.UVN, gtlboren Mlnu,
wedu.\'u vn.u wijleu den Heer lIzl'iDI!RI'1:

K \JUN, Sn.

CII ~t;TER.
" 15.-GA HTH CASTLE, KApt. Ri PUN-

CA:>'
"~~-CO,,,\VAY CASTL Knpt. J. li.

.JHfHIE:, KN.W
Jnnij 1:!.-IIAW:\ltlll':N CA

I'. WlBST~I('

ANDJi:RSON

KIi~. M.

ELIZABETH KUUN,
JACOHA KUUN,
C. H.ROTHM..~N.

Leeuwrivier, 19 A'pril 1883.
Distrikt SweHendam,

OP MAANDAG,
A·AN Fa.milie eD Vrienden wordt bekepd

gemaakt, dat h(lt den Almagtigen God
behaagd heelt tot zich te nemen na een Im~
lijk lijden nn 8 dagen, ous ~eder ~her~
lJocbterlj e, NULTII JOIIANNA, IL den JeugdI-
gen ouJerdom van 9 ~areu en 21 dagen. . ..

Hoo z"nar dit yorhes on8 'nit, twrullten WIJ
iD den wil des Heeren. . .

Wij brengen onzen. dank toe MD d. Vnen.
den en VriendInnen die onl KO() trouw hebben
bijgestaan in blU'O.iekte.

De bedroefde oudenl,
ll, J. BOSMAN,
J. C. BOSMAN,

Geb. UI VILLI.aa.
V room en noeg gestorveD kindj~,
Neeltje, Ilechtllijl gij oua Yoorlllt~
.£k Zal Il alleD wede"~ndeD, .
AlII ODIIJesua 't graf outsluit
El'rlang zal ik met 11 ~Iten . . .
'k Rijp al ,vut "oor ~ eeuwJgbeld,
'k .staar YI.t op «Ji. blij"e kna~ll,
Dar .~ " hoo8-t "Wk ",beiCI~

ZULLI<::'II hovengelDcl.le 0
worden Verkocbt oit de

te WELLINGTON.
A. HAU

J. FRED. PENTZ rt Co.,
-- '---.._. - -_._-+---:-~-=

COMMERCIEELE ZEE-
SURANTIE.IUA

DE' VOLI{SV'){

1. HET W
MARK TPLEIN.

De.Gebouwen
zijnde bet' rerdeeld
hel belltraat, altijd
KEN, allen in den

Wegen II de li
en wordt· hetzelTe
dorp, zijnd'e or achte
uitgebreiden bandel

. en aangenaamste.
%. EEN ON

meld eigendom,
De koopeond

Bestaande
""reu, ens., enz.

III·~HUISRAAD,
II, Ledekanten, Kasten, 1 Cottage Pinno (zoo goed als nieuw),

v ... u...... ". Meubelen (PIl~I'lltlhal\r), Honde Tafel, enz., enz., enz.

IV·-LEVENDE HAV'E,
~ Pl\l\r en goed6edre3~oerJe K",rp:llmlon, " j·\I'dn.ou I (fteng,t,e/I)'
1 .Koe in volle melk
I) V'''·IC,~n._.

VOORTS.,
. Kap), gemnakt door KING
, geheel nieuw .

Engelsch Lcdoren :rnigllll
Beestevel Tuigen

heden tot den dag der verkboping wordt de
.L.....~"'~ ...voorraad terren minder daninkoopsprij zeno .

'O""' ....}.LI t-
~1.:\RTHS. L. SMITH.

Wellinglon, Il

..J. FR •D. PENTZ, & Co.,
1883.

. i

Boedel vanJOHA.NNES NICOLA.AS HAMf4ANN,
• Afdeeling Piquetberg. uilezeJs r r

I

publiek doen i i
60 Sterke Jonge' l'4u~lezels

te Koop bij i
I p. en H, DUCKITT.
i KLAVER VALLEl, i

GroPnekloof.

OP VRIJ

de, eenig Cur.ltor in b01fngemdJen lBoedel, zal
plaats zelyo .

AG, DEN 4DEN MEI AA~S'r" I.{anps::d, K ..rkplci Il,

i IstelI April, I;-$:t-_.DE VRUCHTB.\R:·; PTLo\ÁTS Ploegt,ijd. Ploegtijd.
en, en dJao Uitgezochte Ezels, in

uitmuntende Conditie.
OP DONDERDAG, 26 APRIL A. 8.,
ZULLF;N ()p,.:e~l!IJo Bzels, die sedert de

laatste twctljaren iu do Koluuio gegraasd
heUUeIl. pobl',ck vj'jrkocht wolden aaD

KL'APMUTS STATIE.

REM H OOG TE,"
geleflen ".u de B
IJRIFT," ~root ci
VOOr een ZAAI- E
van W A'fER EN il

HET WOONH
suffi'sant. gebouwd en
buitengebouweo, .

H.IVIER tos8ohen ,i DRIDG~; TOWN" en "VOGEL~TRUIS-
1416 mOl'gen un 25 I vierkante Roeden, ·uitmuntend geschikt
VEEPLAAT~, uitgestrekte lIRAAKLANDI':N, goedi voortien
'1' eu voor het grootste gedeelte omheind .met IJZERD!RAAD.
IS, gelegen binnen een St(>E'nlVorp van- de RivieJ', is net eli

alle gorievon tot de, bOHl'Ilerij bono.odigd, terwijl do nndere
enz., niets te ,venschen overlaten.

'VERDER:
ASSORTIMENT HUISRAAD e~ een 8 panrJenkracht

I
.begint om 10 ure precies.

Boons! BODDS!I
. . . A: G. WATElfME!YER,

. . Eeoig Curator. H A.B A~l, JUNIOR---

OOPLUS'l'IGEN mogen n
heel' H. RUPERTI, 21

CJ verdere bijzonlierbcdqu
.lieren te gevcu.

I--
I PUBLIEKI~VERK
I VAN

I.)~el·ste · I\lllsse ~.e kvee,
I EN, PAARDEN, ENZ.

HET G
Dorsch.Ml\ohine

De 'veI1:k,oolDl Zij zijn do aanJacbtvan k-oop6r5 waardig .
HENRY MORKEL.

Pa.arl, 18 Ap"il t883,
J. S. MARAIS & 00., Afslagen.---.......,......,.....,....--_.~--

'DE Ondergeteokende zal zijn
. lijl.:sche Verkooping doen

OP·VRIJDAG, 27
TEP. PLAATSE

88 "Loopstra.at, Kaapstad,
'If A KJ.: L A A ij I~ STRUISVEOEB.Etf.
1\.1 WUl., VELCEN, GRA.AN, URAN'OE-
WIJN eli ALGEM"~!<;NE P!{QOUKTEN.

:J. W. OORREES, Jr. & Co., Afslagers,. N 0 0 I E N S~F0 N T
Bi'lnen tien minuten Ijaan.s ru.n 't .

Stat/{JII, Val.

1 Paar eprste klasso Schi I'{nins, (j

oud, 1~ Rij- en Trekpaa ,goed~4eO- ,De zor'.llJttldiye ber.ci<linlj en Verkoop tJa,.
lteeld, 2 Spanuell Trekof!sen en j Jen, 20! Strui~ved.cJen i,~mijr~e SpecialiteiI. .>j
pracbtige Koeijt'n, op Kalveu staa '0 en ;
oitgesocbte .Vaarzeu, allen valI ' melk_ i .

W3vend ras, 2 Hnllanrisclte en 1 rry Bul, . KON'~'!NTEN VOORGESCHOTEN OP :unCi
100 Bokken on een annt,al Varkf!illll. ' PERCEEL,

2 Kapknrreu, 2 Opcn do, r'rompte Afrekening.
SpI\li Jukkeu ('n ~troppell, 2

50 Mudden bCII~e AHrdf'pP" ON DE R \VIJS
potiog in Julij en Augustus, CII

Kllrren zullen bij 'L ~tlltion
komst vnn den tn·iu van de i

vrij "enoer van kooplostige:l ..
. P. A. M.

J. J. HOFMEYR 85

Z.A. beschermings- vereeniSing.
I

WORCEST:ER.
--------_._--

VERGADERING VAN LEDEN DER BOVENG~NOEMDE
ZAL PLAATS VINDEN OP 'I·

.~.,.....AG, 'den 28sten.DE~ER, z.
bij de !la.". i EI<:.:i ONOER\V. LJlt:tt mot een onaerris.

. tot I .ling vali viel' jaren en die ill beta.
I B'''!lel'ch ell Hollarlll-ch onderri~t geel\, ZCMik:t
Icc:! enjpgemeut. ~ Adl"6li: ;~.. Colooial iborn."
lKautoo.r "Za.iJ Afrikaall."

'8 NAMIDDAGS TEN 2 URE,.

HET STADHUISAAN

•



..,ur-io ~Iag~_~til(.~
_ .•.•.,.,~-btU sár~k~ait h.tgeeP'

wel 0..... 'Het Iw.i,.
b.m ia da£ bij er tern is om geheel fto. ,

""., .... L.I_I,K\!I.D<~. of wel "ao d, Kolonie. bremaald M
wOrden, IIlUr ,.1eobti . ~brbeid wil d&,~hij
haa den sal wat bij heeA, ea da. bij en de lijDeD

d. doorgaande wÏi.diug der KaaptOhe poli-
t~k niet lijdéa lullea. Wij gelooy.o dit gu.rne.

l.I:.&I.lZA~'.u: Lom- «"0 ala Moabeab begreep' dat' bij, al bragt bij
j de EngelICben eeD nederlaag kIe., toch hiM \~er-l,dllD,ISa.atc!I"OC,rlflNtde·IIIlM,.r.a

atandigete deed met lIiob te gedragen ~Ia "MI.
deo lij bem onrwonllen, eYealOO weet'Mala'
p~a heel g~ed dat lijn dapperbeia ea ~eat
en het patriotisme der Ouato-uatie Diet,heW- e~ sin ala ,de P .• ha

,Jl -:oteotle lit, .DI io de .Z. A. 'H!eIPa b,l.i."
ten lollen dat hel"'lChlikbeeld' bem door 'GeDe- ·ea de Natll,..Jl!t, ~ oonOeai~ YOOt'de' II "rste ,....~'ri.It_,·· ill2'8YOt,atd,
raaI Gordoa yoorgeapiel{eid - DAntoiand iD Duit .lkaDder wODeD~ er eo ,Or. Jorllaen gá£ IUII'r.'lO.IKlnlt)Q1l
boerenplaat.len nrJeel.J" en lijn eigen IOOU oDwillekilllrig .... Yed ,oor vrijen handel, in lijD, ......"'MI_,~..
IOb~pber4er bij een boer,-teer ligt-to' werke_ tt winnen, eo- da~ a~_di. een ,erdediging. atOl' io de
lijkheid kan worden ala de Baaoto'. Diet op Waant .ioh door u••_';'_1 Dr'ottKitiie.melding gemaakt iD ..A' ..... ,nn
hon telleD paaaen, en daar ltean lOeken waar of-het .pijt ÓOI bet belaugen van den 'boe~natand,
steun to "inden il. Maar il het voor de Kula. ' m.r he' kom~ 0" bet oog/oP boti,fabriek\.eten • ....,.....1,••
Die geradeD hem deo slilon te "edeeuen dien lent-imeotaliteit de W. 'P: l(eraut, waar. ~k

.te "swarou "nar 'debij "erlaogt P le zijD denkbeeld, hoe joist ook pli ....· ftD Ileltbehou( 00, k '
a· me'.le te kampen bebben, en

als men, be' vao een Bllsuto oogpant be- 'maar ill eenig Diet na M komeó, lij bOzig . .. Amerikaanlche ooncorrentie
scbouwt, yoor do kolonisten MDnemelijk P Oat i. h~ar .i,en U04oo.I&((.'1I: te iaidea. Daarom ii siin. Onse tijdgenoot raadt
is de "raag aall welker o"erweging wij een het dd wij, mal oog ~pde Natnrelleu,ra.g. YAnlijn ~plok 8a,lom een 'OI~Ir&'~rinsr
paar regelen denken te wijden. ""'IlLlU'U di, maD in de yo1lt'lnde Parle- ten einde ~n petitie aao het I

Qat die ,raag door velen toestemmend AI mentazitting o"8r}uUt.llt .. I te jm'Ja breu~ n gUlIste V" Iware iq t:oerregten I
beantwoord worden, dat 'lijdt 'geen twijfel. omzigtigboid ZeIC" nu zijli' wij Diet o"er- acbe rijtnigen op te makeD, de plloauleUJ
De Commissie (Jie de wetw.n tD sedea der Z· 'oigddat .. en .nn......n tijd laDg tus8cheD mar .. I, tegenwoqrdigel'l om hou bij8t!\,~d te ver'ZOElkeo.
Afrik,,!,uscbe Naturellen beeC, Dagegaan, is wel pha raet lijn BMato'., eo de wagallmakers "an bet gaplOhl!

AII'lI:Alnde,r''''llletvan oordeel dat men aan de Naturellen. een houdbaren toestand medewer'killg op te wekken. Maar is men
nOUló,,,pr.. . k -,ll811,oen. • I D__ de- Paarl er zeker tan dat het benvaarstammeu eoereel vrijheid en Zelfbe.taur moet 1I0U ,UDDen DI boe trooste OOI de U1U1llto

k k . men door lijdt nu AmerikaaDs~be eoeenerenlILten als Masnpha ,ool.! ziob en ZiJ'n Sauta'. sa eo er 00 Wat wiJ voor eeD waar-
komt P Dat bier ,n dMr ÁmerilcaanBÓbe

nrlangt j maar bilal' rapport laahioh oyer de borg, vaD lulle t08ltaod boudeu, dat. ie, bou waal' rocedeelig van de blLl:!dbeb,ben
BAloto's niet nit, en raa~t aan de andere Na: sedert hetgoeD laatate Parlemeota,itiiDg is geen afdoend bewijs hiervau, eu bet zou
torelleustammen joist. die seke'rheid te geYe~ beepioken il, leser. bekend: Maar aaD niet verwonder~n dat hot kwaaj "aar men
die Maaappa yerlaDgt. Zij "il-en daar Jif".pha ea de eeD sekerbeid te verleeoen de Paarl over klaagt vevleer t~ deele aan
been, lij goede redenen v~r,-de !iaturellen die het Yoor de ten eenigeD tijd nood· 'Iecbte tijdelli ten deele aan .. n' nOl,ntI,rNlntli ..

geen persoonlijken eigendom aan deD grond sakeltjk.oa makea om taucbeneen \'rij- ligt-die_door geen protectie kan' geweerd
opdriogen loolaDg lij dit niet elye ~. willig aaoYaarde en den pligi vaa den,' nl. die vau GrahamieteD 80 andere
geereu j maar lij wil de ltámmen sekerheid ,.,Jfbehoud te terliugeD.
geven Yan hllu eigeudom &Anden groud, ea geen
verbeurdverklariug van dieo grood, wegena
rebellia, toelateo teolij diezelfde atra( ook
,oor blaulee kolonisten "orde ingeyoord.

:~ lfa J. er gteD leweetie van óf dit laatate
lOU achteruitgang lijn. Verbeardverkla.
riog \'an goederen is ~n Itraf yoor
landen deugende waar bet deDkbeeld ya a per.
looulijkeu eigendom aan den grond Daar eiscb
heerscht j en "aar zij er nog bestaat ia dit een
overblijfsel uit ollde dageD. .Maar atelt men.
in Zuid Afrika, stamoigeudom aan deD grood
onder dezelfde bescberming der wet ala per.
sooDlijken eigendom, dan doet mep Diet. auders
dan aan barbaarechbeid h~ voordeel te yerlée-
neo wat aan beacha,iog behoort te sijn yoor.
behouden. En dit is het no joist wa~ Maaapba
-op lijn standpaDt met bet yolate regt der
"ereld,-Yerlangl Hij wil zij a oad nationale
leetwijae el1 denkwij'~ niet ,aar wel leggeD, eD-
daar beeft hij gelijk~. Gelijk zelfs io lOO

ver ala met de iovoering . ,an het ChriateDdom
oDdflr liju ,olk het inatandhoaJen dier leef- eo
denkwijse aiet geheel o~bestaanbaar is. AI mag

men de Earopéscbe beecba"ing, al. onder den
iu,loed ,aa het Christendom ontwikkeld, "een
Christelijke beschaving noemen, daD beeft men
daarom Dog geen regt om aau te Demea dat
uiet andere yormea eD trappen TaD oatwikk~
liDg onder bet Christendom deakbaar lijD.
Niemand lal ontkennen dat iD de eerste dagen
na de kerkheryormiDg het in Roomache Doch de Geme~ajteb8ltllfl'D

I Protestantache laDden aan Christeliik I",en ont. hebben than.
Jr,," tI l1li 13 1883.., brak j en tocb, w~t wij hier al bijna bet minet "oorsi&tere aiet

Aardappelen, per8bt, lQ 0 ~ Ii 4 0
Appelell, per 100 1 6 ~ ti 4 3 yereenigbaar, in de sedeD del' Naturell.n met niet iOO. heel
Iloter, per lb. ". 1 11 .L. Q li 1 het CbristeDdom' achteD,-be' geloof aan, 'en de achoon me~ biel'
Bi.liong, per .toll ." 0 86-ó-t Q 1 Q beoefi . ..__" • d' d • nagen uf bet Gelm.$li4,belttull.rBooaeP, per 3 bL _ ._ lO O~· li' J) 0 enlug \'an, ouu,enJ,- was 10 le ageD ID .
D_-t -r '-- ' 0 l~' Q n Ch' tel"L E heel veel been....... ,"'"......... • - 0" nl IJ" IlronA 100 gewoou dat et meerB1oemkool,'per .tok 0 4 4- 0 . 0 8 r· Waal, die "an atlld.:zai.eD
Dróoge VJ,;,.n,... 0 41+ 0 0 ~t belrae!1 dan ketters yerbrand werden. Het is h t b" .
Dnt' d'" ea e geeD IJ lO

nen, per mu J'8 21 -_, ~ 6
0
a ~n niet onbekende laak dat eea MDdelinga- -.. er me& ... ,......,IAL,.inlijere., per 100 "Il-oe ti

.!eltden, per .'ull 2 2 ~ 0 2 6 vrOuw di. onder een NaturelleDetam ~og seer kontraat de n"lnllltia~

Q~~~:.: ~g! 3 ,: 19 0I11a~ga grooten ioYloed, en d.t wel teti goede, der grooM ltedeD
HoeDden, ..., Itulr ". 1 3 -+- 0: li 6 oeIende, eYen .terk aan toonrij geloofde ala bet IUapetad le~eJ't,
~=.!"pe' r ... 1 0 -+ 0; 3 8 VOlk~at haar omriDgde. Laat men "oor een meeeter 'door de

r.., 6 9"';" 8: 6 3 bl'k h '
Kalkoenen per .'uk • 0 -t 0 8 0 ooge 1 et Cbristelijk elemeot onzer beeoba- de.Gemeenteraad Il8ltOlen.
KOIIlkolDmww,pu lOO, 2 6 -+ O! 7 6 riog aar, en wendt meD 'lÏch tot maataobappe. da~ omdat
Kool, per ua.... 0 1 -!. Qt 0 ,
IlUótiwe. ... 8 0..;. Oi 3 lijke inltelliogeu, dan kaD IDen niet eeDmaai door de Regeering IbeDcMlracl.
:::::: G'1'Oe~~, J; ~:±0: l: 0 zeggen dat die persoonlijke eigendom aaa den aan bet boofd der GEIJnlleotebl8ll,a".
Pm, per lIOa. 0 lH 0 ~j grond waar de blaake bevolking deser Kolonie dit ook bier beter
PeN», 2 0 -+ '0 met regt &ADhecbt, en w.. negeD o~del" enkele toont bet daidelijk
PatAUU, per 3 W. 4 9 -4 0 7 6 N
~ per bol 4 6 -t 0 8 0 .tarellen,t&mmen, 100 ala de FiDgo'., geen
SC:JD8n, 0 lt-:- OOIt ""ni a bestaat. een aoodsakelijk nreiachte

o ll,~ 0 0 lIt Yan hoogere bescbaYing is. Wij I.ten dál." dOD
CIeri ....... &.__ A. 002ii 0 0 7' di' d

ol re- - 2H 0 0 2' mao e 10 e ,orige .eeaw bem die het eeNt
Toma&oel...... 0,6 .....0 2' d .~i?.:.... ...... 4 6 _; 0 7 0 ftD en groDd gezegd bad" dit ia mijr. ft ToorVr- 0IIp1llt'lB&e 17 6 6 den, ergaten rijaad der IDeDaChJleid nrklaarde,
_ ...,,!::~!!!, pe!!!!r~but!!!!!!!!!!..!!!.!!!!~!!!!~O!!!!l~~~~l;t of ~el de aooialiateD, oommuaisteD, DibilistM1 ea

wat trol' istea al meer ui' sijn acbooI ODta;pro.
tea liju; ~ ala wij Sir Benl')' Main.. die
groote aatoritei. ill de DOg Diell"e 'Wetensohap , •

"yergelijkeDde iaatellin-kuDde'.. b 18om dl' M beietteD.
.,- ,oorea d It h' de •

Terklaren dat lijD weMDaCbap he~ aOgdak !'lijk e au In, rt II I

, maakt om licb te oatweDDeD aan be' fleDkheeld deD reea' T~1ldeD
u.,;, d tteacba • • • onM RegefUlg .taat,om ~.pba a YlOgeD I•• elgendom ODYereeDi-'--- __L"_ . t •
., .. da h" &- --', le a ~ IQ

ait h_,ge+~ wij llJa, D ac tea wlj 008 nie' geregti.gd om 1Iit Tet'keerd. eiJl:eDltehaoliia,
teleau.e~ 'Yan de hoogte te yerlda ren da, bij he' mÏi beef\.

, dat Te,p behoeye \'811 hetgeen Muvpha ~I, De~ta_ai. OtUrill'ÏA
beel du wel der.;elijk allerlei redelijke grou. eri'~,,"t '{nllD

"ri.ijlllral.dilie I... den aan te t'OereD W hij' ......,..1,.. ,- • a&rODl IOU DIet oDder de
1'&cilerlaa~lalit~f. 'foor de ond_., .iju Tolk 'beetaaaa. toeeiuden ~reu i.Vrijdag

wij al di. helchtr.'1IIÏDg :u _Y81ll al d~ YrfJbelcfTU "Weal~ Zij beetiODcI
,.lIerjIaD(..uI'Ye1~d ODtwiklrelu. eiaoheD & &Ddere oaderct.olll ea J. N, Tall d... _ ...._._

laD KoniCl,..ia Victoria 100 .... paiet ..;P .Mrdlad. beltt om
Wauorr, l1ie$P -1)1&1' heeft ma de lIiaiitede hilft aif

~. Mribauahe kweede tooi doh. ru. in ...... elf JIoacIéll ftIIl pb....
Zuid ~trib.heeft-l1'" ai. loUter .. Nd1aral~ 18~'~deU de dtoc)Rto
leabnolkiag die gu)eetd Mreft álbetea "Wd.D ea tie IIi_M

aieb" h.d't late~ leereD, '.n iraode~ " !adé
'te ·.iaeh.... ., _... -' .w:..i. . j*J(l"'r":~1ér .. tIIib1I,
< ", ,',. , ... ~,qa ~~I~~i~~~;.~~'~~~~~~~I!!~~fI;;~.m;..._ - ~\~..:..._! - ~.f ,.. - _ \:. •.' k;'- ~ ~,- (. y ,:7,',

ti

;
OIH1'enboech en
lit!rB,~.J. 10..-

fslll1lére.1'
Krui."uierewaren,
van 8. ~lWInlhal,
ZooD, lA r.lagere,

H..,,,,,'hi.,. de ,pl.,U Rem.
ineol', Boe·

H,malanl~,"'.,J ~W. Moor.

IOhrijtt lÁiI de
n41",':M.:~ .......,._h, ..'t,blad WIW de b4!erIrnDe,M.L.A.,

Met '8 .t.n,-dat de Telllbu.
Wt;'JliI",.n he.fl .~rri¥'donr tuIeh'hll .f
.1•• nlloll'lfAU in T$IIIQglaDd, I

.NAIIl1'1tLl'ID~,atJel'l.1 bMtaards, : \
b!'lOhufde tit plaatlen, die

~, .oor dllt .r~tllln ~I~fttllbij bell
plaatt .et be~d;<n\Jill dat all mllo lioodea
alti d. ftDt'oqdiJif de t'rijbeicfKa' 0.. legIO
'etdidt.! m..t 1:lulp ,an bun ge".ren t•• aken. &ij
lI'emt1ldebMtur~ en Finito'. 'olltrekt ni~tliloodi8'
~Joden ~ebbeD., Dur ,,,ij ecbw.r weten bo. heilig
111 IOmmll!'''p GOgen bu 1.'.0 .an ,.,.dineb i., eo
wij ni~~. li.e,er willell dan bun ge ..orl le ~pareD,

eo it fir een IQUeoWIJ hier nld urder over lIitweiden. :-
It"lIb\kleer,' G.:rUIO.lf b8~ben het Ian' ODI. Ger~hoYeo

ell heb- mIJt ad"l.kat.!1l eR !I;ie"W !Ii" I" iu con~rii-~rboor'
vao dlln bou,,· nemln, ni.flll te:plllaierig, .~r ft b"r Oampbell
bad JCekrtlil"'''' b8dh onlanga ge~oond du -hij H wlllker .tItIt 'e

._, ....... :t'........ d4!DKMn· bePcberm4!JI"t. bali op .auJere wiile (ln~&lwordt
aAngedul'l. Elm matrrOl 'an d ',NttrlnMld. k"a~ ,oor
"eteIl' hOlt "rl"ten' flD lijn eebip IOlId..r: ft'rlol
ol """Uig" "'fIC~oonit!ll. en dt! buotd.mlcbi~.t"&11
Kt!melde1l00mboOt ,Lead alti JCetuiA'e~jr8n htm op, ( ,
en I~ide dat, dur dt! !DADtoch al lII.,.r lie 'fer. '1!'
ke..rd hlld Iledrtllll"n.dol Kllpiteia b". niet ·.... 10111 I
"i1d" hebb-n. Oe mlltrooa, tot tien weken' ba," ! :.
pad ""l'tlord4!eLd.trU to..n bij de bAnkde, bo!lChal- i
dilldeo '.rliet op ;dell Iletuigt! toe, .." met de woordeIl:
ol j'* hebt bt!t nu g"dl\AlI gekrell'.n," aocht hij belli
sen &","r~n 811\11 , .. e te breng"oj die bem tchter
tlMf er iemsud tUlI&ChllDbem eo den matrO!081.at:
niet I')<}rMkte AI. bedoeld WRS. De m~n "erJ ter.
ltoud we,fene Mnrnoding wdder op de banll der
bl-eebaldijl'del1ge.r;~tt eli krOl6jl'drie mundeD harde
pad ~xtrA. Jle Clip' Timu noalllt dit "een bard
,on nis," maar 'll'!ij ..erb<oeltien 01;4 dat ordentelijk ..
lieden blijde mOll'eUzijn ai. een band.t"ijs vau dien
lIard niet alti kleinigheid wordt 0Mr"at.

LAND G08KN.-nll' 1'olgende ,an een corn'por.
dent Uil de Potclr.jrUlólllU uit dit lAUd,l(odllRtee.
k-nd 29 MllJlrt, i. in ..rerband DIet ~een "ij rllld.
meermalen uit I.kere elde,. 'ereellenen brineo ait
z.eruet bebben md.edtl ..Id, YAIleeniJt belang, Oe
ad ..erteIltje ,aD MOIhetl!, ill h<t pottcriptvtn ve....
lDeld, b4!rinofren wij onl niet gelieu te bt!bbe~ maar
men weet da' MOlIhete er "<Xlrdonpat de nij-
wHifgera ait lijn lalld te willen bebben... Nieu",,~
l6j{t de correapoodeoCin .wtlLie, .. ,,,n hier it mur
I!chatUlIOb.AlI.en "eet ik dat ~, dal(elijUch .. lIobe
IlSrucbtHn langatlndt! d", Ka1fera inkomen, [Welke

1 nIleen mA&r 'Mr kenniagevioll worden IItlDgenomen,
d t'd" "Ant iudien die lI'erucluen iell "UI'I lOu'ien ~8f&t-
~ ~ J8f1, moeeteDwij III IIIDIl .Iuge ,ew_t d~, doch
~!nd!: onder al di" gernebteD ptlO wij met OJlewerk:"bort.I~!~:I!Wat mij .bet mllátt 'lIl'Wondert, il, dat al die ge·
I 0 • ruchteo lut bellelrde oord kome". OOIe broeders

f)vVdl'rdheL fer de j:re"l~n moeten lich ala ollder een 'WOlk,~
be ond" ft~ 'Ol'len I18ngllAodeana, doch bet il Altijd ro" (1111'v ··1r "abl] r..rm jlewllpend té lijD. want I goed +rewap.tndil
liJd tig Mr. balf Je"onfl~n.' Het valt mij ten cleal UEd. &ti

hon ell. t ";; welden dAt bier ill de lR:\t.aU"4Ittk 6.01 killing werd
Ir ,R81l~ 0 j!'P.Oppndop ,ers!>t!1r Uil bet publi6k, om ,jer leden
00 UItlIIII eu. ""ur b-t B...at.nnr te kiu ..n. Er "Rr,," lefon kandi.

dAten ill b~t 1',Id, docb het ' ..rtroaweo .,n hd
,,,Ik ,i.1 op ds he$r~tl (J. 'Veb~, 1'. O. de Villiers,
M, W. Vorster e .. 'Gdrt Otto, ,nlk" meL groota
lIle~rd·rh. iol jl~kNl!l" "orden. NB, JOlfL &lunik
dit &clm ... r, w..rd -mij e~DIId'~rtentie nn M'lIhete
tfJf b.tt,d jl~ateld. en dIIIIr ik bi) lijna bijeellkollllt,
Ull't de '01011\"." ugt!l.woordig Will fer"ouder ik
mij o't!r Inlk &lib Ad.~rtentie. Wat lijn mllj.teit
..r m~dt! btldoelt, i.mi r, r""d8tll~ch!ig, .....nt met een
deputatie 'lUI bet B"'lour &lbier ollAr Ramana
bebben lij 0"1111 ondt!rMlldt!linjl ..an 11 or 12 4illf!'e,
Iltlhl\d, en dan.r werd lien besluit lleDomen_018deu
VOO)lilter te mR8\igen 0111'dt! plu!ee" t. trtu!iprlr-
tderen aan de foll'Dteer., 'oljlenl bet Vred4lttn!.ktU&
tnatCh8n Moabt!ta eo 'MoDlln-, en Albier "o~ mel
dl! bij~l,koD18t betlflfde po"t behandeld, feiln tillel
..r"ijkl'nde 'ao Iol.noemdVredestraktaat. HetgeeD
wij ,olonlee" fl'agen, ia de lf1Oqd,dllidelijk om.
eehreyen 60 IIfg-gluell door M.onl,lUaeo Mn.hste
un de nijwilh,e1'8: en die grond I!lUSDen lDoeteD
wij bebben. Wij ,ergen Ileen duim meer dali aal
Wie ook de t1UIdtmannenwll.feu ,.n MOibeti om
luike te pobliceer.n, soebn " .. rlijk Di,t de ~el.
'IUlrt '"n Moabet.e." ,
POTCBUBTJlOOIl.-Wij h~bbeD,neteN! t"8ellum.

me",. ,aD 4 en Il Ap:-il, ,an het PoCchef.troolDlObe
blAd ootnnilllll, en bt>h.Alnhet een en Ander dat wij
tl.I~~~1 pl.. taaD-~n' onle tijdgenoot geeft 8e1J
rijken oog" veil nlt!o"s,-,ipdt men er beel .....t 0111
..nder éé'l boofd te vermelden. VADBOnn Mooi.
ri,jer. "emePlut aD" lij11l1'D:lotdal de tAbakoo,.t
er niet ,o~d,~ d, lDielieooget I~r jtoecl Haat. Te
Licbten'bel')l' i. meD leer blijde dat 4IeIlren.linie nn
dit nieu"e distrikt opgemeten ia, ea. het dittriet dOl iD
alle dellie kl8llr is gekomen. "V rijdag morgeIl,"
100 heet bet in bet Dommer 'ao , !.l., "aar be' g~
beurde in bolt bel.nll' der boerelI verdedigd wordt,
" wnd· de heer "'Il del' Honn,l al. bestierder nO
deD PotcbefstroomecheG tak der NatiOllale Boeren
Handel,.V ..rllanigill(!', ten Landdroatkantore albier
beecbuldi,d eeD bul wol uit de bAUdte' b.bbeD
gekocht, 10llder d., duelye e8l'1t op de mArkt wal
oPil'enild, ell daar ,i~ de'wet btlpaald wordt das alle
prodoklen eerst op de mM'" moeten gtbl'llf!'t"orden,
werden trooper en nrkoopar beboet ieder met 16
.hillinlll." "Op Z1tard., morgen," heet het ,wer,
.. bad alhier eeoe Pdblieke nrlloopiDg plaata., D.
gerkooping werd ,eballden donr onlen priIl' der
Af.lageJl, deD beer W. A. 8l11ith, "elke 4~ ,olgellde
priJaeD IYelmllen beert :-Ert No. 223, 'roeger be•
"oood door deo heer W ebater, aan den bller fU
der Hoyen. Jl q. "oor £100; Deel Err No. 222, aau
deo heeT F. O. Botha ,oor £70; Deel Erf N,}. lil,
hilt 'roellere untoGr nn deo b.. r E. W. Pitto'aan
de firma F. W. Retd &; 00. "oor £lIMt CLt halrl
'AD de' Pluta ti Witpool1" w&rd uh eie band yer-
kocbt aan den beer O. Rocbér q q. \'OOr £400.
Spidera behaaldeo ,1'&n£28 lot £3:.1. AAnl&aaodan
Zaturdtlg lAl er "..ser ollder • de Wi1i~n' '-oe
IfrooU. ""ndllue nn !oeu' goeclenn plu .. nndfn."
Dr. O. W. du T... , soa, hoopte IDeo,op 20 Mei bij
de 1Y0ndDS&Alni.rinlrbe'.tigd "ordeo. "lo een
aaak w!llke l.I. il",ndag ,nor bet LuddrOlt H<Jf
albier diend", WlAria de KllApltAdacheRandeltibank

n()lJlmer tileber. "aren, bet.iette Proctureor Z'tiler bet Pell't
\'IIn deR beer VlD deu heer L. Goldachmidt, een der Likwidlltor'lD
•nieuwe feJ'o der Dank, om eenilfe eebQldenaren vaa de Bank iD

Becboaoa· regten te roepen, sooder eem 'fettof VIn de Reg~
laten "oereD bau'k d~oe f8rkrejren te b.bbt!n ; en .. rder ala een

.... >nt'n ..i••lo eo '!!"':te- ·pleidooi plei~te hij, ,dl' de Bank baar regt op eodot-'R!.r . ve IADlen YerlOftDbeeft, dur de prOID_ lIiet binnen
'.llllll....... 'acll81 b :aln,1I' -denbij d. wet bPpaaJde'tljd geprotetteerd werden. De

~. ~ "e Ei, lAnddroet b~ dju ,onnitm~eld. Waar.
UJdg.o~~ eehijoliji: 1'1114111 er DOf "ele dergeliike dttfe_ea in

h!ó., .... _~.14_1rIJ de toekomat gelDMka worden." Eindelijk ,..ft "eeD
die bet goed met 4e Traanaal aaetDt," In een briel
W&&liohflt wat 0" Leon id.. al. tiputAalllChen
patriot, lwarte soep ea., ,Oorkom&,den ,olpodan
raad ; ... pe war. l'aUiot !DOet inUI., Il" ala hij
lijn f1l4ierlantl waarlijk lief heel', bij aUes mile'
doeo oat bet land ;te doetl bloeije!J, niet op vreem'
deliageu ecbeld.. en "Dht ait bet land dri.i"eo. Dit
land WPI, me~a DOOd!Il,metllChen die "oer .,. ';
koopen, brood, eleo: 'u koorD Ikl de patriot ook
nrboaw1; ea .Ieescla ete, YAJI OIIen aie de patriot
ook Ullte.lt. Wij mOSle1l1lÏt,oeren, onder IUIdareD
tabU i.. bladet8D i. yatea pPlkt ",.n at. in
AlDep~ 011141 tabU: kan CODCllftet1J'811_t eenige

vre&eo. anan»a, PurWrico of Virgioia. Y~t1inf.6fI
!110ft. 0... gOlld,!ddea ootjfÏDneu, ~inenën

...,. iIl'Yoel'8D,onlt! epoonr_'n uoteggeD eu ODI8 bubn
ait- ftitlgen, wut fllij .... AIt.ut; f1I:ttefIfIlMittgM _

ErlcblOl! t•. OD.., lDil.~oen.a ll1weepeel'8O, aPPOi1I, pdraik.o,
abrikOltD. '''18'eo _ Andere A'edroogde ,racb&e1l
koopen, want wij liI&en" nrrotten O!Ddater reeD
mar.t 'oor ia. Ka&ben, koftij. toiker, iodigo. eol.,
wacbtea i alechta op dia le willea planleO
om JaoD4erdyoadige te AlDeJen. KoeteD
we .... tenIg naar tier manclatera,IIOhGld-
bekerl~ .. ttldechoen.», \'aId·

kieecUagewllken P
of aiu. O,i".d

patriot lij. nderland liet,
behoorlijk bo ,oed.o, of
aJet. .Laun.e daa allen~;:~;'K~~=~~i~~i;iiiie~e;~!~i=~i;_e~e doel te btrdiken"!2 '{~[~:i£\l'~_~"'~.I!IltiJJ...41.~~~ ~: ........

.
It

"
den

bel, maar nitlt mel den Bijbel.~' De saak
dat er in de Tr"nsvaalsohe Cooslitutie vau
Chriatelijk ooderwija melding ~ord&
en dat, Daar wij "ornemeo,door n:'leerdElrll8lU

ti

grij~D in b~~~lbel~esrel~oolD~'D
ougepast. Maar
te bezo:ogen die

,£
A ardappel'enfpr. IJ ba. 0
Ap'-'leD, per 100 0
.ljljn, per i um '.. 0
nf'oemkool, I " 0
~neo, per II ba.... 1
!Ie8t; per bo4. ... 0
,Jlrui~D, per mand 0
r.ijeren, per 100 ". 0
FA!Ddan,))erstuk ... 0
Groene Mieli~s, 0
Hoend.,., per .iuk... 0
8"ert. pr. lOt) lb. 0

• lCaïtanjee, per a ba. 3
K"eeperen, ... 0

. KalkoeDen, per .tuk 0
- Kool, per .. tuil '" 0
Patatta, per Il bL .. , 0
Peren, per 100 ... 0
Po~poenen, per ,tllk 0
Rapen per bol. 0
Tomatoet, ,.. 0
_mjen, ... ." 0
Wortelen, per boe... 0
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PHBLIEK.K
. ','

per an S~rulvederen,
. j (}Ia_.~"',!.....tjc."..,.a ....Ï·i......

. ' t· ;
,·.KAAPSrJ'Al),

, . i .

l' ~ele jaar d~.or en! geeft de
" Marktprt ,zen. ., . •

,jO,
,'1

. . '. 8 I lf G E &' 8 :,
NAAIMACaI;N ES .·D.E

·tea: Boedel ",lil N1CJ8t"'S
Senr.~~Ro,>Rexri,lc·r. -.

, .
KENDE ZA.L PUBLIEK DOEN VER

PLAATS " . ..
i (. ',., . ,':.
iBEXBIVI __ ',
..AG EN ZATURDAG,.27 EN· 28 D

'T_ 10 URE V.M,
'911~:D!d.eVaste Goede~n' L'.ev.end e :J3:a v e,

geree.'dscllap, ~~.-+ ena., ..,enz.,
• . VAST .• ~. .

i" T·E 'HUUR EN ERF gelegen inhet Dorp CTJANWITJLIAM, met het front
"LI"~"'''lJ Plein. Het Huis bevat 'vcrscheiflene Kamera, K'enken en Stal i ~eeltTegen ás. Pet Week, grond annex.met den sterken dorps-stroom er OVt!l" loopende. i

LEVENDE HAVE:
VOOI' M,ET InET REGT OM TE KOOPEN, I '. , > • i

kau met ZONDER. DAT J;~RIET~ BIJ DEN. PRIJS M.errie ~n 1
l
Muilezel, 65 .stuks H~ornv~, 2 Opr('gt~etoolde J~ulle,~ l·Hol•

vPP,I7 ..... 't'wordt'n. GEVOE<!;D WORD'l'. . kken, 610 Varkens. ..' , , .

lALL~ 'l'OEBEHOOREN TOT DE MA- BOE'ft DER IJ G g REE DSC HAP .,
ÁOI·'t.lin .."t. CIHNE,iOLIE, ENZ., ALTIJD IN VOOR- r : ' ... ., .... , . . ' .. : . I

RAAD. :, p.', Veeren (b'Jn~ I.ileow), lOp, sn Kar o~ Veflrcn, 1 .NlOltwe BokwafWD,l
NAALDEN, ]0 VOOR ill, I' Stel Goede 'Iu~gen en een Moral ZWlDg~ls, 2 Enkel-vo.or Ploegen, 1

Komplete Tnig voor Ossen.,. .300 Zakken Ka.f,' AUe a,oorten B.oerdariJ- enZIJDE, GAREN, DRAAD, DE n~lree,aSCltl~P, '. J
KOOPS'JtE IN DE KOLONIE. ", ...,,,,, ... nketeenls

z
'.. 15 half-legger Va..ten, 10 gro,ote. 'Blllies, 12 balf-aam Yr' ten;

AT.LL<J SOOR'l'EN MACHINES GE- Tréchterp, !'jm,mArR •

REPAREERD OF IN RUIL GENOMEN. " eggol's uitstesenden Wijn, 3 half amen Azijn, I
N.AAI~ERK IN HET MAGAZIJN GE-' - "" Brandewijn.

DAAN.

DE SINCER FABRIEK MAATSCHAPPIJ,
c EENIGE MAKH~.

TAKK,ANTOREN IN DE KOLONIE

22 Gro~nteplein, Kaapstad. ,
19 Queenstra.at, Port Elizabeth.

EEN AGENT BENOODIGD in elke Stad en
in elk Dorp in de Kolonie. NATAL
TRANSVAAL en den VRIJSTAAT.

ZIJN DI

iEENVOUDIGSTE, GOEDKOOPSTE~D
BESTE VOOR ALL~; SOORTEN NAAI-
wfERK.

I

:p.R.IJ S·VAN ..AF
. . £5 5s..OD.

Nu teri, . _

5rerC~ntDiskontovoorKontantQD.
!

Kasteel-s
______'~'__--~~------------~~ __----~-------l '

en Ta·
~~hrooYen, 4.

4<' ...... "."""', .... , enz enz!
IJ~r, ~ajáten en .

~. ~ t

FaWI~X LjUTZ,
! ~OjRGELljAK~.-R. i;'
i . ! , I

LANG.ESTRA~T, TEGENOVER HET ifRAMSTATION,i
' i I

. I HEEFT PAS ONTVANGEN' I
! I

EEN PRA'CHTI$ ASSORTEMINT ~IEU WE' PIA$OS,
en andere TaleIs, Amedkaans.che Hooten Stoelen, en Stoelen Imet VAN BLUTHNE-R ,MANN, SCHAUMANN,-en andere welbe~ende

Rotting', KleeilorkRsten en J.Jl\tafels, Kleed- en Wasohta.fe18, Spi~FeI8, F' b .kr t ,L i' HARMONIUMS die: in Uitmuntendheid van
, IJzeren en Honten Katr-ls, een groote hoeveelheid Bedd~~oed. a rt an en, en '+

Mahónihollt6n Bllffet 'en Tf\fel!!, verxilverde en andere Schonk- Toon Hlle andere in de Kolonie overtreffen. !

le:1, Lsmpsn; een groote verscheidenheid Glas-: en Allrdewel·k en OOK EEN NIEOWIGHEID IN DEN VORM VAN EEN
alo soorten, enz., enz. , . .

RAS UITGEVONDEN. .

D.R,4lAIOR:GEL,
PRIJS SLECHTS £3.

'Eeu ft eduo tie' ;aan:. Koopers .io 't Groot •.

r Eet-,
zittingen
IJ zeren L",ili
Sofns en
blades, Azij
Messoowerk

GI~l"uit4u. Schroe-
"""""." ... Olie, Lijni. ~('j!I.'lgVoor

~ I

-"-'J ........ '-4~~ Iij~ ! I
1 Kapkar op Veren, Open do., r Koe, ens.

ens., eu ....at er meer Verl.:$op ~,al worden
aangebodeu. ~ i'

" I'~ .

lwbrden,
, I,,

Sanspanneu, Braadpannen, Roosters, Ketels; 1 Paraffine. Kagohel
andere artikelen te veel' om te melden. . ) . :

ZULLEN VA~ VERVEnSGHINGEN WOnnEN VOORZIEN. i
CHA~, .M. FRYER, i.

Men vervoege zich aan het Hoofdkan-
toor, l(aapstad. .

J-AMES SINTON-, Eenig Curator!TFBKQOPING TE
10

P. J. ~'.., ....,n
, 4 April :1833.·Alg!!meenBestierder voor Zuid-Afrikn.

J. A.' VAN ZIJL, A~SLAGER. I i,

, GEORGE FINDLAY & CO.,
••

8tellenbooach. 17 H. J. ZOER,
i
i

,pil'en.
" !-

I')EZE Pillen sterk han~volen aan
allen die lijden Hoest. Verkoudheid,

IDtlQe~tl, ens, Het i$ den1heer .KUl!
gegeven door wi;len den iheert\-BILLII!IG,
M.D.F.R.S., gllWeZ8n t va_ het Lon-
deDllChe Hospitaal, en. so6 g~d gevolg
Toorgesohreven aau de 'lian d" verschil-
lende Schoawbnegen Londe~.-Pfijs la. 6d.
per lJoosje, of fran ko 20 Ipost~gels. bij
ELA¥. Dol. A Jl 0 tet kj 'Y A.T~RKANT,
STRAAT. .' .

STU K A j_, jj N PL
I ,

RIJD : . ~1]E~BJJ GESCHIEDT KENNISGE-

LEGGERS,. I I.} VING tot algemeen nal'igt, dnt het .... 1..,.f... ~~.JI ..
(beide Nieuwe plan bestaat om TWEE VEHKOOPINGEN

van PLAATSRNin TE M BUL AND te
TE KOOP, tegen houden, v66r het Kantoor van Qen Civie-
ZIEN ten allen len Commissaris toe DOR D lt E C HT,
ZEN van de in de AF_D~ELI1\ G "WOD li; li 0 U S EIJ i-de
nCHAUSTR t) Eersto waarvan, behelzende 67 PLAA'l'SEN,

• zal vinden op 27 APR 1 L ]883,
. h en de tweede, behelzende 95 PLAATSEN, •

.c..'-, ...........!b-' e- op 28 MEI 1883. "W71J VEds. aandacht op deze voortreffelijke Verven.
: IJ Deze plaatsen, die uitmuntend O'l'schikt b d d bereidi 1

• t'> zorg estee aan e erer mg er van en men za ze van grootz;Ju voor Laudbol1w en Vcehoederij, .zullen
pet· publieke veiling' ouder Ei fpacht worden vinden. zijnde zij gereed voor onmiddellijk gebruik. Hierdoor wordt het
verkocht, ondel'he1ig aau do voorwaarden vermeden . den aan het vervoeren van Gedroogde Verf, Olie, T
en bepalingen in de koopkonditiën omschra- Doopsels, enz. . t in Blikken van 1 lb., 2 .lb., $ lb.,;;- lb. eh' 14
veil, die insluiten onmiddellijke en' voort- juist zoed om aan de behoeften van groote en kleine gebruikers
durende persoonlijke occupatie, gedmcllde moet te !

Prokurl'Tr, Notaris~ n~·I'''II·nhi~nlr-t. ecu tijdperk van drie jaren, ell verder aan ' Vk" b" b .. I'

nfl7:nTC,.",. zoodanige konditiën als op den dag der ver- err IJ g ~a ar' IJ.: I
STE L LEkooping vermeld mogen worden, " ELI S 1\11" 0 L L'

Elk perceel zal opgeveild worden tegen LJ . ~: ~

een Inzet JMllijb~e Erfpecht, en de moos~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~biedende die niet :ninder dan eoodanice ...;.,,, ....»:r- -;'.........

Inzet Erfpacht zal geboden hebben, zOal
verklaard [worden de Kooper te' zijn vnn
gemeld l'~rceel ouder' Erfpaoht, «i1agteeke-
nende van: nf den dag der Vel'kooping; en
ie.del· zoournig Kooper zal verpligt zij~ op
dien .dag ~e E.~rfpa.eht voor he,t ~rste J. aar
VOOrurt tï .betnlen, en de betali<lJg
voor de, vt>lgende twee jaren - te
!lekureJ'en, I door bOI'gen welke de het
Goovernen~'CtJt vertegenwool'digende Be-.
amble 1I1~ \'oldoende zal besohouwen :
Zullende e~htf'f gemeiJe Beambte, indien d~

, . kooper hetp zulks vtirzoekt, vCl·pligt. zijn
Duff, Anti twee j":ren Ihl1urpenningen voor~it t~ accep.
S . teren, ID welk geval er geen sekurlteit zal. S14 IDS KOL
~!trle~~g:eëischb w~rd~n. De onkosten v~n Op.i1e- 'VERF.EN
1883 ling, enz.,; en ,van den Grondbl'lef zalJen
&c. ' op den dag:der Verkooping worden: betaald.

Kooplustig<in dienen dus naar oe Ver-
kooping te! kow«m bereid om de huofpen-
ningen te bet.alen eli seknreren. .

Wanneel') de betalingen. behoo~lijk gc-
!!ohied, en Ide bor~nkte (indien Doodig) als
boven gep~seerd IS, zal de kooper regt
hebben een IGrondbl'ief op Erfpaoht van ge_
;melden GrQlld te oDtvangen, welke Jaar-
hJksche Erfpacht, ten eenigen tijde, geheel I
of t!!n deelf3 zal kUIlDen worden afgekocht,

:- door de Qctaling van eel1,8Omofsommengelds
eli!.,. berekend tagen twintig lllaal de Erfi'8cht.

OD~..rblui· ' • op de in de koopkQnditiën beschreven wijze:
uw. Voor vollé bij~ndel'heden, nom: Grens-

lijnen vali qe PerceeJcn,. Inzei Eifpacht, eo
~ost.en vani~O,prricting eu Grondbrief, enz.,
zIe meu de ~OUVC1'71ement8Gazett8, Kennis-

tb gevingen Nq. 293; gedateerd 12 Maart 1888
Ver- en No. 8"7, jgedateerd 22 Maart 1883. .

net Algfl~eene )110.0 en de Koopkonditiën
Vet1ltool~1IR zijn te zicn I ten Kuntore vali al de.Oi'fiele

. Za&Q~~, Cómmissl\ri~en de geheeie Kolonie door,
'oJlru~le. Illllll~lijk~- en ten Kttn~ort' tan den Landmetel' Gene-, I K 'd •.

)1. ~ROSBiY,. 1'118 , aapst, • '
OPI)l!fba~jU". , ! A~ IlÉ SMlDT,

! i· La:.ldmeter Geueraal.
!. ,_._..':-----.~-!-:-~_:~---~~-~~,___;..,~.~l.-
'I

• .HEBBEN ONLANGS ONTVANGHN "
STAFFORDS~II~.E IJZ~R;..!.PI~tte, Ronde en Ovale SLaveIl, [Jookljzer, Ho~pels;~ Blad_

en Bandijeer. ,;'. I •
TUPPE,tS GALVANISCH; DAK[JZER, -6 tot 10 voet, Galvanisch Gooiwerk

Regenpijps», en~.! '. l , '
KAGCHELS, VOOR ST~lli~KOOL ES· HOU'l\-Stl'ijkijzer-k:lJohels, Kookkagchels,

Reglslerk8g'chplll. !. . , ;
PLATFORM W E~GMA<PI:IIINES,-&OO tot 2,000 lbs., Tooubank Schalen Familie: Scha-
. len, StruisvederE1'u' Sohalen. 1 ..

YOETSCHRAPEI{S,-Dpurt~atten, L:lIltarons voor KIlarsen, Olie ('n Parafine.
EMMERHANDVATSBLIS,-+lJzel'cn .'11 Koperen, K"p,~r ell H:np{'lij~or.
PIKKEN, GRAVI~N, Sl~ J~;N, Scboff"ls Hark eu.
lJZlmEN EN BOU'l'gNI Kl,UlW AGgNS, POUJptm, 'l'uiu!!pniLt'l's. ,

'IJzerpa~~~an, 15 Sravestraat, Eaapst ad;:

D,EltICI{ N.' SALAMAN,
VAN RTRUISVEDERE

VAN

de Hoogste ~arktpr~j ze : tQ geven' voor
alle SOorten van Struisve n

. EN INTEMBGLAND.

BERGRIVIER·SToqMf ABRJEK, I 'S. T Wye R 0 8 S .
. P A A R IL I(GEWEZEN REKENMEESTER IN DE KAAP-. .', I seas HANDELSBANK),

P B deVl·lle·!& Co ,Audit ur ran de Ka.ap de Goede
•• , , .: , I: HoopSpaarba.nk en 8telleIibos-
RIJTUIGFABR~KA.NTiN, . sche O~strict8 Ba.nk (Beperkt)

HEBBEN alt.oos e~D groot aantal 4.uditeert en..: ..Laakt Boeken en Reëe-
RIJTUIGEN 'fan! iedere soort in. JW

gereedheid. : . . nutqen op.
· Milt eeu zeer Gróoteui VoomulIl d,oog Collec~eert Rent~ en Rekeningen.
, Bout en Over de Hondejd A,rbeider8, zijn INegottee1·t Leeninqen.
.P. B. DE VILL~ & Co. iq s~t all.e ~~'de!:SjKoopt en Verkoopt Aanckelen.
I~ zeer korten tIJ~. en me~ _gt'~~te JUls~held HuUi-, Huur. en Algemeen Agent.
nit te voeren; hetZIJ zoodar,g~ Order elscht... .: ;
een gewon en Bokwagen~ K4apsotle Knr, Bur t r' Ch {'b
Engelsche Landau of! A~erik&l\nsche ,mes e s a.m ers,
Spider, wordende echter Ide i~autste tw~ . ADDERLEYSTRAAT.fV:;;:~1l~fi~a!::~ oog rp ~frlk8nnsche KENNISGEVIN a-
, Termen' billijk, behanfeling eerlijk en - .
"l'iendelijk en adt-'Ï&'gratu; i
. Portretten vn RijtwnFn op allonvraag SGHUT1rIEESTERS EN ANDEREN.
relonden. . !·.l·

Speciale termen voor de~ hahde], W' TEGGEU10PRN, vnn dcPaata lj PlAR .
Telegraphisclll Adres I I . V~N";ILANU," Kaapech Jlistnet, op

, , !)rIiRs,ia~. '!.7 lfa;ll't 1888. TWEE PAARUKN:
Dl~ VlM.K & t•., l~tHft;lt I' .tUn eellDLAAUW SCIiIMME'LMEHRIE, omtrent

_;__;------i~. , - 6 jaren 00.1, on wn VOS RUIN. met wittoo biel!CALVIW A en witte Ilebt.erpooten, omtreut 8' jaren ood i
. . ~ • beiJe mIJi hlliters~ Inalst R'ezien nabij Vissel'll-

. . - 1 . i bokl Men veronderstelt dat "ij geloopcu zijn

E BWA'TERl\~yTï" R iu d, rigting v~n lblmesburl·.·· J
.' • . ~.Ip.(.JJ"".' Heeren ::-'ehntmeestér. on' anderen hlj :Wie
GOUV.EIUfEM.BNTS· L.A!. NDMBTER. ' . zij nJogen .kOUlen aanloopeII. gelieven dallrYRrt

I konllia te geven aan dEll beer PIETIU{ de
' Adres: Onder bezorgIqg ~an . VILLIERS, PAARDENEILAND, ofaaa den

. Den Heer A, J. V;AN !REEN EN heer, J. H, IJlfYER, ZUIp AFRIKAAN-
, . i SCRE ASSOCIATIE, Kerkpleiu. Kaapstad,. I . door wieu alle billijke kosten cullen betaald

VOGELSTRUlsvtoaRfN. . "O~~, den 2den April, 188;;.

DE O.d ....... k.. d. KodPT hRUl.'lVE- S-T-U-TT-A--F-;'O-R-D-&-CO-
8trn~~n.EN en is te .inden Ita. 1St. George- . , . ' . , .'1;(

.. ~. q. A$PEL,HW. IfIBBKN PM ONTUNG" " J'

ONZE DOOFS'.COM'MEN Groote Bez'endingen,
· . ltJf I j" '. VOORALinDAMESKLA.ARG~:MAAKTE

i ,-Ir- KOSTUMKS en ONDERGOED.BLIND El";! • In laatstgem{·ld idepartemeot .pedale soorten
: !' in arti kelen 'ran goede Ic ft'aliteit, tegen seer

DEIN RIGTING l'E W: 10Rb EST ER lage prijzen, nam.: q

, beantwoordt uitnemend; ~ ~t6rdieot allé.rOpgemaakte Nacbtkleeden 3B. 9J. tot 6a. 9J.
oudersteuuing. . l L '. "Hemden 28. lid. tot ~. lld .
.Ter~en voor Ollderwij,s en ~gilj8 .£4.0. Voor " Broekjes 28. 6d. tot". ~J.

Onbemiddelde Onden mloder." j . tt Camisoles ~. 6d. tot -te. 6.1.
Bijdrtl~n WQrd~bmet dan~ ooti!angen door 'Bovengemelde prijzen zijD v&nde miosllfl tot

den TRESOR1&R, Da. A. Dr Ll1CKHO'I', gelUiddelde, kwaH\eit.
Kaapstad, en nl\dere folicbtihg v~llCat\rno$le. Betere kwaliteit in VOO1'raad. Mon&t6r St!th
geven door deu Heer I. d, Jj,·UIoT. Hoofd ken,jrflflC6 per p~/, Sil.extra ieder op 811tnngst
onderwijle~ of door den Ondprge'eekeDdea, van' Poatka.uloororder of Cheque,'
. " WILLIAll ..MlURRAY, ----.~.-
· W4Jrcellhr, i I ,(;ed_rt'ktb~.;aofJJléyr~Reql.f' Jc,i)
· G.1lurt 1883. 'i' i .~~lW"4t A~puui

- '. i I #

!

..
H TI B B U eK'S

...........~.o:.w_ERDE VLOEIJENDE' VER V E

In the Suit ~twe..n SAUL: OUt.OM(}N

ti&, aud JACOBUS Jo
reDdaDt.

IN ~J:.eeution et tbe J
Cou.t in tbe above

l:'iqoelbo,rll' on TUfSJfty
of Lhe foll"wiulI', vil.: ue(lfoo.m
tute, Law Dooka, &0.

lt.ZONEN,

STAA.B'.
ZINKPLA

~voorhanden é en bevelen aan de volge
•~LE1\ rI1f~GI~N DIJ~ L"AGsrJ'i~ PIlIJZI~N:
;en BOS-IJ ,zER van de be~te kwali

EN GALVANJSCHE SCHROEVEN EN BOUTEN.. , "

AANHebben n
An1')

Hhrb Sbniff'e OfB~,
19Lb April, l&!:.t te "'ASSEN voor Karren en Wagen~.

VEREN VOOR KARREN EN WAGENS.~
N, B'LAASBALGEN, AAMBE1;LDEN EN SCHBOEVE
_. .'. .
tIE VAN AJ,LERLEI SOORTEN, DAKTOUW EN OEMENT.

ID tbe Suit bo!twe~o J
CB~BLOTTR JOIlAN.:SA

INEJ;I'CII~ionof tbe.J. '
. Clourt In Ihe ..bo'l'8 :
tbe }'arad., 011 ...,,, .... u,' ••
of tbe following, via. :-J:1Ot11~D~111l Burg';' eo' :Kasteelstraat, ..

KAAPSTAD.
Calvinia,.

Billh SheritI'. Office,
19th A pril, 188.3.

lo 7Áke t_beD SAUL VVL.'1"""
en JACOBUS JOHAlINBS

INEXl?cutie '1'1111 Gewjjede
bof ip dl! OOve!l1l8D1elde

. 'Worden jl~bondf'n te r'QU"'ll"'l'lr
""}e",o M~i, ]883, 9411 l'OIICf'D(I!'.
fSilUlpJmmér eo li.ntoor me~I,)I"''''.

AAN BOEREN.

ROSS &. CO.
TENU KOOP AAN:

Rarsorne'.·"" IU...... U. Eok.ele, Oubbele, Drie •.eu Viel'voor.
Ransome'8 met Balken on Wiolen.
&usome'a

. ··Howard'. 0; ... ' ........ Orie- eo Viervoor Ploegen.
AmeJ~lIca~ohei l"Joeaen, 19, 20, 21, 22, 23, 25; 26.

rlO ........".O.oo. BL, A2.
.erbeterdo Dobbeie Zwee.isebe Ploegen, met Hefboomen

i Patente Wijugaard Paardenhal'~el1 .
...."'....... Egge!'. Toor Ligten en ZWI'n'lnGrond.
~oe'qetloc:')re::J Toor al 'de bo"en8taande. '

, .
. . ve~ van LaDdbQuwgeÏ'eetb~p. Stoo~ma.ehinerie.aDJ.
il dagelijklopen in hunne veno~nkaDler. .
BOSB ~ ÓO., STJl4!tDSTBAA'l, ILUPSTAD. .
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