.:

i

.

I

T=I

DErf. 53·
.)1 O. -t,28t; -.

W~·

,~~~1,

..1!!t./

t: ~: 10 N..rt riN.

01 .1;

-

.

LJ!,

j

}laat$chIlPlnj
>

ENGELAND,
,~lA j il' I!:~-\,

om "lt'lJ ouderen

DIN

HEt ..".l\A. en A~~W~NSION

e ~,.

:elJó., op IX·PM!d(\.t ussehe .. ,ijdoo.
Ow de V eertreu Dll¥cll ~n B:dra' Boot
-io M,u\li>oct4llJ ill.
:\RTAN, Kapt, Wm.
Junij,
nOR. Knpt. C,mlElr~19 JUlljj •.,.
'.
'RETOI1IA, Kapt. HATNSllro'Glt, Jllli1" ..
. ~XICAN, Kapt -, CfllWELL. Julij 17.

.,,_ AflllageTa.

• Clliou"

t:l\

D.

Mal\t.-;cbal'pij.

(eel's' e i·lasse).

E. FULL'ER,
voor Zuid-A

OP DINGSDAG,29 MEI MNST.,
'ZULLEN
opgemelde. OSSEN
Publiek Verkocht worden, ann KLA PMUTS ST ATLE.

J

EKon.
,
DANUBE,
C.
jl ~P\,\,.)RTH, Gez.agvQerd
'_.~ii{,1!~-·' DIs boven VCI trekken QP
.u turdag.),
den ~GStl'l1 dezer, té 12
l'aS8llg'iul's ,l(!'li~von aan boord
'R!lr.
de :'\oorJ-kaai,
(Alfred Dok,)
er dtln 11 uur 's voormiJdags.
Voor Y rnch t of Pas/lage vervoege men
. de Stoombootschappij
Union."

•

'.J.

---'--

)'
1
",J

1>: ,Kon.

-~ " ,~,

JlLAUIt:;lJ! ..

Mnn

11

aar

;

vi;:!.St. Helena,

Engeland

,

en Madeira..

10 URE, .
1. VASTGOJ;;J),
zijnrlc zekere 3 I/RVEN
gelegllJl ill rio '" alherbestj-aut
met IlCl1 stevig
gebouwd.l!uis
(juist volt ooi.t) r • front mnkende
tra'or de Hugtmeoton
t'chool, ou gc~ahikl vcor
het <o'1ijven.vlill een;:,;clJ Haudr-l.
:.'. IJtigeheele
vo"rr'lilid WINKJo:LGOEOEREN, met RakkeII, 'Ï'oonbanken
. t'uz
HET BAKI\1>;I:IJOEIU~]!;1J
CHt\P.

ui

WAIT, Gl'zagvoel'der,

vr J: rrk kc JJ up I )it...j.;IlJIl~,rien 5detl J'UD j,
4 Dor 's ''''IlJ.d.!IIi.:8.
l'lIssa"iel's gelie
Looro t.· ~"all 1..id·Jalel' dun;) UDI' 'snam

~.
Voor \' r a cl. t of Passace doo men aanzoek
~liJom[llaHlsc";!ppij " UlJion."
.

-

-_._.~--·----f"

Mosselbaa.i. _Algoabaai,
Oost Londen.

1)

E

VERDER:

Kawie.$,
i

Open

1

MaalstoomboJ>t
MOOR, s.H..P. C.&IN"~,
li.N.R.,. GezlliI'voerder, zal a'a
boven ver trek ken op
.
st., de n :!7st"n dezer, to Il UUr '8 .
PaA~''l!iprR lZelieven aan boord te
. dr Ol,5tk"l~i (Alfred ~ok) preoie8 tege~l

Kar, 1 1':'1 kele Tdig 011 1 Paard.

.Bonus

KOll.

zti,l gegeven wor-d en.

J. I~ .CJLLllmS,
, EOllig Cnrator.
Ventiu.Kl\llt901·, Kf'rbtant,
W"lIillgton, :::? Mei 18f;lJ.

I...
~~~~
...

.

WELLINCjTON.·
230 E-X TRA VET TE SLAG'l'-.
, 'l~REK- ·en JONGE 0 SS EN
en KO EIJ E N.
.

A.

J. FRED. PENTZ.

MALAN & CILLIERS,

I

____

'\ oor '\ rocht of Pus!lllge vervoe~e men
.. de Slooqlbootmaatsch>lppij
I, UIlIon."

1_·

.

..

<

Afslagers.

<t

Debiteuren
Prof JOHN

00., AFSLAGER8.

~~~~SITA

"'II

("'.,'/,-

il

I il .." a",. ,'ia lYJ adeira.
eli Plymouth,
bnt Bele' a CII Ascf:ncion
nauleggcnde

R1EBEEK

WES

MUR~~AY.

KAIlPStruI,

HEDlTEURt::N
worden
verzocht bonne
\'Oldel'ingon
binnen zes weke.i bij' ,ko
O",It'I'l{dl'ckelldd
iu to levereu en ,_~, d ie iets
~"'I'~chu.lJi!{,j zij Il, (Jm bi uue II d\lI'lclfdt'1I I ijd ~e
betalen.
P. ,I. HOSM\N,
p.W.ZOON,
.
Ag('nt Voor dil Fxecutrioe,
~telll!nbosch,
~3 }.!t·i ~883.

lJ(i ~~ -('()!'iWAY

CASTLE,

J.

Kapt.

.lFFllm:-, R.N.H.
Jnmj 1~-I!AWAIWE:!'i
I'. W.m;n:R.
~I;.- WA J:\\ leK

CASTLJt.:,
.. J.

CA~'l'LE,Kopt

O

E HEli;REN
MALAN
&; CELLIERS;
. beboorlijk dIlartoe' gelost door de Curatoren, in oovcngemelden
Boedel, z~lIen to koop
aanbieden te HlEBEEK
WEST,
OP

HfJBl:'\SOS.

Jel.;

11J.-(;HA:!'i1TLLY
11. You KO.

CASTLE,

Kapt.

Donderdag, 31 Mei 1883,
TEN .. lO URE,

& M.tJ.ldSON,
______ ~_J!~ten..:.

1.l\DEESON

CONO ERT
TE

ST}:I~L E N BOSCH

I) E

"STELLEN BOSCH MUSI
. CA L &: LITERARY SOCIETY,

geeft (I).Y .,)

OP VRIJDAG AVOND,l JUNIJ
EE:\ CONCERT, ten behoeve
h(~t:\ïlU\\', College Gebouw.

T

l. VASTGOED:
Zekere VIER ERVEN gelegelI oi)'bet Dorp
Riebcek West, bevattende
een fraai WOON.
HUIS, Kelder, Stal cu Bnitellgebouw",n,
alles
in goerle orde
.'
'
lie Grond iij beplllnt l:net circa. 12,000 Jonge
vV ijnga:ardslokken, in volle dragt.
If. Hct V ,\ATWEl~K,KeLderKereedsohop,
en
Wilt verder zal wordell aallgebodcn ..

Bonus z,algegeven .worden.
'.-At

.

J. Il. CELLIERS,
J. F. P. PEROLD,
Gcz. Curatoren.
Kerkstraat,
22 Mei 1888.

"

'Vfnnu-kilntoor,
Wellington,

ka.artjt·"

te hekonl(:n bij "vV. DE
Bot·kJI;dllkbar,
en ,l BUR~

ApD.

,

E

.

TEGEN

HALFPRIJS,

I't-_-.,_ ~

35 ~IUIL~ZELS,
2, 3 en 6 jaren oud"

Z

CLLE~
bt.vengemcl,le'
wor'Jeu vt'!'Kocbt to

DE

PARIJSCHE--MODE ARTIKELEN
VAN

M-4\,DAME "£HIE8

nr

VRPJDAG,'l

VAN

JUNIJ,
EZELS

pu

KLA.P~\lUTSSTATIE.
J.

P. VISSER;.

Paarl, :25 Mei 1883.

~, S. MARAIS & Co., .'Aiala(ei1.

Z

ALI Slcch.ts to.t bet. eiti.rlé d~or
~.'U\.~ld
voortgezet
wordr.n, diWlr de BezIgbed
daD g('1I10Llt1 1terJt..
I

H.

J. ZOER,

Pl'Okureur, N"taris en TnDs·oortbezorgel'
JrANTOOa

ipID

.AFRIKAAN
~raat,

'f

YAM

D.

EN VOLKSVRIEND,"

Nih II ~~1M4
'.

W

TEGGELOOPEN,
uit het kamp '~n
ondergr:teekende
op WoeDsdag,
!Gelen Mei 1883, TWJ<;E Strni"vogels
}4ANNETJE
en een' WIJFJE)
beide

deu
den·
(een
ge_

m:erk~ J.C. op den bont.
De vlerkvedereu
zijn .. i) ~aal!~en ond en de, slaarl vederen. lang.
ZIJ bij "IC. gezegde
\ ogéls m~geu komen
aanloopen, geheven 'daarvan kelllJl!! ~e geveil
nau den ollder!l'eteekende.
door wien aUe
biJ':ijke onkosten Eullen betaald wordeD.

,P. J RETIEI.<', W.ZOOR.
Willemnillei,
1'01 tervillei
21 Mt!i l8S3,

.G~MO.NTGOM.ERY WALKED

.1-_
ill,
P rua.~.."r,
Notaris en TTants1)Ort~rget

. STE L II E

N BOS

O.H.

i

f

EEN

~EE~ KOSTBAARJ

Ba~,steenveld, .Cottages,
. EN

EEN

STOOM-BAKSTEEN -MACHINE,
(Ilsoh-cute n

-den

Boedd

van

--~--"------.-- .

----.

A K F: L A A H. IN STRPTSVEnEREN,
WOL, VELLEN, GRAAN. BH.\NDEWIJN eli A LG I':MEENE PRODUKTEN.

i\"

tJOSI~PII
---,-----

i

'.'

Onde~,~etet!k",ude
ill bereid TENDERS
te ontvangen
tot op den I ST,áN JUiN. IJ
AANl;l.
VOOI' den k()o~ Villi het zeel' kostbáre
BAKSTEEN-VELP,
gelegen
Mowbray,
groot ornt.i cnt VIer Acr~sJ zoo Jang ~~ gunst:g bekend a..ls de pe.~te Kle.i.
voor Ba~stee~en
leverende ... De grond IS ou~, kostelij k ,VOOI' Bouw.doelelllden~
zijnds hIJ
ge:lefehJk
gelegen nnhij bet Mowbray ,';poorwegstation.
De
GEHOUWI',N
bestaan
nit 0011
N~t en
Geriefelijk
Cottage,
bevattende,
Kamers;
Stallen,
Wagenhuis
en Buitetlge~ouwen·.
Er zijn ook twaalf Cot~ages voor

J' ~ E
I'

.

i

MACHI~ERIE
bestaat
uit een ~USroN, PROCTOR & Co!s Patente Lincoln 12t Machine,
die als een der beste ip de Kolonie wordt. beschouwd
.en zonder
te moeite
Van hare plaats kan worden genomen,
daar 11.1 de Boornen en andere
Itle,no()(ligdhedf'n
ter hare verpla.<ttsing
in goede
ol'de zijn. MURRAY's Patent.e "Side'ivery."
Tafel in }ilrachtig werkende
orde eu; kiln gemakkelijk
met goede Klei 20,000
en per dag vormeu.
o

. 1

G. W. S1;EYTLER,
Eenig

Gebouwen der Kamer, No. 3, Kerkplein.
Raapstad,
16 Mei 1883.

Curator.

oioniale Weeskamer en Tru§tlnaatsclt~ppij.
.

---_

.. _._._-

.-

,

.-

I

----..

!

EERSTE KLASSE GELDBELEQGING~
E·IlKOOP'

BIJ

rIl-I~N D tE R
.

f oorraad,

de :Winkelrakken,
, w'a,ter-UlBcbihe, enz.,

i

.

$oda.
I

..

/'

VAN EE~

BERIGT AAN DEELHEBBERS.

APOTHEI{_ER

E

ENE SP EOIALE
ALGEMEENE
BIJEENKOMST
VA:'\ DEELHEBBERS
in
opgcmelde
Maatsohappij
zal, overeenkomstig
Artikel
32 vnn de ,Acte van Overeenkomst,
en op l'etJe Requisitie daartoe door L>ierecteuren
van Deelbebbers ontvangen, worden gebouden,

J1JN DROGIST.

n den Insolventen' Boedel .van ANDREW DRUM-'
MOND en EDWIN HAROLD SIMPSON, 'handelende 'onder den naal11 .of de firma .WM.
JOHNSON & COMPAGNIE.
WOENSDAG, 13 JUNIJ 1883,
OP

,

'S MQHGENS

TEN

10 URF.,

•

DE .

PROVINCIE BANKGEBO:UWEN,

.!stens.
De' weDschelijkheid
om de·Acte van
Overeenkomst
of Grondwet zoo te wijzigen,dat
de werkzaamheden
van de Maatschappij
zich
ook knnnen uitstrekken
tot het Prepareren
en Verkoopen van Wij,n.
, 2<1ens. ArtikEll 6 van' de Acte Eoodanig te
veránderfu,
dat, r;oolang als bet Reserve. Fonds
minstens Twee J)uizend Ponden sterling zal bedragen, het niet verpligtend zal zijn jaarlijkIl
een zeker gedeelte der winsten bij dat Fondll tc
voegen, doch aan Deelhebbers ~elaten worden
lom op de Jaarlijksche
Algemeeue Bijeenkoin.
IIten daarover te beschikken
.
3dens. Artikel 18 van de Acte in dier voege
tt' veranderen
dat jaar~l" -ániet meer dan tw~
drr aftredende
Diree
ren weder verkiesbaar
zullen zijn.

En verder cl1nige zaa
der Maatschappij
te bes

DE .l:i1l:J!;d.

VAN

Kaapstad,.

. Ten einde het volgende iu overw.eging te ua.
men, en daaromtrent
te besluiten: _
'

DE UITVERKOOPING

,

T E 'M 0 W BRA. Y .

il'

WESTELIJKE

~'-',

.i

VERKOOP BIJ TENDER

s, V. HOFMEYR,
I':ecretaris.
15 :Mei 1883.

IN

MALAN & CELLIERS, Afslagers.

Mei ~88S.

._---------~---

Spiritus Maatschappij.

( Gezamenlijke
S CuratoJen.

EN fraai BUIS met .pnbbele Verdieping,
aan de overzijde der Jordaan, gebou'wd
dOOl' den wel bekenden Bouwmeester en Keldergrover, DLQU"'kRTRAIK. .
Adres!. X. y, Z" Postkantoor,
Philadelphia.

;

J ·W. MOORREES, Jr. :-&., Co.,' Afslag'rs.

PAARLSCHE

Bonus zal gegeven worden.

TE PHILADELPHIA.

Malmesbury,

V

I. VASTGOED

BUIS TE BUUR

~.

ij k geb r u i k.
,C. H4UPT.

o n m.: i d dell

AN de Plaats "WIJMERS
ROEK,"
Dist .
PAARL, op den 2'3sten of29sten April,
U RI E. qSSEN eu EEN BUL, nam. :'7Een
DónkerbrulDe Os, korte pooton en korte horen!,
gemerkt
linkeroor .zwavelataart
en regberoor
a.lip ; een Hoodbonte 'Os, korte pooten, atompe
horelIs, ongemerkt;
oen Roode Os, hoog. op
poot en eu rOllde h:>rcus, ell een Bruinachtig
l\JlJ
met geele streep op rug, zeer korte horens, ongemerkt.
.
Schutmeeaters
en anderen
bij wie gezegde
Beesten mogeu komell a&nloopim, gelieven kennis daarvan te gevL'n aan den Ouder.geteekeude
door wien allê billijke onkosten zullen worden
betaald.
'
.
CAREL VAN DtR MJi.:RWE.
Wijmersboék,
25 .Mei 1883 ..

Zoker ERF, gelegen in de Kel'kstral\t, met
Dnbbel Woonhuis,
Stol en Buitenvertrekken,
alles iu'den besten: staat van reparatie.
Dit El'f ia zeer ges~hikt voor bet drijven van
een Han'delsbezigbeid,
.daar het gelQgeu jil op
een dor woeligste punten vap het Dorp.
Il.
Bet gewoue a8l!ortimeut HUISRAAD,
enz" enz ..

Afslager •.

.

,I'

Avooden

WEGGELOOPEN

JO URE,

8& OELLIERS,

PTJBLIEK ~jRKOOP;EN,.~

's Mo~gens

j

In den Insolventen Boedel van SAMIE SAMODIEN, van Wellington, Schilder·

MALAN

en uren,

!\UN'l'A...'iTENVOORGESCHOTENOPEENHJ
PERCEEL,
L"'rompte Afrekenin.g~ .

Kostlune la~te . Gucdet'eJI,

J D. CELLIERS,'
J. F ..P. PEHOLLJ,
Weliington, 22 Mt'i 1883.

dagen

bereiding en Verkoop van
Struis vederen is mijne :Specialiteit ..

VAN

.

van

KoloolaleWeeskamer en TrQstmaatsc~appij.

De zorgvuldige

T. 0l- IHlIg'Sfh\~, 5 JUllij 1883,

1l~:--('iJf~lJt.i·idtl1.

rPjH;II.!I'-;

..... i

.i

'l<

I
:,

'PUBLIEKE VKRKOORI~G

TEN

Curatoren.

en 7.ATURDAGS

88 Loop straat,

.

I

H, A. BA~l, JUNIOR In

W F~LLINGl·ON.

In den Insolventen Boedel van SAMIE SA.MODIEN, van Wellington, Schilder.

volgende

~

On.' d~~getee.kenden, daartoe behëo.·. rlijk ~elas.t, zullen voo;.!,ekenj'lg
dj.? Heer C. HAlJPT, alhier op ~et HoW]#ALMESBUiljY,

Gezamenlijke

cu V1UJDAGS,

WOEN~(JAGS
7 nur.

E OndElrgeteekenden,
in haune betrekking
ale Ouratoren in bovengemelden
Boedel,
hebben' de Heer'en MALAN & CELLIERS gelast
publiek. te v.ei·koOpen,

J'nrkcfH"
~f:twr"~I·.u.I"I"/1
; . I ",' r! 1,,;( 'tt li duer Lil! iC' \'ert rek
~
F";'I ,I,,,i Jla!!r Londen om den P'Hl"·"'PIi
;,

op de

I

TEN 10 URE DES VOO R:M I D DAG S, ,

van ,5. tot

aan Orediteuren
en
in den Boedel va.n wijlen

H UISRAAD, ENZ.

P1JBLIEKE VEHKOOPING.

r

i

1

,Op Dingsdag,~ cfunij ~883,

K VEREENIGING •

va~W~o~I:~~~.

C

_

MORGENS,

1

REID,

I':"

:

.

e ,

~.~"~~~Sr,AGr-··
Eh~,~:''l1'REKOSSEN,
extra goede' co.ndi*e! waarvan:. geen enkele voor den dag der
VerkooplDg! UIt de hand zal Vlerkocht worden.
10 E' Z E. L.S

--_'_.'
HIE
,BIJ ,geschiodt kellnisgeving dot, d"1.e
.
Bauk ,y ~N E~ NA. DEN' ls~~N JUNIJ
(tot,nno"l'e keIlIliAgevlug) !(Ipen zal ZIJG 'Voor de
ONTV.\NGST
011 'l'}WTTGBI£'l'ALING
VAN

Vaste Goederen, I')
VAATWERK, ENZ.,
.' I'

·IJ
E
"

KAAP DE GOEDE HOOP

SlELLENBO-S-C-U-.-,KENNISGEVING

's

F. W. DE WJ<;T. 8.1.11 •.
Kaapstad, Kerkplein,
; -.
(6 Mei 1883.

aurier du Ossen v.ijn verscheidene KLEUR.·
SPA;\NKN.
.
Zi; wordeu met zorg opgebl agt door den "wel
bekenden to,·tgnll"t'r
'
..,
e
Fi:EI>. J. rwux: SR.

TEN

'cn
tn

~---'1ïr

l!:Ondergeteekcnde,
ill zijne betrekking
nl8 Curator
in bovengemetdon
Boedd,
uI publiek doen verkoopen,

-.".,.
!')~ Kon. MMI
~i .~~. ~ •. SI'AH.TAN, A.

~1.,~.:.

.

In den Insolventen Boedel van LOUIS HES" ' SEL, van Wellington, Bakker.

men IIl1llzook
"U lIio!!."

,:101'

AFSLAGERS.

Tegen het-einde van JUNIJ. SPAARBAN

I)
A.scelllsiqJD
OP WOENSDAG, 3.0 MEI 1883,

nul' v.rv.

VeiJrin_kltlltoOl·. Korkst,,':nt,
Wellington, 17 ,M.·i 1883.

MALAN "~.OELLIERS,

URl

r..

i

De pj;'ts
HIGII usrr-r, gf'Jegeo in d
Afdeeli'l~
Swellenriam,
aau den
P08tw
tn8llChen Swellendam
eu Malagas,
groot,
.Morgen. gf'8ohikt voor Laudbonw en Wei
doeleinden,
Ue Plaats .js geJee ltelijk omstol~enl
door ee~ Klipmuur,
Uraad, Aloï;s, enz.
De n~bOnwen bp de Plaate bestaaa uit
Woc,nhdis, onder Gl'riffeld IJzeren
Da~
Buitcllgebo~wen,
Stnl enz.
'l'ege~ikef.tijd
zal ook
verkocht
eenig Huisraad,
een Kó.r,' Paard, Tuigen
Boerderijgerecdscbap.

OVENGI<.:.:\IE.LU getItI Ossen ell K?oijen
zlll Publiek
worden Verkocht
Uit de
RKTKRAAL
te WELLINGTUN,

Vaste en Losse Goederen~

_

LARD,

Voor Vlucht "f PRSSII).."P
Sroomb. ot l}milt8~hn'ppij

ce.,.~-Afslagers.

VAN .

nUItBAN,
HENRY
Gt:zugvOt:rder,
znl,
-, ':J...:~~";""_
lov eu v"rtrekkt'rr op ! 'end
den 3Ist.('n d"zcr, teu li:! ure 's midd
flipr~ !!l'liev, n RIIII boord le ~aan nic'

1\~-."

&

PUBLIEKE' VERKOOPI~G

--'_._-~-~~

,I

s. MARAIS

VISSER.

l'EN 11

.

.

•

OPDONDERDAG,7JUNIJAAN

West.)

",

PUBLIEKE ViE·RKOOPING.

A.

.<or.D,i,J de~~e~":l,t~~e~,

s, BRINK,

'. ~

.....

.

~f~

WELLINGTON. MAB

I.

en Hamburg via

n.

J.

21 Mei 1883.

Paarl,

I

Engeland

\' ette Slag tossen

t:xh'a

Algoapaaiy,._Qost-Londen en N

INaar

I'.

(v'an Hicbeek

doe men ·aanz.oek

THOS.
Direk teur-Goncrnal

NG

a-·L,dsse·· Goedere

.. B9t..ll~el •• OSS~N eo;JOOEIJBK:~!
i
goa,ie cOllnitiu'~eó' worden 'ol'1Ït zortf~pgObragl',
door 11<:11 Oudergeteekendo
zelf.
.

Vertrrl.k on zij WE~bLIJKS,
na a"'~'''UlWllt
In il'Ót\t(· Steourboot van Engeland.
f:etoQl'kllart jes worden uitgereikt
tegen
.i.der.i« L'r ijzun.
Voor Vracht of Passage

P'I

E. . Ell' N' E.
PLA'
A T.
_.'
..

11 JUN IJ ·AANST.,

P8Il~J, 21l:lei .1883.

,>

IU:, ~lSTti"'I\~S

't.t •.. ,

;q'

s

\U:~

K,O 0

.f'.

Slag tOssen' en Koeijen
OP MAANDAG, 21 M fI A.S.,
3 Paren BI,auw Scb hnm elpaar
•
den, geureS8eer.d
.
.
2 en ' . . '. '.'.•.
~' ZULLEN
bovengemekte Ossen on' Paarden
,
jaren
ou
1
_
.•
i
.
.
I.N
DI
,
,
.
.'
publiek
verkooht
wordefl nit 'de Marlctkraai te WELLINGTON.
Onder dA Paarden
12 Ezels: van 3 tnt 6ja.rell·oud,
Af.9.eeling Sw~llenqam.
lijn YeI6cbcide,~e .clralc pareu, en (laar "ij met
~ gedresseerd.'
:"'.
In d~..}nsol;~nten Boedel van '. .
torg uit de beftle Stoetcrijen Ilitge;r( cll~ zijn,
zijn zij de aandacht vali koopers w.,1 waardig.
".iULI,EN
Publiek wprdffn Verkocbt
uit de
NICOLAAS VA~l AS. in de ""\4Qg'.UI&
. J. S. MARAiS & (Jo J ~ IJ
MA:1RK'l'KRAAL
te, WJi:LLINGTON,
'9-. ellenda.m.Landbouwerenu· u......
~~;.Ll
op Maaudag,
. .
..,'"
_.
.

(G st.r 11JT1!r.RD).
PO ,; """ J·';I.ten de-er
eo nn Knar_ta·' ua"r

Ged.'essee.'(le Pnal~dp'1I .260 Vett,
,

50.

"UNION"

~'vt'[aboo'maat<cbappiJ

• i!

V Elt

"WELLJ~TGTON ....

.f0 Exh'a vette' Sliigtosseu

MÁlu.L'~~;'''''

,

Op laat,u
i

_

rakende
ken:

de belangen

~uren,
T. 'ROOt:, T.zoon,
Secretaris.

EN DERS
zrillen worden
ingewacht
tot o,p DI,NOSDAG,
den 29sten deur", voor
den lioop' van de Ko~tbare.en
Uitgebreide
aan bovenge'melden
Boedel b~hOorende
en Randelsvool?'uad
in de ge.bou~ep
op deo hoek van de St. G.~r~e's
en d.e
ntH,IHrS.lU en bestaande
Uit eene verscheldenhe,d
Patcn't.e en andere MedlclJneq,
ChermDroogerijen,
enz.;
ook Glazen
haste!", Winkelrakken,
'l'oonJ)ankeD~ ;Vertoon-:
en andere
Flesschen
m~t gla,ze~ sto~~eu, Sc~alen en Gewlgteb,
enz. ~ Aarden
Ileerketel
en Worm ÁID!DOIllUm hlUlken ~ PlOds.1'1S Pd.MachlDe,
UJet twtle stellen
inders;
'Pipin!{ PeiS, twee Platen ; Pil-kne~ende
Machine toet Gas- WarmOO', en een
tal andeIe III tikel€[} te talrijk om .iu bijzonderhetll'n
i~ vermeldeu.
.
.

IN DE SODAWA'tER-FABRIEK.

I'

Tangye;s
2 P.K. Horisontale
Machine en Vertikale
Ketel
Tylor's No. 2 Sodawater-machine
.
." London,"
Hak-Bottel-machine
.
Codd's Patentt.i Bottel-machine
Stoom "Cased"
Stroop-pan
Macord's
.8ottel·machine
. Stroop-volen
1De~ t<;lectro tappen.
Millburn
(Engeland)
Co's"
ConOIdal"
Mplen met toebehooren8
SodawhU!r
Bottels
(PaU!nte
gewone),
énz.

en

Iiir

DE

. zonderheden

VOOHR-\.AD
E!lI MACliINERJE
magdagelijksch
bezigtigd
vernomen
worden op aan vraag bij den opdel geteekende.

G. W.
Gebouwen

~amer,
17 Mei

aCt',

Kaapsta;d,

• '0. :3 Kerkplein,

1883;

en

verdere

STEYTLER,

., _ E'JTIlg Ourator ..

·r,
f

•

MA~KTPRlJZEM

rtlfti,

Mei, 1883.
£ I. ,d.
£
Aardappel.n,pr. ~ ba. 0 7 7 _ 0
Bloemkool,
:. • 0 0 4f- 0
! Hoeodert, per Iflulc... 0 1 IJ 0
Kool, per 1It1l~ ... 0 0 l~- 0
Patat"', per 8 bil.... 0 6 3 _ 0
Pompoeoen, per "tllk 0 0 ót- 0
Rapen per boe.:
0 0' 1i- 0
rusjee, per lot,
(J 2 8 0
Uijen,
....
'() {) 10 - 0
Worteleh,~r
0 0 li0
Vrijdag, 25 Mei 6
tlj

I

-

O,.WIIClllgtn en gtp¥blicurd

op 2il Md 9'.20 II.m.,

LONDEN,23 MEI, 3.50 n.m.-De
Derby"
ill ge"onen door St. Blais», met Highla7&d (}hit!
tweede en Galliard derde.
sir Hercules Robinson heeft een &&m.enkomst
ll6had. met den Secretaris van Staat roor de
Koloniën.
cl

DE RUSSISSCHE VLA.G.

Ontoot1gen en ftepubliwJrd

op 24 Al

---LONDEN, 24 MEL-De: Russisc

grpote ptilgtigbeid gezegend.
Vier en een half Kaapsche schul
honderd,
Vier en een half Natalsche
een honderd.
Op <Jemaandelijksche struisveder.v
koopingen:
werden 8IO~sten, geschat op .£91,OOO.,angebodep.
Zeven, bonaerd en negentig kisten !Werden verkoéht en 'bragten £89,000 op. De ~oopll18t was
goed. , Prijzen waren 7i Per cent hooflI"

NlÊiÏWS O~ER~SOHE ZAKEN.

I
I
I

Ontuatigen

til

gqllllicecrJ,

25 Mei 1 {lj n.m,

LONDEN, 25 MEJ.-tn het Lagerhuis is gisteren
avond door den Onder-Kolonialen
Secretaris op
een 'Vtaag geantwoord dat de Regering zich in de
zaken van Zululand niet denkt te mengen. De
hebben Ma.janga, op Madaga<car, ge_
bomba,roeerd, met verlies van 203 Naturellen. Op
de koloniale wolverkooping wordt goed geboden,
en de prijzen houden stand. De Nubian is te Plymouth op Donderdag te 9 ure 's morgt"Jl.8 aangekomen:.
NIEUWE
OntVGngell en gtpt(.b~

RIDDERS.

I

op 2J~li'

~ n.nl.

LONDEN, 25 MEJ.-Regter
De
et ill ridder
geworden.
In de orde van St. Mi hael en St.
George zijn gewordon : Sir H. B
er, ridder
Grootklruis, Ohas. Gmgory en Kolon
:Mitchell
Kommandeurs, M. H. Gallwey en
. Brownlee
leden.
__.

I,

8~TWEDSTRIJD

TE BEAUFO~T WESl'.

BEAUFORT WEST, 2O! MEI.-Da¥ I van daag
vakantie
ter eere van de. Konip~
geboortedag
W&.ll,
werd een schietwedstri]d gehouden, 1f&a.rV&n de uitslag was als vold :- Krumma.ck, lste; Tripp, 2de; E. Rice, Me; W. Rice,
4de; Qliff, ëde : De Jager, 6de; Piers, 7de. De
vertroostings·prijs
werd gewonnen door Jackson ;
G. Blytb., tweede en Alport, derde.

DE WEDRENNEN TE P .A.ARL.
PAARL, 24 MEJ.-De wedrennen zijn heien op
de nieuwe baan gehouden.
Er werd ~
belangslelling
betoond.
De Dames beurs werd ge_
wonnen door Oonroys Promoter ; de .. Hurdle"
ren. door Oonroys No. 1; Boerenbeurs, van B1erb
Si.lverta.i.l; Paarl Beurs, Kennedy's J64nnie Bonnie. stapte de baan over;
Vertroostings
prijs,
OolU'oY]8lVe~krn Prooinee Heroid ; .. Hurry Skur'. ren, Baartman's Dutch.man.
'
Phillips ,,&.II de winner van de ren mat bicycles._

ROEIWEDSTRIJD TE MOSSELBAAI.
MOSSELBA.AI, 24 MEI.-Op

d~

roei

wed-

~jd
van heden werd de" Cb8ompi'nwp" gewonnen door Bt. Blaize Club, tweede ~anning.
Club·wOOstrijd,
Mechanics
eerste.
I" Bc.mteh"
ren, Pioneer boot, tweede bemanning.
Scratch"
ren, door St. Blaise boot. Het weder ~a8 prschtig en vele menschen waren op de kuat l.bijeenge.
komen o~ de wedstrijden tezien.
i
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~)fti

9.20 e,
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nl.-De " De
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an
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samenk
taat 'I'OOr

VLAG.
~-MARK
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ver
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isc

vla

(f

is

rhuldbri
sch s
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EB
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ver-
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dil

r
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ORT WES'l'.

Ilia, 8&ey~
0

M
J""1111 .

ti

nd.- om-er-

I~

en" ..

rumi 'e,:1
; W. Rice,
, . Piers, -:d.
D
1 n door
D;

• gVO

-

,

:-

f

diDjJ'

re
nd,

rg, Suer
Oost,
Br kwater,

I..!

,_

Fraserb

tt

~ TE
I

I

nie,

•

Br k-

.

-~

n

Tot

ie.

, Stej ns
k

Z"

IJ&-

II"

•

.n:-:r~d~~
op

bal&!lr t~n
rlnli""ri'Chll G.-rltf"rmef'!rde
K ..rk, .!bier
T ....."d,·n Pillkst"rd"jZ'
II'llboudl'n, b~~It ruim £31 op:lt·br,,~t,
~,emt
ji, IIlInm..rki"k
dAt bi"r, mAAr b.tr~ltk"hlk
W.I"'~
ni..nlCh~n "'OItI!D die t.lt dl' !f<olJalld8Cb- ~:rk be:
hooren
d'e met-eta 'll'prnn
ook ml\II' Arm &11",100
dat·.
'k.)ope ... fAn an:ut plllllts~O mtleta u komeo
ODf'-~1EOO~
Wi}llber~,
0l8f1!mollt enl:,. dan kaR. m~o be·
~~n,atn,nll.'t..1
dat ... ij boogst tevred~n zIJn met die, ID. 'rer'au and"re pIMt8en. kl"ine IIVm..
,
degenen die de,i. MUllr m-to ..~n beloek '~reerd hebbJo,
Will ook Llldy De Vrllit'r~, thlln, bIer
.oor
Mn, tijd, om de trl!lootlbl!id nn Sif H...nry dp
Vil!ie .... wooollchtill.,
ZF..dele liet er ail~ bebaln
'u
,aordeelill
ait en het'" b.P"tl1d fWlt nood~~. ~k
uit de Duinen en 1'110 Simon .. tad "jZ'en WI] MOlK"
belll1lgstl!llende
'riend.n
op den bailIIIr. Er ia 'et'1
zoed oYerll't'8cbotl!n, bijlla geooeg voor eene Auder.

PUStl KI V· HKOOPINC

!D-:" ,

PUBLI}i~KE'VERKOOPING
eVAN

.

ZEER KOSTBARE VASTE en LOSSE GOEDE
LEVENDE ·HAVE, VAATWERK. enz.

bAnar.

,

./

inde Afdeeling STELLEN

UITKIJK,"

.....

De W piEd. .b8t!f R.lwAn, ICboolios~lrtf!~r,
w",
t'tln pIlAf wtlken" ~dt'n
hi-r om de ,el8C~IJ.lDde
ecbolen te KAlkbalii té illept!ktl!r ..a "II te ~umlnere!,.
ZF..d. echeen voldAAn.'
,
MaandIIll is .Pa. Roberhl,'n te Simon,baiU,beroe.
".n met 7 stemmeo tegtlO 3c~l,)Or Oa. Mlleder. Het
I' na' fet'd. elf mUDden d"t\de j1'emeente herderloos
i•. ' I'At de gflme.,qt~ Ili~fvoor.~it ~"l1t I. bezrijpeHik. .Mosre U@. Robertson
trI]bsh.l gevoelen bet
ber"ef. un te n~meD.
mE
PRACB,TIGli:
fLAA1"~ van den IoaO.Jvent, .rellllllmd .. UITKIJK,"
Te WijDberg aprellkt men ~r ,an om lla. SteglD~ln .Morgeu
groot, waarop
zij;~ gApl~t
omtrent
18Q,00.0 WIJNSl'OKK~N,
(welk
te bero peo ••
enerJriek
man
llt'mll'kltehJk
kan
verd.abbe.ld
worlieD)
ftllOOk ee~e Ilroote
VRUCBTBOOMEN,
buiten groote EIKEN.
eu POPULIERBOSSCH
I';N.

ZULLEN PUBLIEf\ DOEN V

Op Woensdag, den êden Junij 'aanat.,

VRIJDAQ, den Ssten JtTNIJ A.

Z

lWIJ 8TELLEN ON8, NIET VE~OORDELI.TX
VOOR
DE OEVOELENS
ONZER CORRESPO:NDENTE. x,
INGEZONDEN &TUKKEN' XUNNE.'f lIiDn' TEBUGGE:&lSOHT WORDE'N;-RED.]

EEN

is een (lroot en Hecbt Gebouw wet Dubbele
TII(N
aOOGE
en,LUCHTIGE
KaDlera, Keukeu,
PAKHUIS,
met de andere
VI.b:R uoodige Gebouweu ZijD zeer Sterk
onlallf.(s van ('011 Geriffeld
IJzeren f)a~ voorzien.
.
HE'fWOONBUIS

DANKBETUIGING.

.

Het. l!:igendom

is gelegeui

omtrent

Dg
GOEDEREN
geleden
zijli Bezigheid

BONUS I

Aliwll,l NOQrd.

\V""rde
beer,-Ik
'I'eDech u [met dezen een pIlAf
vtIIgen te doel; indien u de gOddbeid "il$ beb~n
om mij inlichtinl(
te gAveo, dIlIIr ik in h'et duister
ben o,er lekere zAkeo.
Voor een tijd heb -ik geboord ,dflt bet gouremelDellt leuntig
duisend p-nd Stt!tlinil nRU &tsot.. lllr.d g~sluurrl h"6It;
WIlnr' VOO,Y-luU dit toch
",,,z8n'
Ik bo", dit is voor di~ 101.1..n i,mlll\r Wflt;
betl!l!kent
rlit dil" dat de LoY'II~1l moeten b,.tMid
wo[den'~
Is dit;,QID-Nu hoor ik dil' de mllgiitrRllt nn
Aliwal
'Noord voor een rnaand olDlren't
m~t ,ijl en twintig duieend pand Sttlrling nllar BIl• utolaud 11'1111, en DU illw~der de klerk VIIOdi"nl'lf.
den !leer met dezelfde som,
Ale dit w"flrheid i!
dan ia dit ook wed~r vijftig duh,md pond.
Zou dit
yo,'r MII80t'pft! 1I!~z~n, omdat hij het Ilounrnemoot
niet "il !{~lIoor."men,
of is dit mispcbieo Ilreld dill
bem in de hllDlljrPst"pt wordt om bUlb"IM,tiuz,m ee
te betalen, omdat hij Diet uit zijn eig e n z ,li: ",if b~.
blen'
,
. ,j
En nu, heer Editsur, komt de ;rrdote vrll8jl,. WAAr
komt dit geld
dun r Is dit mis~hilln gtlld .IIn
de loyale' hopren w"t 'aij 1118 botbtllRsting bPt"I\ld
bebben. dan sou dit toeh WlIArlijk. onre-vc lijn "m
de loyllle boeren te belllaten om d~n 10;1818Baantos
hun loy"liteit
h .ergoed"o.
Nu mijnbeer,
,oor
ditmMI 'll'euoejl' i als ik VilA U eeut ophel lering ont'"Djrl!n heb, ui
ik wser IICbrijven, of mi88Cbien te
vreden weleo,
af mis'ICbiell 11\1ik' dan nog bet eeo
en Ander aejZ'geo,-ik ben epz.

'"0

. OPI(Jl!RKKB.

HEBBEN

TUPPEltS

GALVANISCH
Reg'enpijp"r.,
enz.

KAQCHELS
VOOR
,Registcrkagcbels.
PIiATFORM

10

tot

ONDERWIJS.

Mijobeer,-Nur
Mnleidiog
VAli een scbrii~en
io 11" blad 'fan den 17deo deler, wil ik ooJk gMroe
het mijoe leggen.
't . Is een treurig f"it dat men licb, teil onlent,
no!!, te :wee~ nrht!eldt
dllt de uitlAnd~r, lelfs Ills 00der.ijzer,
meer bekWAAm ie dan de AfrikMD.
Oit
i~, ~daDkt lDe, niet alleen onle Normalilschool,
"'liar
I.elfa 'onle Afrikaansche
tAlelIttlJl In 't geziébt .Iaan.
Vroeger
was er ~een alternAtipf,. mMr nu wij ann
eip;enti Tb~ol. Kweek-,
NormAIII~ en Z'Illdiojf opleidingechool
hebben, du:rven wij ook te eiscben onle
eigell". Pr~dikAnten,
Ondilrwijlarll
eo Zendeliogen,
iiL, de tijd breke pn, AUt! bellml,ten nil on. eijZ'eQ
bloed te b~bht!n!
Vao eerat 1&1Zuid AfrikA, .AfrikntmllC}i
zijn .. Ik vrees er wO.rdt nog te nel-griet
op' een" EdQcated IIpp:earaoce," zoodat vllak' .'eo ni5t
g~cerLificeerdtl
uitlander
de ,oorkelll krijgt boven
den de~elijk gecertific.terden
Afrikaao.
En waarom t
Omdat OnStl kerk nog te Engel8Cb ie.
'\
ZOO 1111, m881lt Oanning, de nede iD dil
Ieder lIeo& zijne Ilitb~jm:e IIIInIlt!ll'genbedeo beter
.. ,. 100 nr bet de onderteekening
der belijdenil!IICl,rifl.8D dao epo vreolllde .. Dit 1l..1ih bok van deu onderwij"
beloreft, her.teld worden: Niet leien lulleD het
. De Afrikaner ala onderwijler, behoeft dill Diel '
JIIel GDnllinll eena zijn.,
nn
d~. talmeode
oodenindi"Jl
te leereo wat bij
'.
. op 011 JAAIiVIIRGADl!lUNG der Conlessioneele Ver- onderwl],,,n
moet, tot mailtachllppelijk
eli geestelijk
eenilring 1.1. Donderdllll te Utrecht 1r~.IOq(18n.
nut, loo.1a de uitillnder
... el d@gelijk moet doell
i'! { .~in8Ilelijks erra!Ïg OVdr de Órooor.leal,lJ-f,l)ro:ml"
WAnt ""U de. prille jeujld ie bij met d" ondervinding
:~! i,,· d.ld.
,In di., vereeniJfing
jn twee
b~gooneo.
HIJ kan dus btoter ... erk 'errigten i !lle
1: .j~ i, '. :gaandeweg M:bplJM'f belijod tejrenoter
buisbouder,
belet Ilewoon _,oed8eI'",recbalfen,
~n
" 11 ~c"1c ;etaan. De Geref. dronvrn er sterk ap aao
gees.telijk in .zijn eigen llelOof opleideo.
We.! kan
kfl'keraden
Ji!elld, iS"6fd. zou wordeo
om
er In vele ge,allell tegen bet Engel8Cb in een Atri.:~(,> ,~teekeoing der formllli~rt!1l 'an Eenillbeid ••• "I;,l>a.,,1 .
.
mond geeproken
wordelI, mM: gPllteld
, , ' te _ken
voor Mnkomtlnde
pllldi.kaotlln
dit Stllfa den IIlgemeeneo regel, dat het ge",l niet it,
. dienstonderwijli".,
terWTijl andereo
dan oog' 1011 ik liever den. Afrikaner de voorkellr
verwecbtteo
eo zi~ niet jfeof'gen 'er
g8Yeu, ,wII~r bij 'eel geld bospAftrt, tijd ,erkart, .
formalierf'D
te ondj!rteekeoe'n.
Oe
,eela! tno.lle en ellende ,oorIwmt, eo mijn!! kindttlUIdere der beide partijec pllich
eerlang
r\ln ,,~bt.
dil noodige
vullen
nn de op,eediog
,
lien uit de ,ereenigiog
te tredeo.
onderw'itt.
De Afrikaner;
in zijn eigenJalld,lIn
BOLLAND-ZUID Al"RI1!.&. Mst belangattll!ing
ond.r elJlen ,alk eo bloed, arbeidt ,oor sicb lelnD.
herÏllt OO~TIIDjreOdat Pllul Kluger lot Pruid@n
Spijti~ . is. het te ItIgllep dAt veleu onZer AfrikAners
Zuid .AfrilraaD~6
Republiek
I!'eko~eo iii.
WMr"'n
de hellr' &slDlln 'Ril TulbAgh een pnm:'
Iferuchfen. dÁt J oubert ~ich teJi!eD KrUller
pillAr is, hUD eigen keel afenijdeo, (door 8iln g~certiklaren iodieo I.. tstjlenoe~de de meerdsrheid ..»<"DlllIJUe ficee\'(ieo IlDmelmll~ achter een oiet-do. Oolightly te
plaatlen).
" .
llij de Preaideot&-,erlri.tling,
werd en
, ploot
jreeJallen.
De Tlllnl'fllle ... aqllen
.,Ve. Éxamina oDIRogI in Scbo.tland tooDen duidelijD '.d&ll .door .ndflrlinge
Hrdeeldhllid
deo
liJk, JA no eld~ra ook, loowel Hls in ana- land dAt
bulln tot tlane 'we.de en dan finale ItDlleXI,lle.
de AfrikAAl.eche gel'st lterle is. Wij beboe'eo
~oor
De HoIltmd.eIl.-Afn7c(JIlR,
weekbilid
geeo volk ter wereld t.UI Acbtereo te etaM. En WUrno. how or.DjJaaolle Zaid Afrika,
OlD dan tegert all., redeHeering, oy-ertuigiog en ge.,&11 den niellwen j~gallg,in
...... I7P"',t...,
foei nOIl voort gehold, enkel omdllt men vroeg'"
zoo
19n9?
, ,
uil:fregeyen.
opi de reuDie VAl. lOUl'lllllilllia~
ïT R~O'lldllO bij gelejlenbéid
der openiOll
Ik kon 'eel tertellen ten bewijl" van bet nnt VAn
1!1~cflll.tl~Ui:Dg, is ,door den red.ct ..ur van' bet
Afrikftanech" 'ooderwijle:-s,
eo fAO de moeijeliJkhe. Jr)! 89D h~ildronk i'n ,_taM
deo nil uitlandache,-docb
genoeg.
'
I.Ie 1i!lIng ",ti de .H~-Jlm.ct.c~.,.A
. AFBIXANEB.
iJl .Afrika worden aanbe,oleo.
mUeo
Volk.t_. en VolUólod zich
UIT TULBAGH word~ II&n de Patriot ~e.o treurig
moeijelijk
OlD allerlei d "'A,e beechll.ldÏjlingeh te
ongelak ~eld,
dill nl. de heer Tbom.s
TheroD, van
I}lrtiden O.treot
de BB, Biibrinan en DL Lioll
ltation
~rugIreIl'eDd" op een 81eJngen
Waar.
Die zotte11lij.n
yinden een gëreede
me~ hii lrweep:eren en limoenen
er jrebrngt had.
oeiel'lchaidaa. IllOOte en kleine bladeD hi.r
door hf'C 100000ken'tAn het voof1lfel TIn zijn wRgen en
.
echter, spoedig
HalOA ,.heel afdoend
b~l op d~n hol.gttan dêr IIIl'ls oQder den wagen gete wordeo, niet dpor de beechuldigden
""'Irt en eeD eind iDeêgeele~pt ia, lood.t zijo herandere, geheel on~jdi
..e personen. Het
nn nIki dingen :
a!npa~. verplet~.
_rd •. ZOO werd hij, nataur!ijk
~~ liJk, door SlJQ ,rollW guouden,
die Will g&alI
it .dJ U tkï~1Jft
'nOl %elO IIMI, .
kllklln toen 8811 )IIIIIJ' loegebr(lken tlMa op de pj&&t.
,
De fIItrar/uid ~Malt
Aanr teel."
(Sebililipl .. ta, Winlerhoe.k) WIllelI MogekolDen. ,Ook
~' O~
het pllI1I 'OlD eenl kolomtl .... 11 Holland'
zij "'ordt
gelegd
door den schrik in bedlloktiliJïre
iu r.a.Taal, per 'alieode.
i
;

',.

L!\ntarens
VOOI' KAarsen,
en Koperen,
Koper
en
Schoffels,
Harken,
Pompen,

,lf;; '-

Olie

Burg- eo Kas teels traat,

, K~APSTADt'
Kantoor van den Resident Magistraat,
Stellenbosch, 10 M.aart 1883.

H·

-------------'---,

ET

B U eK'S
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sche .Jistricts Bank (Beperkt)

A uditeerl een J!aakt Boeken en Relentngen op.
Collecteert Rente en Rekeningen.
Negotieert Leening\6n.
Koopt 611. Verkoopt Aandcelen.,
Huis~, I/uur. en A'lgemeen Agent.

Stuk Land.

Bur:r;nester's Cham bers,
ADDERLEYSTRAA T.
DE

PAARLSCHE
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Westelijke Provincie Bank Gebouw.

BERGRIVIER.STOOMFABRlEK;

Opgerigt den lIten October 1873.
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door
sal worJt!t'

vóór of op dien datum
ann
opga ,en
of represe~tatiea

TE

BANK, LOTHBUBY.

ALEXANDER

op WOi<;NSDAG.
iJ4 JULIJ
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of
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te bebbeu~
knnnen
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genomen
en
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RTRUISVEDERE

.i

-

i

kend R'olllRakt d~t hct'voorm"jde
he'
Goavernementiu overw~ing

FREDERIOK N. SALAMAN,

·1') E~ 1£ percent
Bank staat
ten toe tegen
per Jaar op de Vlot~D

rtij"",:

I

b ij

STRUI8VIDEREN

1847)

tende Bal'ansen der differente InlegIgel'3 van niet minder dan £100 in elke
ma.and, en op Vaste Deposita <tegen
E'en t~lrief, dat bij aanvraag te verne.
men 18.
Ka,nloor van (len 0
l1~is8ar;'8
Oe Bank diskonteert dagelijks gevan K1'Qonlandell en P 'blieke Werken,
approbeerd papier, koopt en verkoopt
}{. 'p., de Goerk Hoop, Buitenlandsche
Trait.es en \Visselblier
1 Maq.rt 188:3. ven , geeft Voorschotten op \' erscheP. LoUB."CHER, .1. piugen van. Producten, reikt I\redietedt, o~oreenkolVl!tig
brieven uit voor het .verkoopen van
8de ArtIkel
'an
Wet lad'
d .
~tuk
Kroonland,
Ran
mgen, . enz., en oet alle soorten
greozebde,
iu de Af. van Bankierswerk,

vinden, zijnde zij gereed voor onmiddellijk gebruik. Hierdoor wo~dt hét
vermed~n verbonden aan het vervoeren van Gedroogde Verf, OlIe, Terpen
Doopsels, enz .• opgemaakt in Blikken van 1 lb., 2 lb., 3 lb:, 7 lb. en 14
juist goed geschikt om aan de belioeften~van groote en kleine gebruikers
moet te komen.'
.

CO RNELIS'

ST, OEORCESTRAAT, KAAPSTAD
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(ei EVE S TIG DIN

GEPREPAREERDE ,V10EIJ£NDE V'E R'YE
Gouvernements Ken
'WIJzorgvestigen
UEds. aandacht op.d~~e voort~effeJijke Verven. BUUl'JlJu'~l'lC
No. 222, 1
wordt besteed aan de bereiding er van en uien zal ze va.n groot
k r ij g b a a r

BAN_,

UNJON

STELLENBOSCH.
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EN SCH R OE V

SOORTBN, DAKTOUW EN OIiJjU:.Vl,

Tuiospoiters.
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VOOR KARREN. EN WAGENS.

'VERF EN tJLIE VAN AJ,LENLEl

en PUI'8fine.
•

ffopelij7;er
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.

en 'Wagens.

SMID SKOL EN, BL AA SB AL G EH, AAM BEELDEN

Schalen,Familie
,

Belangrijke Kennisge

van de beste kwali

ASSEN voor Karren

OOK VEREN

'!

2,000 lbs., Toonbank

-

,

;en BOS-IJZER

ZINKPLATEN EN GALVAN1SCHE SCHROEVEN EN BOliTEr

Galvanisch

. IJzerpakhnizep,15 Gravestraat, Kaapstad.
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KRUIWAGENS,
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voét,

HOUT,-Strijkijzer.kagéhels,
..

•

(Voor 4e loyale Baluta',
i. geld bestemd door
Pl\rlemeDt,
t.n eillde lij door hun 1l8boorJallmbeid flan de lteïr~ri"g ni~t al te iZToote ifhllde mr)g.
ten lijd eo, en hilt Parlement
beeft i08..reliJks et'O lom
be3t~md tot bet voortzetten
tRn het 'beatuur in tlaslitoilind looilOg' er gee 'I hutb~IRstinll' Irenoego kWAm,
en om de Rsgering dt!o noodig.m tijd le Illten VI)or
bAte pogingen
om de Illlieo in BasutolRud relft t6
krijgen. 'Hilt
geld komt uit he,t kolollill16 inkomen,
WMr de 10ya!tI boer natuurlijk
het lijoe tqe bij.
drugt.-R&D.
Zuid Afrikaan.]
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DAKIJZE.R,

VOETSCHRAPERS''''''DeoI'Ulutten,
EMME~HANDVATSELS,_IJzereo
PIKKEN,
GHAVEN,
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IJZEHEN
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Hebben nu voorhanden en nevelen aan de volge de

.

WEEGMACillNES,-sOO
Struisvederen
Sch~en.

len,
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Mei

J. MAD~R & CO., Afslagers.

J. FLOWER . & ZONEN,

ONLANGS ONTVANGEN:
Ronde

.

KAAP$'l'AD,
Koopt het geheele jaar' door en geeft de hoc-st e
Marktprijzen.

~~~

STAFFORDSHIRE
IJZER,--Platte,
,
' en B"ndijzer..
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Burmesters tJltalDben, Adderleystraat,
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Kooper van Struisvedere
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P. J. BOSMAN, AFSLAGER.

" VoIk4t'rimd."
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,
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l
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A~

de Insolvent

.

s. N. PiONDER.

N:.B. De Verkooping . lal beginnen' met de LOSHE
precies om 11 Uur.

daar

RE SI R V E.
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17

RtelJel:!boscb,

UN 'UUR nrlDII:N8 no

HAVE, LOSSE Q,OEDIREN, Enz., 'bestaande'

BONUS I

alle nieu",
begonnen,

zijn
beeft

den-geheelea

verkoopen,

'I

ne Stad STELLEN
.......re» •..,..
weiuig
meer dsu
JIN
B~LF UUR .RIIDI!!lS van !iUL!)Jj;ILSVL~JI
JUNCrIE;
beeft U"U.,,,",,,.
gelijke
J)il't iu de Afdeehn8
voor YrllObtbaarbeld
eo UI te goed bekend
om nrdere,
noodijl te ml\ken.
)
.
Verder
sullee
verkocht
word,eD:

LEVENDE

boreng~meldtQ
Boed. el doen
wt dezen
Uoed~l beboorende.

Verkooping te beginnen ten 10 Ure ,'s Morgens.

Verdjepin~,
on Jer P
!lispens,
ens.
Het
Gebouwd
en ecu er
.

Dsn ,olgenden
briel, ons cl"", d ..n heM WIllter
Grant,
onder d"llh e k~nin;r 22 Md 1883, in h-t Engelacb IlfZllodell, deelen ....i" jlill..ende dAt dl! scbrljver óit Y~rl.llp;t, in een Hllllfllld~clJ~ vt'rtll),.jl mede :
5 ~ID.jlezels,
1 'Paard,
16 StohateD,
11 Gistkuipen,
20 Pijpen en Kleine Vaten,
" \\'e"s
wo "iend~lijk,
mijlll,,~er, om' mij toe t~
dewijnketela,
Wagens,
Karren,
Ploegen, Eggen, Trechtera,
Emmers,
Stel Tuigen,
lateu door miid ..1 un IIW blad de g~ringd v..rgel.
.enz" enz.
ding die. mij mogelijk
i~ tol IltlHn voor de ~root.~ Pikken,
'riend"lijlcb ..id e,'- opl"ttendbtlhl
wl\Rrmede Ik bIJ
mijn ,r~i. ill de atoomboot 1I!Ollt', 'fin Enl\61and nflAt
de KIlIlP, door IJr. A. Full ..r, jleo"t'sheer der boot,
behsudeld ben.
,
.. Dr. Fuller beeft mij Diet ~lIe .. n met .eel genee ekundijle bekwumbeidbebAnd
..ld, mIlIlr o'lk getoond
een millIllam
eo mededoogend
hllr,t te besitten, en
J. J. DE VILLIER~,
A:P~zooi, GezameuliJ
beelt dikwijla dell gllllelllen "licht IIHII mijn b.dlijde
F.
J;
BROER~,
'.
Curatoren.
doofjlebrlljlt. Hij heeft de hO\)1!'8cbtin..r 'fill III'mijn
med8'jlII~~lIl{ier8 v"rw"rven,
en 1111 altijd dllnkbll&r
hllrdllcbt "orden door

in

E S ZON DE lt DB" II I,N STE
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over
getal
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ULLEN
de Curatoren
HANOELSVOORIlA.A.D

U

TE 11 URE 'S VOORMIDDAGS.

Dak bevatteede

.:'

dell ".si,lve.telt lloedel vali D!~IBI.4 HOP' •• N: Jr.,
'Winkelier
ert Handelaar.
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