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P&arIsche Brandassurantie en Trustmaatschappij.
PUBLIEKE VERKOOPING

van hot Dorp.
Zitkamers, Hotel.

- ,).1

. Kantien) StaUiDg i

het geheele Dorp.
vcrworven biJ het 80 Z WAR E 8LAGTOS8EN D

KOEIJE~

ZULLEN Publiek wordJn Verkocht uit rle
MARK'rKRAAL, te! WELLINGTON.

teJCen .b.t KINDE YI\D JU~IJ ot BEGIN 'faD
JULI.f.' •

MALAN &i OELLIERS,
i . Afslager!!.'

rrOOFDSTRUT,

l'e Sloomboalmaatl()bappij "UNION"
, (6ILIIUTuaD).

De "toombooten dezer Maat!chappij ver'rtk.
bil Y&D Kaapltarl naar

ENGELAND,
yia MAD~lRA, om den aDde~n DINGS~)AG,
te Sr. HEU;NA en ASCENSION aan leg-
gtn(;" op bepaalde tDlISChenr.ijden.
{'w de VeenuMi Dagen oen Extra Boot tu ..

.,hua de ll-.Jbooten in. '
GERMAN, Kapt. L!IGH, 30 Junij.
J'RETOHIA, Kapt. RAINBRIDGI,Julij 3.
Á~GLIAN, Kapt. MORroN. Il Julij.
MEXICAN, Kapt. CRIITRLET,17 Julij.
A R.\ H. Kapt. OWEN.2.'i Julij.
TROJAN, Kapt. G. kRMER, 31 Jalij.
H \t, DR KllSTIIU'~NS ~N N,\TAL
Vertrekken zij WEKE..LIJKS, na aankomst

nD iedere Stoomboot van Engeland.
Hetourkaartjes worden uitgereikt tegen ver.

minderde Prijzen. _
Voor Vracht of Passage doe men aanzoek bij

de "Uaion" Maat«chappij.
THOS. E. FULLER,

Direkteur-Generaal voor Zuid-Afrika.

van Linnen, Tab-
arsjes, Flanellen,
werk, en al wat is

oe.

'on, I span niea ....

Piano (3 snat'tD),

enz.

trassen, Mahonie.
Tapijten, Matten.

Naar Algoabaai, Oost ~nden en Natal.

DE Kon. Maa!&toomboot
ANGLIAN, J. MORTON,

Gezagvoerder, sal als boven
e- vertrekken op heden (Zatar.

daz.) ten 12 ure 's middags.
\"001' V rncht of Passage doe men aanzoek bij

de Stoombootmaatschappij ti Union." De Kaap de Go~e Hoop.

BERIGT AAN ~EDEN.
i

HIERBIJ geschiedt konnis~viog krachtens
do akte van Overeenkomstidee Maatschap.

pij. dat de ACHT.EN.DEH.TtGSTE JAAR-
LIJKSCBE ALGEM.LENE VItlWAUERING
zal gehouden worden, op i

MAANDAG, 6 'AUGUSTUS A.S.,
TI-:N 1:2 URE 'S MIDDAGS,

" G Ias- en Aarde.

VAN

elijk I
- - --_ ~-~------_.~-

Naar Mosselbaai. Algoabaai, Kowie en
Oost Londen.

. DE Kon. Maalstoóm800t
M E X I CAN, W. C

CI:UTCHLKT, RN.R. Gesag,
_" voerder, lal als boven vertrek-
ken op Woellsdag, den 278ten dezer, ten 10 nre
's morgens. Passagiers gelieven aan boord te
liaan san bet Zeebr ekorboofd niet later dan 9
DDrv.m.
Voor Vracht of P!UI8agedoe men aanzoek bij"e Stoombootmaatschappij •. Union."

IVERBEEK.

islager.
N,
~ volgende
I.JZEl :
l kwa.Ii teit,.
BOUTEN.

---------
Naaf EDplapd en Hamburg van Madt'ira.
--'. I)E ,Kon. Mhalstoomboot

GJ.,RllAN, H.. A. LEIGI1,
H.~,R., Gezagyoerder, zal als

~ ~ bovcu vertrekken, op Zater-
dag, den 3Usten dezer, teil 4 ere namiddngs.
J'a&Sagier~ i!eli(1veu aan boord te gaan RaD de
Dosekaai '(Alfred Dok) niet later Jan 3 nul'
Dtlmiddags.

Voor Vracht of PR~F8ge doe men aanzoek
bij de Stoombootmaatschappij" Union".

ENS.
JH ROE VEN.
CEJfE.V1

lt,
'.L~D

-------
Naar Engeland via St. Helena en Madeira.

J ) E Kon. Maalstoomboot
PRETORIA,W. BAlN-

nRlDOE,Gezagvoerder, zal als
boven vertrekken op Dings-

da den Bden Jnlij, te 4 nur 's namiddags.
P!~agieT!! gelieven aan ~rd te gaa~ aan ~e
Oostkaai (Alfred Dok) DIet later dan :3 unr s
namiddags. k bii

Voor V racht of Passage doe men aanzoe IJ
de St~ombootmaatschappij II Union.":R,

eren,
(raat, ZUID-AFRIKAAN SCI::!E

JiO:NINKLIJKE MAILDIENST.

hocvate
De " Ca6tleMail Packets" Maatschappij.

DE :'-toombooten dezer Linie vertrekken van
Kaapstad naar Londen om deu anderen

Dillgsdag via Madelfa en Plym()uth, te
Sint Heienl en Ascencion aanleggcnde op
bepaalde tnsschentijdeu.
Junij 26.-WARWICK CASTLE,Kapt. J. C.

R0BINSO!'!.
Juli: 10.-GRANTllLLY CASTLE, Kapt. C.

H. YovNn.
" 24.-DRUMMOND CASTLE, Kapt. J.

_ D. JUFI:IES. RN.R.
Aug. I.-NORBAM CASTLE. Kapt. A. WIN-

CHKSHR.
21.-KIN:r'AU~S CASTLE, Kapt. J.

" WI.sCHKaTi'!R.
ANDERSON & 14t1klSON.

Agenten.

CO.,
Hoepels, Blad

eh Gootwerk,

K 00 k Itagcbel.,

.Fsmilie scha- * +LOGE U DE GOEDE TROUW."
DE: INSTALLA TIE van den A:. M:.

en Officieren voor het volgende
~bc()llnieke Jaar, zal plaat:'! hebben in
Jen Tempel der Loge, op aanstaanden
JIAANDAG,25 JUNIJ, ten 11 ure
precies. De Broederlijke assistentie
Jel Zuster- Loces en Broederschap..,
wordt vriendelijk verzocht.

Op last van den Á:. M: .
J. L. C. COMMAILLE,

Secret.
Kaapsche Handels~bank,

(IN LIQUIDATIE.)

ifiue,

Versche Mielies
~stad.
•rIng.

.__:a_.. _____

f

VEN.
Bijzondere
n groot nut
. het Terlies
Terpentijn,
en 14 lb.,
rikers tege-

~RL.
114

TE KOOP BIJ ':
J. J. STEYTLER & Co.

No. 28, St. Georges-stra.a.t;
Kaapstad.

Knupstad, 22 Junij 1883.

()VERLEDEN,-Op den IDden deser, te
Zorgvliet, ton haiso van haren Zoon,

MARIA nOROTHEA ZEEDEH,BERG, (geb.
BULLECRS,) Weduwe van wijlen DR. ZEID8R:
UnG van de Paarl, in den ouderdom van 63
jareu.

OYERLEUE~." tA Wagcnma!,;ersvlei,. o~ den
&ten dezei\ ouae geliefJe vader, CUlL

PETRC8 HS DIRMERWE, in den ouderdom van
~l~ Jaren, 11 maanden en ij dageD.

R. VAl! DER MERWE,
P. P. VAN DER M:£RWE,
J. UUENBOGAARDT.

WellWgton, 12 JlUlij, 1883~

NO. 4,~99

PUBLiEI{E VERKOOPING

WIJNPLAATS"GoËnËTBAYEiwlCHfIII" Erf;. ~ ,.
MET ZBKR AAJmD:Ll

"w 0 L V E K: 0 0 F,"
Val, twer k, Levende -BtWe, enl., enz.,

. ~ '.., .,,.-

'l'~

GB.OOT DRAKENSTEIN.
50 Extra 'TeUe DE Onde.rgeteekende, daartoe gelast door deft Heer .GB?lWl WI~.L~J( ELLlO'l', ~ie

, besloten heeft nit hoolde van zwakke gezondheid zich Tall zijne bealomm.enQ-OP MAANDAG, 2~ DEZER, gen te ontdoen, zal Publiek Verkoopen, . _ .r '

ZAL de Ondergeteekende P,abliek doen Ver- OP MAAN DAG, 25 JUNIJ A.S.,
~ koopen boveozemcld getal O~SEN te

KLAP~IUTS STATION. ~ij zullen zeker I. V AST GO ED:
present zijn. i d V id

J. Jl ROTHMAN. De Kostbare Plaats GOEDE VERWACHTING, met zeker aandeel in e e8wel e
Paar}, 21 Junij 1883.: WOLVEKLOOF, gelegen to Groot Drakenstein, omtrent een DIU rijdens van de

~ I Paarlsche en Klapmuts Stations, beplant met een fraai jen en veelbelovenden Wijngaard
DR' VILLIERS, FAURJ!j & Cb.,AFSLAGER~. van circa 70,000 Stokken, benevens eene groote versoheidenheid ~rnc~tboomen. D!~-

ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ mDntenden Tuinerond en volop Water. De Gebouwen, bestaande mt ruim WoonhuIs,
- i groeten Wijnkelder, Stallen, Wagenhuis en Bedienden-Vertrekken zijn allen in den besten

L E V E N S V E 'RAKZE i,IV E RIN G staat van reparatie; eene sohoone gelegenheid voor iem~nd die sich van eene late
n.. klasse Wijnplaets wil voorzien.

CMU T U A L)

In de Zaal der MaafllChap~j, met het doel
om een Bekeeling en Staat VRn~(!, aangel('~en
heden en zaken der .MaRtBchl\ppij,gemaakt tot

ai Mei 188:J, to ontvallgou j OlD drio l Jire k- DI} lIE VR I'N J (1 UA}> ~IS & CO AFSr AGERS.
tenren te kiezen in de plaats vanl do afcredeude, t.J r. -L ~l • O. IU. LIl ., J! .
alsook voor de aanstelling vall t~ee AuditeureD, ~. . _
en voor andere Alge::Jaene Zakeu. BdA' T t h ..

Overeenkomstig de voorschrifêan van de akte Paarlsche ran ssurantie en rustmaa sc apPIJ.
van Over eeukomst der Maatsch.ppij. zullen de . ~ __. " __ .~ _~ __

~~:~~t~;:nint~~c~te~luroz f:r~:~:r~r~Oa:~I~~ B ELANGRIJI? E VE'IJKOOPING
vallen rerooezaakt door het bij ibeartwisseling \.. _~ :'li .
aftreden van de volgende Direkteuren, name.
lijk:-De Heeren ARDEIUiB,MuRI:SONen MANUEL,
die alle herkiesbaar zijD. i

OP1"'td''''i,~ti~.o,". Wijnplaats, Vaatwerk,
. Secretaris. TEGEN IH~N ZEt;lt GBOOT~ lliltJll\lIRlUNG IN raus, NUl. :_,'Kaapstad, 21 Juni; 1883. W" Le ende Have enz

PUBLI--E-K--E--,VERKO'OPING lJnen, v , IJ . EFFEN en Fancy Tabberdstofien, vau af 6it!. per yard ;~Zwarte Zijde van
af Is. 11td.; Lakenlir.nen, Flunel en Dekens, de Grootste Voorraad .tn de

VAN. TE GROOT DR,,~KENSTEIN. Kolonie;-Bruine Baftas, 28. Gd., Witte, 88. Gd., Punjums, 95. 6d., 12~. 6d.,
LOSSE GOED_REN, 15s. 6d. ;-GeheeJ-Wol Flanel van af Is. per yard ;-DuhbeJe breedte Wit

Flanel, tegen Is. 6d. ;-Goedkoope Tabbenl-Chitz tegen 33li. 4d.
VEE, T~~~~fu.ENZ., In den Insolventen Boedel van ANNA SUSANNA SCHRIJFT OM .MONSTERS. ut{

. TOER,IEN, en overleden Echtgenoot JOHANNES STUTTAFORD & C KA A nSTADDE Ondergeteokenden, in hnnne betrek. CORN ELIUS TOERIEN. 0., ~ _"
king ala F.xecutcuren T~stamentair in

den Boedel van wijlen den WillEd .• Heer PHI.
LIPPU8 ALBERTOS MI1DURGH,Sr., sullen publiek
doen verkoepen op de plaats ME~RLUST,

Op Donderdag. ~ Dezer,
AI de LOSSE GOEDEREN, tot deu Boedel

behoorcnde, bestaande nit:
VAATWERK :-11 StukVRten, 10 Achttien.

halfasma Vaten, Knipen, 1 Wijnpomp, 2 Bran.
dewijnketels, 1 Trap. en Oaderbalie, Leggers.
Pijpen. enz. :
LEVENDE HAVE :-200 A4nteelschap6n,

3 extra Karpaarden (ruins), 1 Koe en Kalf en
7 groote Vette Varkens. .

BOERDERIJGEREEDSCHAP : - 3 Wa-
gens,2 Kapkarren op Veren,'l Doreohma-
chine (~ Paardenkracht door ,RAnsome ), 1
Wanmacbine.

HUISRAAD :-Het gewone aaacrtiment , als
Tafels, Stoelen, Ledekanten, Kleerkasten, Glas-
en Aardewerk, enz., epz. ,

N. MIJBURGH, .. } E t te
• P. A. MIJBURGH, .xr.en ure~

J. MIJIHiRGH, Te~tamentalr.
Paarl. 18 Junij 1883.

DE VILLIERS, FAURE "5' Co., Afslnger8

BERIGT AAN KREDI~EUREN. EENE. Publieke Vergadering zal gehouden worden 1D de Stads Zaal,

EEN TWEEDE DIVIDEND VAN alhler,. _ ,

3s. 4d. IN HET £, aan alle Kre- / OP DINGSDAG 26 DEZ-P"
diteuren van bovengemelde Bank (lie , _ - .D.I\I,
er aanspraak op hebben, zal. betaalbaar Precies ten 10 ure des Morgens, ten einde belangrijke Onderwerpen te bespreken, zoo-
ZJ'J'n TL'N 'DL''7EN KANT, ORE, OP N Bh' lJ I' d H Ita d h'" ~ als het uitreiken van Gouvernerneuts oten, esc ermlDgs ut! astlDg, eon eo e
EN NA 1 JULIJ .A.S. :. TaeJ, de verhooging van het Sternregt, eus., enz. liet Publiek wordt dringend uit-

G. W. 8TEYTL~R, genoodigd tegenwoordig te zijn.
1.H. GOLDSCHMIDT,

OfficieeIe Li~uidatoren.

Gebouw der Kaapsche Handelsbank,
22 Junij 1883. '

II. LOS SEG 0 EDE REN:
VAATWERK: 11 Stukvaton, IOKnipen, Leggers, Pijpen, Hal1leggera, Halfamen,

Emmers, Trap-, Onder- en Druiven-Balies, Trechters, Vlootjes, Kranen, alsook 2 Bran-
dewijnketels, bijna nieuw.

LEVENDE HAVE, 100 Schapen en Bokken, 10 Kocijen, 2 Paarden, 2 Ezels.
BOERIJERIJGEREEDSCHAP, I Kapkar, lOpen do., Tuigen, Graven, Manden'

Ploegen, enz.

HUISRAAD, de gewone verscheidenheid.

EIN DEL IJ KI
30 Leggers Wijn, restant vaa den Jongsten Oogst.

BONUS EN VERVER.SCHINGEN VOLOP.
J. J. DE VILLIERS, A.P. ZOON,

Secretaris.

VAN EEN KOSTBARE

. ,
OP VRIJDAG, 29 JUNIJ 1883,

ZULLEN DE ONDERGETEEKENDEN PUBLH;K DOEN VERKOOP EN

I. V A H T G 0 ED:
De Kostbare Wijnpaats NORMANDIE, gelegen aan de Watervals Berg, te Groot

Drakenstein, groot ruim 445 Morgen, beplant !"et een fraaijen en .,eelbel.ve~deD
Wijngnard Van circa 70,000 Stokken, benevens. groote Boom~arden, prachh~en
Groenten- en Bloementuin en Houtbosachan, met uitmuntende ZMllanden en Vet!welde
en volop Loopend Water. De Gebouwen bestaan uit een groot Woonhnis, Wijnkelder,
Stallen, Wagenhuis, Kralen, Bediendeo Vertrekken, alles in de beate orde.

II. LOS G 0 ED:
VAATWERK, 8 Stukvaten, lO Kuipen, Eggen, Pijpen, Trap-, Onder-, en

Druiven-Belies, Emmers, Trechters,' Vloot jes, Kranen, 1 Wijnpomp, 2 Brandewijnketels,
Rozijnen do. enz.

BOERDERIJGEREEDSCHAP, 1 Cultivator, Manden, Graven, Pikken, Ploegen,
Eggen, Schoffels, Zakken, Bijlen, Graven, Ladders, Stellaadjes, 1 Kapkar, lOpen do.,
I Wa~n.

WIJN, hot resteerende van den laatsten Oogst.
LRVEND~~ HAVE, 2 Ezels, 100 Schapen en Bokken.
EINDELIJK, de gewone versoheidenheid HUISRAAD.

BONUS EN VERVERSCBINGEN.
J. F. P. PEROLD, } Gezamenlijke
J. J. DE VILLIEHS, A.P.rool!r, Curatoren.

J. S. MARAIS & Co.• Afslagers.
ZI AI Bond en Boerenvereeniging.

PAARL.

Paaril 18 Junij 1883.

J. M. HOFFMA:N,
Voorai t ter Z. ... Boud.

P. H. FAURE,
Voorzitter B. B. Vereenigiog.

VAN EEN KOSTBAAR~ .
WageBmakers Hout, Gereed.chappeR,

RIJTUIGEN, ENZ.
In den ~n$olrentell Boedel vall DAVID nEN1tIT SMALL.

OP DONDERDAG. 28 DEZER.
Ten 10 ure 's Morgena preci ••

ZULLEN .DE ONDERGETEEKENDEN PUBLIEK DOEN VERKOOPEN OP
DEcpLAATR ZELVE, .

I. VASTGOED:
Dat verkieslijk Eigondom gelegen ann de ROODE HOOGT~ in bet midden "'aD

dit Dorp in de onmiddellijke nabijheid va!1 de Noorder Paarl Kerk, beY'attende ruim ea
naar den nieuwsten smaak gebouwd Woonhuis met veracheidens WerJcwinkels en Pak-
huisen annex, bijzonder gpschikt voor het drijven van eenigen handel of nering. De
Gronden zijn beplant met een fNUlijeu Wijogl\ard en een aantal Vruab.~oomon; ook he*
regt op Water uit den Molen Stroom. ,

II. LOSGO}~D :
ZooaJs Wagenmaker!! Honb, waaronder Vellings, Laoge en Kot~ Speken, T.olJ6n,

Stinkhouten en andere Planken, Drnagboom!'n, Naven, Disselboomep, IJlleren Platen,
Karbakken, WielAn, Patouto Asscn,Veel'en, 1 Los Tont Kapkar, 1 Kapkar, 1 Gal'f'&nisoh
IJzeren Huis, Kruiwagens, Deuren, Kozijnen eo Ramen, eene groo\e verscheiden beid
Bekleedsel, eone Y'erscheidenheid Wagenmakers. en Timmerm&D5geroedsoh.p, d.
gewone voorraad HUISRAAD en een meoigte andere artikelen te 98(11 om te omlchrij-
ven, allee wnder Reserve.

BONUS! BONUS. !
J. F. P. PEROLD, } Gez.
J. J. DE VILLIERS? A.P.zn., Curatoren.

J. S. M A~RA I S & CO., AFSLAG ERS.
BOERE~TBESCHERMINGSVEREE'NIG ING.

TAK WORCESTER:--
FENE COMITE-VERGADEH.IKG van bovengenoemde Vereeniging zal

. plaats vinden aan het STADHUIS, op

ZATURDAG, den 30sten DEZER,
'S MORGENS TEN 10 URE.

'-Daar het Parlement binnen kort staat bijeen te komen, en er vele zaken
van groot belang te overwegcn zijn, wordt aan al Je Leden vriendelijk. ver-
zocht tegenwoordig te wezen.

F. L. LINDENBERG,
Secretaris.

T~~ GEVOLGE VA~ DE ALGEMKENE
GE DR U KTH E I DIN DEN 1{AND E L,

BIEDEN WIJ DE ,OLG,ENDE GOEDEREN AAN,

L. H. TWENTYMAN & CO.,
Hebben het genoegen het ge-eerd Publiek be-

kend te maken, dat hunne Eerste Bezending .'i~

eRA VEN,
JUIST GEARRIVEERD IS, BESTAANDE IN:

DIA.MOND," "SHAllfROCK," "LLVDO.v," "C.·IST STEEL," "CAPE"
en de beroemde" fTINEYARD"

SPIT G RA -0- EN.
Altijd Voorhande~: allerhanden

MANUFACTUREN, enz, enz.
IJZERWAREN en

S T R U IS VEDEREN!
FREDEltICI( N. SALAMAN,

KOOPER VAN STRUrSVEDEREN
Is gereed de Hoogste ~larktprijzen te geyenvoor

alle Soorten van Struisvederen.

Adres :-lrL L. BENSUSAN & Co., KasteeIstrMf, KaaDiltad.

HET WONDER DEZER EEUW.
Goede, Sterke, Dienstige Stoelen,

2s. 9d., per stuk,
IN DE STAD ,TRIJ AFGELEVERD;
I). I S A A C S & CO.,

88 90 EN 92"LANGEMARKT-STRAAT.
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£25,000
6,000

40,000
DoutIers no
... £90,.00

niet AJs een dief iemand van trouwd, werd hij door zijn omg'lng met sijn Dat bet aan beiJe soorten in HollanJ niet ont.
ziju geheeien kuar verdienden rijkdom berooft, Zulu leerlingen tot een onderzoek naae ge7.ag en breekt, dat weten "iJ 7.'el' goed Wat u' lft

O'8~1J en en dan, na het geld weggomaakt te hebben, iu wezen van dell Bijbel gebragt dat de gemoederen uret, in ecu Transvaalscbcn oorlog, ern enkel
Af~ltlIlPIa. ha d bl k i Z '.' Af ',-'- h Purmel'eudseh burger sich een ultgoanf voar doU en van het geregt komt, dan wordt hij \Vel van het groote pa ie ID mu n ..... van em

V8I1tgoedteG,'ud"in -t.: b zaakzljnelstam,\'t'uooten Jil ZUid Affl~<1 ~e,Y. boedel van G, J. WaDte, veroordeeld lI;la.ar, schoon het de pligt del vervreemdde, maar wat hem in ann ra.,. lUg rugt
H. 1'IID NoordelI, I\I8la":er. ., troost ! De kunst IS ('cbt.er om Zlime'l\\prkl •., politie is OlD tegen dieverij' te waken, geeft de met godgeleerdes "an anderen sternpel dan ue "

t:'orte.rvl.Ut!. Vaatjl'oed in den Insole. boe- tot staud te brengelI, en het zal ons fUlLL:( I" 'm
. J. W'."_,-E. H•• " S'", don ""0"" geeeerlei "' goed in' '00' "og""h ••• n in Engeland ",if een "w"iog in "10" vernemen da die t aak m" '0' ,.~, •

'"U'''''~'''Afslager, zijn verlies. WaArom moeten dan de .Afdae- de hand werkte waar men bet eind nog met
"13,-'",,orc·.!er, Vast· ~n Loseoed ,in den I als ~il ons \eroeeLleu, en door het L.elu~ bl .

inllOl"" boedel Vl\n J II.IlRblj!',-De ingsranen en Gemeentebesturen in een slechter van g~zien hoeft, Later vernam men minder I g n. ellgd wordt.
VOl ~ Theron, Afelnjl'PlI, positie vel'kceren dan de Staat? 'Vaarom moe. van zijn work op goJgoleerd gebiod,-oell wers,

MARKTPRIJZEN ten voor hetgeen zij veduimd hebben of heeten trouwens, wat zelfs in de oogen van bon die

' verzuimd to hobben, de bolastiDgscbaldigen der hom toejaichten meer verdielIste bad om.lat hIJ bon w gellootschap ten behoeve 1"0\11OL'Dr)f,ptI. te.I

· "', ..'" J .. I d d mont van Lanib:)l]w gPlioruen, IS eeu L, n w(nl N, en "'''' UlIIJ, 1889. afdeelingen en gemeer ten betaleu, net alsof zij als Engelsoh Disscbop het ter 18n nam, an

I: d £ d hik d di be"'IJ,,j,d riezela.k thLIS ell<I.II), l()()r (j,
II,. I.. leden eener nalaarliJ'ke A8snmntie-maatschappij om de w('teuw nppe IJ ce waar e le men er Hl

o 6 0 - 0 17 0 Re"l'rilig ter hC\IIJ ;.:enLlfQCII of dtb, IS ,Q h ,o 0 'i- o 0 'I WM'., ",wil' de s ... , vau ... , •• "jk~.""'~i •• ou .o,d,-mm Ii" '''I des te moe, m .>01,. boo- i P.;'.m,"' 'p een "J" ter 'p nnk ,."m" ,:,~ '; g = ii : g nU blijft? Wij '00' 0", kuuueu d., ni er re .,. ""',d,.,,, van het re " van hen die hij ~w or den "" eeu bo ,',,""< ,,~l,< ,"M" IJ.,
o 10 0 - 0 17 I} IDzien, verongelijkt achtte De z.tkeu Lebben zalk een; In de pet nis die men er OVer IQ z.il dlen.e'J de
~ 1'\ ~ =~Il g >;, .ij, "'aU en w sar men Af" oe,to,srad eu 'oop ..,oom", da' m ,ip' str-ijd met >" O"tI, ,,_< ru hol w,d'" word ""'eo of het "'co,"
o 1 (I - C 2 ó~ en Gt:meouteUeslurtJn ongerwijfeld aansprake. Frere over Jeu Zulu ovrlog, veleu meer uf I1JIlII ()t>p"wmelJt nl <inn nh tall I"f ('{'Tlelg""l \{", •.
o (J 0 - 0 7 7 liJk Voor verz uuu DIOt:t honccu. Als iemand, met Lem K""ym""tllll~erd hel,IJ,'11 die hd eve-n i t.o r zal SI,IHII, IS OTfZt'S IfflIL," z.'cr ~er~t \IJ 1.:,o 0 J!- 0 0 21 " ~
cl 0 0 - 3 ló 0 'Ii uuclrts een atraat JOOlg~nde <ii" meu repa- win In het god~thl'l,stlgu uis III ,\,.~urclJ"rl- \v lj !le'uo\clI .lilt h-t CVe I ~,,1 Slech', eLO
o :; lO - fJ Ó 6 leert, ill O€u upon riool v~lt on ui aL Uit man.I er politiek met hem eens waren ; m iu r nUJ 1I<,t pormanont h"af I kll'l h

0
hh

o
ll "I~ lp I). part{?

o 0 ;1 - 0 0 a L mPf teil 'alJ het l'..)lstwezell, van O~d()r',"1 S vn() (j () -- 0 I) 0 aHIl gedacht heeft Ollt men, nnl"n ofYl elldf', el eveu hoe men de u k t over NI/eeo hij Vt'lllgtte,

JOU 4 0 vali Jeu LaflJmC't~r Generaal , m,lar al Wi\renU - 'S lIRchts eon licht Lt] moet stellen, '!afl moe t van ZIJII persoonltJkhelJ, eli vau d~TI ernst di'"

o 0 0 - 0 7 0 'h "IJ bAt t"genover~.'sto('lde gev l"len ttX'!1'elAAn(J 0 :I - () li f) hij dio aau .lat Vtll znnn ~chuIJI<J' is er IItellt)l hem bezlplde znl DIemand met miuac lIng spre- ,
o {j 1 - li 8 e , J.1lI Iva jell" II Let L,)cu Vel5taudln' Hchron om() Toor gestraft WOrden, Maar rulk eeu verznlm l~ kea .. Gewone nllt nren," zegt ~c111ller "tri r n

(J " J t- i) 0 I t le l-Ufk ZOu tel spr 'I Ik tI' hretlge~,drlt do 'rr~ag
U U '1- U U li '""h~,,,"''" dm d.. d .. "" '" AfJ~Ii" go. ". mu' ,m b,'go' .. il "00", """,, ~ h,·, ""'" óf w,,, 0. ,., AI,,, " .." lO mol "" """ w "' MI
U U I - U 0 ~ , .. d "" •• " .. ;n d. "d"Ii" ' •• re re", .. ,iJ ~l"." Wat hi,,,,b,,p C"'''w "dk" h.d,. """"on" ,,,' "" ... ",•.,,,""'..,,pto J-l. !) - (I J4 u "

o (I Ii- 0 0 It gevlllltJn ziJn, biJ Loetal er niet gaauw genoeg -laar kan men gunsti" of onguusllg oVer UOtJ"o-
o 0 !) -- OOg bij is om de daardoor veroorzaakte schade te len; maar berdeukt mon bem zoo al8 Ilij was,040-050

JUl'ij, lO W~J.'elle en 21 H,men, herstellen, of dat Ta[' een Gemoeateraad blOnen dan zal niet ligt zelf .. een tegells!.ander !tem
do, 12 do, 5 do, welks gebied een straat eeDlg5zins verwaarloosd acLtiug ontzcggoen,

•
I OPGERIGT 1
Kapitaal-Ingeschreven
Kapitaal-Gestort ..
Kapitaal-Gestort, IUII:.~4VV"",'_

en Belegd "
Verliezen, uitbetaald

Pelisses

VAST
BN

Losse Goederen,
TE

RIEBEEKS KASTEEL.

liet besluit door het hier \)('slaaoc!c L" ,1

DIRECTIE,
In den Geassigneerden Boedel van AN.

DRIES KRIGE, Winkelier.
))e Wel.Edele Heeren

S\VL S,'LOlION, L,W.V~, Voorzitter.
J, A HOI!RRT-ON, II. 111, TREDGOLD,

, IJL M ~IWWN 1. Pj CAVVlN,DE Ondergeteekenden, hE-,hoorIIJk daartoe \v a j ANDl:.KSO~, IL n: AIiDEtll<lK,
gelast, zallen Pubhok , erkoopen IJ, A, Uto:lD, W, ~hRsn,

AUDITEUREN.
IDe Heereu

Allrdl\ppelen,l'f, Il 1>8,
Hloemkool, ..
Boenen, per 3 b8, '"
Boter, per lb.
1~lJeren, per lOO
Fenden, per -tule .. ,
Garat, pr, 3 bj,
Huenders, per Sluk
Hnver~, pr. 10 llb,
K vol, per stuk •••
K,lf,perlO ",I¥n ..,
Kslko~nen, per stuk
Knull'fOle, p -r b 8....
LImoenen, p"r j(JO •••
Nartjes. pur lO)
Patat'u, per a bJ, '"
1', tI,p' ""·11, I'"r ,.tuK
Peren, pPf 100
Prei, per boo,
jt"Ptllf pur 1:,"8,

H."dIJl~II,
HOiC,
Sdtitlrtj, per oos, A'
TomRtoes,
l'1)611,

Donder 11111', 21
VrIjdR!!" 22

ne ~t,edellJke Raad se!tlll<t cl[I<iellJk te j!a1Q

begrIJpen Jat een Burgomoester \\0.1 allJer~ ,5

of lJeUOlJIt k ZIJ", dau \Val eOIl bLle.:boelJ 1I.1n

Op ". oeusda~, 4 JIllij 1883, i
TEN Il URE V,JE,

I. V A~8T G0 ED:
E, VAN !::iTAVI!B ~N en E, ~, ARPF.L!NG,

Afdeel1nl :B~and.
Voor het v~,zekettl! V~" OUf.jl'rende el! T!oer.'od.Zijode Zeker ERF, gelegelI to Rl EB f.:E," R Gooderen tegen Schade of ¥erllt 8_ door !lr,n I

KA):;TEEL, groot een Morgen en zeven VI~r- I{JSI".o<worden aangenomen teg"n d~ hag.te tar ie
kante Roeden, be\atturtde frruu Woon bUIS, .oolstellen onmiddellik uv. rwogel, en bl'~Ir.t\'" k I 8 lV ven, eli •oader IJ~eren V~~ r iu e,' IDIJS' en , agen- Afdeel1n Tl'ust.
makerswlD kei. St.al en Holtenvertrekken, allt siB I V"II B()erl~I
' V ..or lit t 1\ immistreren en ",fpern, "In de beste orde I I' -'pn alM Execut.u'en, Uu rator enO b f J'''' ltD .t en all ie re dn" ,P Lt ~~I .~ een prac .t Igo 'I UC l en ooru I ~ t t s VOO" lelt uf A reuten Voor .. aar-

~lfmln'S ra eur t Ol '"'.en groote \Vllilg lur,1 III vuile Jrag~, I teil Iiberaal.-Special. 8ohlkklD~en zoo dl!: verlang.
Het i., ('011 Zl'er ge\\ "lI8<'ht Ltf voor het I I

11 f • ,wor, elt, _ d Kdrijven 1'0.11 ()(''1 Negotle\\ Illkd u ;'mlds· eu : H, ofdkantoor SI Ge"r.ostf "I K .api ft; ,1(,.

W~nmakl'rs 13ezlgiJeld, I t., furen' 9 V,Ul, tot 4 n,lU,n De gcwor,(' Willk"I.Gnet!prf'u, bestaan Je
Uit N"gutle- '" 8m"!I" ,lien, lDl't f{ak .. en en :\genturell door de jlehfe e Kulquie Leer. tn In dtn
Toonbanken I VrIjstaat,
III. Het gewono allSortHDellt Haisraad, CD

wat verder zal worden voorgcl ragt.

E. W. SCARBROW, :M.D"

Assignee,

DI~" lUI n Al~ln I{All"
" rOIJ\SrnIE~i~."

is, zoodal iemand die te Vooraaam is om op ziJD
eon sclJip 15, en dat men rII'm .lus gooa vérl Jf

Een lezenswaardig gt'scLnft 0 S t~gezolldeu I t'lt ['cr, reis nallr En~elanJ k~n gerell ZIJ le'
IS !tot stak ol'or de Kaapsche !If dllJol S, Jaar maat regelen tt' lIem'~1l Olll la ZljU n.fWe7.lglter I te

"Odrlll'n Dat het IUtUSSOUCIl "e~en geJuur!
h"ef, eer • eli cler raa'Jsledcn deze zau, L',

IIprIlrIk uragt, dil t tOOIlt dat bot bu r~emeC8trrs
amht bier Lw,J' Ulet tS w:\t het behoorJc te

Vendn-KalJtoor, KCI kstr 'at
W..Jllilgton, :2D JnlllJ 11:5-3

.MALAN & CELLIERS. Afslagers,

ST1~LLEKBOSCH.
PUBLIEKE V£RKODPlrJG

NIEOWZ l~iARKT,
voetjes te wandelen maar er te paard londrijdt,

VU" !!1 IIJr22 Jwrl), /889, er let8el &an zijn persoQn of aaD zijn dier be.
I" '''f'lwlen, 1'~r3bB, 0 IJ 0 - 0 1ó 3 komt. Een Reg!or die il) zijn 8tadeer ..amer of
A zijII, pH! al\ill, 0 IR 0 - 0 10 0 .Arcltitf, deel8 lIaar ei~cll opmerkillg, gell01pen1~'I~r, p..r lb (J 2 0 - 0 2 3 op de Bank rICh verheugt. in het govoel van ZIJII
:"011"", p..r :Jbs, 1 1:: 0 - I ID 9' d h door geclrukttJ oellgt.e'1 ufL duu IfULL6tea tiJd,elgouwaar c, omar op oen orr.megnng met ct
:~"t, per !J08 0 0 1t - 0 0 I i opgesteld en til de J;;ngelscho !.aal ullg'l'gL veilflIoemkool, per 8tuk 0 0 J - 0 0 7 Hof beviudt dat zelfs rogterllJke paarden en fl u
Iltito

tJ

i!, per stuk ° 1 I - () I 11 Wllg('ns op de wegon van dllt elltJDdlge ZUid De Kaapsc!te MalclJers ZIJU voo: du hitlI' g(]V~S

Bitter Limoenen, 0 2 II - 0 2 Il ligdo nazaten der N edutlanJel's vooral da,1I omDruoze Peren, J ti ói 0 0 6 AfrIka somtijds in moeijelilkheid raken, moge
U 1

< 0 -- 0 III 0 merkwaardig dat ZIJ een taIlij 1.0 MaLomoclaan.1<:11"rel1,ppr liJ" .. geneigd zijn om wie op diezelfde wegen be.
r;.'nd ..n, ppr -tflk 0 !} 3 - 0 2 0 scbe gemeente altmakeu die HollanJsah tot !tnf!GUllvas, per 100 0 0 I) - 0 ó Il schadigd wordt voor zijn scbade de hoogst
1 k 030-04 ó spreektaal bobben, tor'l'llJI dlo III du Ned I Llltd-' '.'0". '" .o" mO"';jk ... ,,.,,di,,, 'M " k,o"," i m... ww ",m'" II,", '" w'"" ,.~d '" '00' '"' h"'''l·nd.'r', l'~r 'l"It ... 0 1 I - 0 3 I scbe belittlligen luhmJsclto talen sp.ekoll Veul I I" II d I kk
"""I, p..r _tu" 0 U 1 - 0 0 3 een ordinaris burgor is, en w~et dal, even als de I oyll e ,'atarc 011 ZIJll Ion men woonp e _, a
" .. ,,,,,", 0 1 0 - ij 2 ij doori, >on ook d, ",cb" ''''',,,d '"' wog.. '"cn •• ~,d",. ,~.,' .. " "oo'",d, .. ,OIg''' """1". e" '" d,,, "y,'oo hoi" .. , d, '" hc'
Knolkool, p~r bs 0 0 I~- 0 0 2 Bard als de ze,dea der tegenwoord

f
Ige MalelJe,r ~ I telei!llIm nit Kokstad genocmdo StiJl.: dl,"en~n Pl" "tuk 0 ó 0 - 0 10 6 iets is waar de l'ljkaard en do vorst :Goo!'itJI 111s de u

I{notl()nk,pctb()~, 0 0 ::1- 0 0 2! arm a karwelJor zicn gelaten aan moeten onder. betreffende, vlDdt men In ho! ops,el, 1'11ltook In I WRt uiterst onbelt')()rllJk 1.0U ZIJn, en onmlJdel.
1."... ,,,,.,,,, .. , 'w ij 3 0 - ij 4 • be' H,II .. Joch ,·", .."Id "'1 ,,' !.u" , , be- "J'" ",,,h,,, "m.' '"" h" P"d, m", '. '''J "'J'"Mskouwen " 0 3 0 - 0 3 3 werpen, zal het met hem niet eens ziJo, WIJ

- komen. Dat ouzo MalclJers ten skrksio ann vali f'eu 71'n~g of an ICr~7.IIlR, verclseht, IS bet
,\l\rtlt'~, per JOO U I 1 - 0 7 0 voor ons zIJn volstrekt niet overtuigd nat een

1""""". , .. J bo. Il ij Il - Il 7 , 1,,,, .od,di ... , g,h,,"t '" nm ,Ik,,, 'po, M" d, Ii,."mg 'Ol god"h', P'"" 'Ol doo, J,,-
Prei, per b08, 0 0 1 - 0 0 Jl beper king der te vellcer;en vergoedIUI!, zoo als zclf.le ';omrlI18"le cio Porldnml~e rel-ellen lJUO
(

) I er mrê verstoord zijn, eli dat de pogingen om \'., UompU"I<eft, U U 3~- () 0 4 het Beanfortsche Congres er een wIl, een vol. I I I f dIt I
I'lfnnppeJen, 0 0 Il - 0 0 O~ ben tot het Christendom te doell OVCI'j.(R'lli gron" '[. II e l) teil ce t' It: a.: c aten ~evoo,
Plillln_'., per hU8 0 4 0 - (I ti 0 doend geneesmiddel van bet k\Vand 18 waar de LJ 0 I" Cl OOit eou gll)flJ ,_;owoest JIU teil oielltgste
lt zeer zelden met gtJluk bekroond wor' eli, ut'''J''''', ij Il "1- ij Il 1 b,,,,,,, op he' Cn,.~ om kI .. gd... "ncb d.m. "0'''''""" ",oot bm' "o,d,,,. d",,, b"SpeenVftrk~n8, ft 0 4 0 - 0 6 5 wordt rloor den Echfl.)ver volmuu,llg l'l'kon 1,011Struiseijeren, "'·0 I 4 - 0 1 4 rekenen wij dat die beperking veol goed kan d, ZP

Uilen, (I .'J 0 - 0 il 0 daarin IS ook tlltJt~ Ht'Om Is Hut 1811lmlsllI'u nitwerkeu, ou ecu beteren toe",land sch<'ppen Uil

W'U. \V ..""." Il , 11- 0 Il lj 'oot i, w, '" op oe" gw"d "lO bd g' 1'.", ••, "., ",. ~"""" -U".,. ",," _
• ,,,,,,,,,,., lo. Il " "1- U 0 , d" d. to,.. wn""g. ....',,". d.. wken, on " m,. ''''', ". ,,", ,...,_ "'"." " .."',, n" ,•.
'"" hm",,,,", " 3 ti - Il 3 li iomaod'00' ~"k"po' booo. w... oen ,od0' m~ ""'m pp"" km" ,,,' <'I.... ,,,,./ "" """. "._".", _" "''' ",," _', "" _ "'. 0, ,,,',.

en met god!ldleust.en als die ouzel' Afllkaall6c!Je h,,11 (\ n s'-IIII1..' 'a LdfIlS'e"I, '.~T(jds, !Jrkalm aan zon gestorven zijn, rClskosten ltl'Ol' I: IIX -z p""t -/1, H'llIX -p"p"n~ ..rp '-'I! mJr.
Engeland, oonsnlt"n met heelmeesters van don I Natnrellen filet deelt, als uet ecu hPlltg boek ~8"., IJs :-, ellt _', '." r '"~" Ler" Srn ..~r
eel'sten rang en 110'7 !teol Wilt meel' tu re',ening I hepft, lIaar bet oor Jell vali ben die be,t als zoo. (;UltJ I' \\ f'It<Y.'l RH _ rol)[~,,~ liet \\ 0rc.~ter.

~ 8ch. blecl wd, d- ...."lI I r_rlOCl" 'n8"lell'l" plfLJIlS6,.....=~~~--~~~=~~~~~~~~~Qbrongen kan, on da:t Van de Regter, omdat ziju dauig er"cnllen oell regt~treek~clw J,:oJi hllli.;l' •• " dt f, tt'e, 'lTh 'I 'trll,,, llag'elljl,S J.'Uf,sll..'er,

been zooveel lIloor waard is dan dat vau oea opeDbaring Inbonden.I!'; en l'en op 7uli>cll grond TI! CrrK1\lI , •• ' iJ"er-cht vorsl bll1'\ ,,'s WASmen

III IlqllRflct "t E I"",,, ,cl ro,,,r te Purt Elllabetb leman vali DIets, cell vergoodltlg erlang't wl\ar rnstend jZeloof ,"orrut!t men rDlllJer Itgt V:)UI' hl.t -Iecurs IwuJ "P ZI[ f ha'IHCh,VERPLIGTlNGJ;;N VAN PLAATSELIJKE hId ' d

.ME ,1; U HEN. eeu eele afdeeling lOOI' mID er .,oorname he en een ander, dan een goJsJwlIst lou tet op over Il'. Iln ::;OMRR \'ILL> lij 't I~ \\ orcest~r Mn rn,,\, enbowoond bl
'J' 11;"lua mo,t De znnk I·Swaardl'a I I •.al "u~ w""r.Cf'IJ ,J II, 'Ril d, 1\. II)H" j Hn elders ZII"' J ~ - ,., verlIlg of natnurbeschonwlllg 17ef'l'oud ~tL'.r. nno '""g "",ID .. h."rieo w'l ,o,.,,,,b,i. • • "ph,I.' .. ""," Oe' """'~b,,,,, 'I' ..te( oa, d" m,O

om mot zorg doul' mauUCII ouderwc!tt to worden: lig IS het I{ep.n doode go Is hellst, W:Ult IlU I~II brtlfl~ef,

die aan l'egtskeTJm! eu sta:!.tskenUlS vrijbeid Van I zoowel do voortgang dltJn het cr in Noor- \ ASrtl'HIl -I f den ln.,,jv~ ten b ,edel TIln 0 J
die vooroordedeo paren die uit ell:ellbaat of \\ '''leIlH Ir Ikeft le he., .\10: 'r pen hurSJ" II

"d, ... ""It.,,,, .. , gokom", d.. b.' , ... , . . ,dehik, " .. k." '" U",,, "" ", ,"mm,." 0..,1""'" m" "," "'m .... "'" "" '" '" '"
gevoel van clgenWa:ll de "oodsprolten, Ons IS Ch' k I h t d I Stucl[~II~lrl\)\l 'r".H LI 0 verkoe lt

gedeelte. vaa lila mna. t, aSe toenemen
bet genoeg cr de aandBcht .,an bet pubhek, ER" h 'FP'~R\'al)l''', II3;rt b~r C.tuc~rt8ch, hil,d,I'd' I t F t B f thb bezoek vaIJ Mekka door var af wonende .Maho I predikt th"ns In een ~Rp.1 le (-iu"el1stown de noknaar &an el lOg van lt: or eaa or sc e e. , k

m~danen toont dHt or 1I0g een kracbt IU Zit die der Bfscrlfiffll!l, monr onz" fle I~ur l~ vruUwen WJr.
' den door den !l~~st In een Rnder" rl"tlilg' iZ'edre,eo

iu de godsdiensten waar III lallg verleden een weil I VRa!I()OGflE I~VORRRK(,TKNop Rrllkelen die mpn

I het Cprls£endom de plaats van lOunm,ni<lt llleOI In d" Kola lie Iron pr. ducerpn, en b,paald-ltjk 'p

, - , @teeldwlen, word." III < epn pelltle ~0~r"'lt1aJ' gevonden werd, .MIst bet die klacht t?t ont- 'die door de Bur",",sdllrpl!Che I\nmer un Koophan.
IN zoo vcr is hot l;ugt:lsclle nicu 11'8 per ma,ll. wikktJling van ZIJn beliJder's en tot beheersching ,del IIIIn bet Parlement zal worden ~pz Ind,n
stoomboot olJvangeu voor Zaid Afrika DIet " C H FT VOl'iNIS ...."Rrbll zekere 01",1" te Q~een'.

'I ' J I d het I der wereld die aan hot Christendom eigen 1S' town,-een bIRllI<P,-W"!l~n8 8ch8""ndl~f8t,,' ll~m
gunstig a s men 61' nit Ziet I at ons an r-

I toch zal niem.nd h.et minachteu dit) weet welk ,,)oveel met do hts Jan kril_eu, IS d,)or betterrein wordt waar de groote veldslagen tns- " 00stelJjke lIof g'PM'I8tltlrrt II j'; pr_ttl!, en eer.h d
" I " "0 t" I ", t een rol het In de ge8chwdenl8 Leeft vervn:ld, cn, v,,1 r8 bet nm "fine, UI Z ~t V'U ~"n h lO,:er lIulso en e ns en Il S, zoo ang ZIJ nie Sr I

III

I-

r h f, b '1\lllstrhst t~ zilnbelangriJ'kors om handen heLben zuIleu gele-I welk een IUvloed t>t oe "ut op ca d!e er In I • ,
' r I~VA~O LC'TUKRSCHR hRRK _ De )ollrltJkscheverd wordeD. Hoe minder mcn zioh in Enge-, gelooven. fe

p
8tneTln,! der AUllsbuql@che Cflnt-MI' .,,1 Alul"r opI d t I b I t b te Imorgen, • lowel '8 mllr"ren@I\J8 '8 R"J Id., pJ.Ult' fin.au me onze za Wil CUlO<"lt"OS eel'; enl , J' I kif I kid

Hetonderzeesche telegram OVer de aansbelllDg I den .en In "I en we.~ le en "Jr, nni ~r "
schoon fliet allen lU Zllld Afd[,a Let met dit d h W G J tot C 1"ldln~ ... n den bllór Ashl@y, .Ill Werkl1\IIfII tl)'l, GJkbe t I lt van cn eer m, nrt on lJmmls8aril voor: uI er I\I\U de zltph~lIts611jorekollekteerd word"n,OilS woren eells ZlJlI- IVan zoo",e - ra d TIL B ha a kw t L "t I

' :. e ranSVaA BCue en ec an es les, eell LANDVKRJn'IZlN!1 -T~I"'~l'l\mmen III hier Uit 1:0,,"'Enge!scucli als N,Ltul'ellt Ir b, odlcl'mers ZIJD een aau de Cape Argus geen onkel woord ontlokt, IlllDd ontnn",en toon~n dRI de InternlltlOnllle St) "D

ander gevoolcll toe!i
0

iuall,-L.l1 toch de groote en iu het artikel wat de Cap~ 1\mc8 er over: boot8ChRpplJ Zich AAn bRllr, o.ereenkomst l<lt he:
' , , , I ' , I n.. ,rbren ..en 'Rn If\lldverbuIZer8 nRH hier )ntlr k.meHderhelc! Cl' 7.lch hgt nH e I"eroelllg~n, Ter. r schrijft wordt Illets gozegd van s mfl.ns peraan. k,'n heeft, en de iCewone lUAtlsloombovten le weder

wijl wij Ol s ltltUs80lteu best begriJpen knnnen Ilijkheld, WIj kennen die persoonhJkheld niet, I zullen AA' voeren

hoe het kUUlt dat de zaken 01.8 than8 weder mall,r wij meenen den naam gezien te hebben biJ I VRNnRsfAD verheu"t Zich rn frRAI wede-, mAAr
I. h ' , I' k d vermeIdIDgen van deputatlOs der MaatsohapPIJ r W,,!!etlS d" JleTlul(~ hne.e~lb",d regen tile pr I I \ p'r)tegenloopen, aeuten WIJ Lt Ortoegrijpe IJ at, , r en M~I ",e.~lIpn 18 kU1nen de b .eren ten deele lij,;'

Dr. JorÏllscu's IDzigten o\cr de z>\lren in Zoi. tot BeschermIDg van den Inboorhng aan Engel. Iniet p'(),,~en De Il'omrner,)Qfl8lle AAnhot lp7"!nnen,
f lea I b I I J' c' sche MIDisters van I\olomea; on behoort de en b"looft ~~el Elf nl"Uwe hdmllten, fIleer k.:eltJkA rl ,zoo as eWl'Crt wor, t, met 10 van oir 'f Mbd h bh<> 'dlln "Oil te voren ZIJ'l Ra IgpllOmell' man tot die raalJe aatsc apPlj, an e rn , ,

H, Robinson eIl den hotJr Merrlman overeel!ll KI' t K 'I 'I bIb' I TI': SOl<lRnSRT Oosr "Inil onlRnflS pen p11\rd d.t
o onlS eu en 0 aUla e e angen--;VIJ eZlgen j b L d IzouJln komen, Sir Ilercules wtl niets liever I , '''or een rood ..Rr l1e8pllflfl~n WAS op en , 'p,-o

' " I den naam Iller In rnlmste beteekeOlB, zoo dat 1111 dIl brno len 8pToDfl~n er Uit, lot il'O lt fl~n')~..'"n
dan Engelsohe Illmengmg In Beohaanalalld ; de look de boeren van VrijSlaat en Z, A Repnbltek Ider Nnlurelle:J De kllr w-r,d zeH )pt, m Uir III
hool' }{erriman is met Let dool naar Engeland' d h _ d t.e k i I broojeloozen tOetill\nd lid 1:)Jru.'rsettera liJn raa.k' !er on er ooren, geen e mms ROS om ml' I bhJde dnt er thl\n~ ~en opnam" wordt il_dM1I 'ongegaan om, "lj zouden haast zegg~u teKeu beter billijkheid beoordeeld eu behandelJ te woh:len, i den spoor ....e;o Villi J\" ,khuis nRRrhun plek

w.", i" noa.to'.nd <ot w" K"'0"k",oi, "1 H,t doo' 0", b""m ,,"0":'" .n". h.t ",,,,tl. "~''''''''' "" ~' Kb" ""'. wod", .",cl
maken' en zou met hen een man het eens zijn I weersproken wordt, en bnltondlen, In do Knap- J 1ft ~,fi~d~n~ In"ev,,, rd te lI[n ".1 een vure I~i'i.d

' '" rplaT\~ te WInden [)Ie mt'n hier VIndt 11[n !ll.t , ..eldie hier in de Koopmansbeurs Enlk eea alles I koloOle zoo mm als In de Repnblteken, zIJn Il\0de!'ll dnn de ordlnu18 rnU;{'~n die 0)1, In Lllr"f"
bebalve onzekereu klflnlt over de betrekkingen: de boeren van plan om zlcL goedwdltg te I een menscb het le 'en If\!tli( ;;'ak.o, mR!\r de I. lrn'

' I t eronuellJken, AI hedr dan ook de zenJmg I der WRre zal hol b"8t 'fin ID E'I~~lnnJ Diet prettl.er
do ongewisso baren vertrouwt, wie een baan tussehen Kolon18ten en Naturellcn8tammen, en i a eu v ,., , doen word~Dbe d d

' , k.l I 'd "', ,r van den Engeischen CommlsiIllrls de l{evJlgen I,,,., "to, "1 "om ".n mm, ." d. n.. , dn ooOO.. k,'" kb", '"" "'I' b.od,'m. I . Tw" ~""''' _ T. II.. " •• "b ... ..m eo"
81agboom door den dood gestold neervalt, geslo- voor de Znid AfrikaanscbIl Staten, beeft doen I die men van, d.o bem~alltgheld vlln een liJ der door liJD d kter opjl'-fleven, mRar t-f ,~n bc-em Jj"

Maatschappij In kwestie kan verwacbteo dau' dukt-r uen aDder bl) ZIJn Jl"11 nt z '.11" hiJ ern." Iten wordt, heeft hetzelfde voordeel, Voor dat booren? Maar onJnlste ~oorstellillgen zijn alles Id d' db' h' schup op een nnverru"ldbllAr i!"d,,-l'e T'le .cb lpd I b t lt b d
,', za lt eeuvon 19 c ezwar~n wanr men lOr k')8t1e den .chopper, se'l '(ln Uil howe"rde dRt,t: I'00'" • M "'.n oe '''. '" "0 "daho ..." b,,,"',, .. Id_m, '" '00'''' "I "ct mM '" m," .. k,mp,n hoc" ""'J'''''' ""'''g'ro", It'm ,tt,," "'" ,e,,,,,, omdOl'"JO ~""P''''' "'.

S,,"""'" ", J. J. .. "'" bn'p "", .. kt. "." hijg' m.o .. , d. _k w,... ,"II," wij ),"g", "" D,. '" d" d" m.. dM",m ~" .''''''aag d" good, """" .. ~h, ~h"," "P "", oog~ b."....". "" ••\',tti", ",m & C,., "' .. ',k op oen Ko',ni."o w,. of i, d. "'Mt Jo"" .. n ,,,bu'd W"'" ." ,"WM. ....cboo.... k "'boof<to ,.."".11... '"" ,.,

D~ HPl'n S ('110," \rnrr;ITT, dip 111 ~l. moo " •• :
du r T""IBfnRI~cb" Fp"ctJ!nlles Ifl ,j-r lij 1 lf) IT] '-'J"-
Iilkh"den te !l' r'rlkt, 18 Ih,,"" Villi "-rr rel' ,hrt'!r oe I
t~ru!, f"lt j!~tlft hOll! op l"R.'1. dil! ml!'H ...n 'LoHI Z lr .....-
Lou JPIlI lo)j die .r benrhelJ ...""len In de k '.!"'
Wlill m,de dH .\I"p'chers tllRne rRRr d. Rn1-,.
w.reld ...nr<i·c ,.-HJJden, le, b pth,t h'" ... tnno
zrlHr te nnd'n

oeo Knpenaar deels uallfo bescbeldeu In lilt

-;:,; ti le \'()or bt Blad wenschen ta
);Jdallkcn moeten drie maan Jen vooruIt
!:eDms geven van hun voorLem~n,

I Agenten voor de "Zuid.Afrikaan
en Volksvriend." Op de Pon.lo grenzel! scL'J"t wcder onrust

le heerBchCIl, '-'11 de becl en Ilrowrtlce, C" I \Ya.
tel meper eli Stt ac1lan ZIJu vort rokken om III de
bllnr t V,ltl MairIbde grensregeiingeo op zich t.e

\ \'i

Een ~eer aangenaam gelegen

BUITEN'l~RBLIJF,
Te F'ortnijntjes Dorp,

NABIJ HET IJoRP STELLENBOSCH

• Geo, ~11.rrn'r
• 1l,0 VRn ZIJl.
- W,:\, Joubert,

p Te8k~,
· II S, VilJoeu
- ]I Knel
- IJ, II, Viljoen,

S l'ostL1la,
• J, 1.. Hnïbel.o J,v,d,:\Iprwe,O,zl',
lt 0, de VIlliers,

• A, vnn I~eenen,
- J J J, V/HI Rensbllr~,
- JH, N(l,'r~!lrb,

P,.F Llodenh ..r;!, •
~, W, Vl\'o Wlik,
,I. J, le rloex, p, du 1',1,

• Oeo, H041l8on,
• "LXeClll~ulslmwer & Trust

!llantschappij,
- J Kretz~,
• T, C H"dha, Jr
• 1',,\, Luckhol,

1', W J, BosllJRI1,
II ChAsel
M, C, LOlaw,

• C, NatbRlT,
Jl, M, SllI,bLer,
Klerek en !le Villiers,
0, 1:)ch'nIlen,

• IJ, J, Mod.el.
19n, L, FtirretrR,
A, G, H, ha Velden
f', 0, Cloete,
H P VRnfIeHuen,
[) f, !lll\r~ls,
J, J 'rRn AardIl,
0, de GretlJT, lJ,zll,
J HS, Ben DI!!.

J, J J, 1IIIIritz
• E, Meyer, N,zn,

op te 1llC! kOll dat h;)t Fort lloanfOl'tsobe Boeren
Congres omtrent sommige zf\ken tot geheel

ORGELIST BE:\OODIGD. Z:\TUIWAG.20 JUNIJ 1883.

zou zijn geweest zoo niet htJt Engelsche element
Or nagenoog alleen vertollen woortligd 1\118 ge.
wordon, Jnist om dit Engelsch_ karakter van

AANZOEKEN om deze hotre:..kttl;, die op
1 AuguBtnB nanst, open valt, '" orden ont.

vaugell, V~Igezeld 'lau Getnigsohllfl cU van be,
k waamheid, tot 15 JU LIJ aalll!la,ll'dL', door

J l: NEETnLI~G, Prt.( I, "lJt
<ler Ned, Geref. Kerk te

Stdlenbosc!t,

~II\IUle8bury-
.\llddell:urj.( -
IIurraysbur!!,
'I o88elbani •
'lRclean

r Montagu _
I M oorrees borg
Nstal •
Namaqualand
Nazareth
OitfantBrizier
Oudtshoorn -
Pllliadelrhla
Philipstown

het een kwestie ter hand geuomen en, volgens
aus oordeel, nij goed uitgemaakt heeft, waal'- 'T EEN EN ANDER.

De PaarJsf'he Bunk A, J, Joubert, W ID,
G W, D, Rust,

• A, van Velden,
• J, G, fl8Bcher,

p, J, Naudé.
S P Tan Elle1\'ee,
IT, van der SPUIj,

- A, Sren!l'ler,
• D, F, Berrflng'é,

fT Roos, T"n,
DIRECTEUREN: ,P8IIrl - Jj, J, A, Vlln der Spulj

I Potchefstroom • C, Ill. Douthwnite,Wel. Ed lIeH 1', (',Lil ROUX,Voorntte', • _ Faure.
P J 1.1 E G I l'rlll(Jrla r

" "JJ ALIIERB, m, Penrslun • A,J,My'burgb.
A J, ~AR.AIS, J.zn, Plquetberll' • • J, Doml~e,

" SEll", ;AN NIl~KEHh.. POltecvllle G"o, Laurence & 00,
J A,):lJo;R'xHAk!JI. Pneskn P J, vlln der Merwt'. Jr,

" J J, .!\iI\'NAAR SENR, Prins AlbArt J, ~Icnermid,
" G J }IALHEHBE, HHeredsle L, H, Meuránt,

p, B. DE VILLE. 1:lchmond • J 1.. Oonradie,
F J I UG HCl!Jcrt.Qon • J A N@p~bllng,

tt " • :I 0, P zn n.1~b~ek w e~t _ f, Hu&.oll ....
De Bank gIldt Helllen op Vaste f)'positn, bel RlebeekskRsteel D, Km:e, r

tariet te worden VerTomen tpn haren kautore, Somersel "'est Johao ThAur.l""M"
' l'e DlreCleurelJ ver!!"der, n ~11I'lld<rgs en DOll. Stellenbusch • \\' J de Kock,
dt" ...gil,'!!rnorgell&lenlOurt',omCJHr Apphcale S h (J,H,Il,ROSBouw
voor lJaconto te bes!Jsseu, I te}ns urg. '! Eerw, N, p,.t\, ['" 0ee.

AG1:NT, KAAPnAD I Swellendam, G. Remecke,
Zuid Afrikaansche Dank ,SI\IQanbflba~1 J, 0, Stephao.

J JL' 0 . , • ISchletfonlelD - - Sterrenhtirg,
' .I' I E I. UX, Ka,~ IEr, '" tb I d \\' F M 'tj,

Iuu er an • , , llrI~,

I&merset Oost J IJ, Hofweyr
Tulbag'h. H, FRlI'all,

I Tarkastad - • Gen, J, TRyl<lr,

IlL lIenbAIlO - • • G. de l\:orLe,
Utrecht (Trtlnsv8II1) • H. L Ne~thlln~,

uPGERIGT 1 \ aD der Rvl'~Knlnl, 1',0, D, J, MRntz, Jl,
D~n 29sten September 1838 Veutersburg D, p, v, d, lIeve.

KAPITAAL .£70,000' ':llbersdorp. W, Roux, ,
Victoria \\ e~t Jl J, lferlllc!b.
\Vi IDberg (} de Kock,
Winburg • A, Reeden
\\ Il f F.. G, Malherbe,-~ Ine:-Iol, 1 J F, Pentz & Co.
Wllowwore • A, W, Ddl.
Worcester • - J G, de Wet,
\\ Rkker8troow • D, D, Blerm"n, Jr.IXalanga • G B, Jackeo!!,

---- ------

PAAHL,

sluit, op gevesti;;d te huLbeuhet COIlgfl8 doet het ons groot genoegen datOPGERWT SEPT,
Nominaal Kapitaal
Opbetaald KlI.pitaal
Reservefonds ..

18.:!2
£ 41,430
13,810
11,810

omtrect wij meenJen biJ een Engelsoh pnbliek
steeds bl'strijding unzer inzigten te zullen ViD.

den, Wij bedoelen de beperking der scbllvor.
" goediug door AfdE'elingsraden, in goval vau oage-

lakken op onder hun opzigt staande wegen to be.
talell,tot £::'0, De afdeeling Cradoek moest, eeni.
gen tijd geleden, £2,500 voor eell gebroken been
van den heer Hame betalen, op grond dllt
gemeld b('en heel zou zijn gebleveu als de Raad
betel' naar aen weg gekeken bad waarop het
gebroken was, Dat ill deze zaak de nitspraak
dtJr Hegtcrs geheel in overeenstemming met do
\Vet dls Jandl! was, dnt willen wij gaarne geloo.
vou, on in allen geval zijn wij nict bevoegd om
op regtskoadige gronden die uitspraak te be.

"

"

"

stl'iJdon, Maar de beataande wet is één ding,
en wat regt Ïll en bthoort iets allders. Iedereen
is gedwongen den strijd des lovens op een of
andere roaDIer te sir ijden. Het ootbreekt niet
allD middelen om de bezwaren van dien strijd te
verminderen, Wie zlju kapitaal ia eo:! wink~l.
hais en winkelgoederen belegt, weet dat al lijn
vermagou kan te gronde gaan als zija buurman
bij 9tJt )laar bed gaan vergeet ZijD kaars uit te
blazen,en brand hier.,an het gevolg is; en daarom
verzekert hij gobouw on goederon in een Brand.
waarborgmaatschappij, Wio zija goederen aan

IIDE PROTECTEUR"
Braudu8uza.tie Maatschappi

lIARKTPLEI,X, KA.AP::;TAD,

.
DIUil T lt REN:

De Wel·Ed. Heer 1. P. II. v, D, Pon,
l)re~IJel't •

" J, C, HOF\IEYH, VIer.
Prelild~lIt.

J, J, HOFMEYR,

" ·W. S, DAHTFR,
J. C, \\' F.'-'''El.'',
(,1'.\"('8,

" l'AI L DE VlI.LIER3,
" F J, B, LHIGERMA.S',

nUDOLI II M lJlJt;RGH.

"

"

"
" , V 1\ K K 1) 0 I' I ~ f~ t: r\.
" !

i Juni) :?5,-;Groot Drftkel,@t~lD,Vast- en L08ll'oed VRn
G, W, Elhot,-J. S, Marais & Co"
Afslagers,

:?5,-Kll\pmul~ Stalltln,
Huthman ,-4. De
A f8111ll818,

,,:?e-Worc,sttlr, Ossen van L S, ,E!'IlsmlU,_ vau eeR onzer Koloniale steden, dan kan men,De Vos & I h~ron, Afslag'~rs,
" ;?IJ -Plquelbel'fl, VMre ..n LO~8~ Qbpderen vaD ZOOals de zaken than!! staan, zonder iets betaald

Ko&ltr & O.erbeek,-E, 1-!, v, Noor· te hebben, vergoeding van de belastingschuldi.den, Afslaltor
"J7-~onta!ru, \ asle en Loa@e gne4eten in den gen der afJeeliagen of gemeenten waar die

InMlv, boedel VAn1', G Jopbert PI ,- wegen on StrRten toe behooren, orlangen, Eaa P VIInZIJl, AfelRger,
,,28,-Duoroklu(,r, afdeeling ~l\lmp8bury, de waarom? Omdat, heet !tet, de .Afdeelingsraden

pl~hts !loorokll),Jf, iD den, bopdel van en Gomeentebestnren verpligt zijn om wegen
wlJleu J, J. l.,ymbard,-Jt W, Moor. t._· d til 0 "
rees Jr, & Co, Afslagers. en s ra""n I~ or e e Jon( cu, at mag ItIJn.

" :!1:t -Roodehoovtp, Pnnrl. VAst· en'los!l'oed, in Maar is niet de Regering verpligt om te zorgen

1e~, I~:~~ ,~)~~~: ~~~ll~e~: Small,_ r dat or geen misJaclen gepleegd worden? En
" 28,-Eerstertvler, L~sl'oed III den hoedel vaDItoeu, als iemand di!' een talrijk: gezin.. te onder.

F~ijlen &PC' "'AIM'I burgh,-~ Villiera houden heeft vermoord wordt, looft de Staat wclRure • 0" ft allers,

" 2I:
1
-Groo, DrakeosteiD, Va.'!t- en liOljZ'oed, in Iprijzen nit Voor hen die den moordenaar aanwij.

den in8oh. boedd van A S. Toerien d Id d al h"
I'll overleden echtgdooot,-J. S, MlIlIW I zen, en wor t geme e moor enaar, JJ JJ ge-
..t, en, Af8:R;ltl)'ll,, ' Ipakt en veroordeeld is, door oonl8haudeu opge

,,:.'U.-FortlU~'jt'8dolp, nabij Stellenlloaeb, be' I knoopt waar iu oe beh fte VIUl h t .
bUltenverblilf lBn F. J, \'{. de Vil. J' 00 I) e ge.m
llere,-J, llAder « 00., , 'waar d~ vermoorde tie kOl~"itlller foor wu,

"
" 'I

AL'Dlr~l Rn:
1)(' ,\ el-Fll. }lt't'r G W. SIF:IJTLEf!,

, , , , ~, \, HOf \' t \ H ,

S, J, DE KOCK,
f:('cr-etans won,

gevoelens zijn mogen, gewaardeerd zal worden
als een man die voor lle'geen hij waarhcld en
regt acbtte met onwrikbaren moed gestreden
beeft, en die ORS werelddeel een aandeel in den
grooten god8tiienstigen strijd der ceu w heeft
versohflft wat er andert' niet ligt aan te beurt

Het overliJcien nn Bisschop Colenso berooft
Zuid Afrika vao iemand die, na zijn dood, door
iedereen, wat ook zijn godsdiensti!{e of politieke

Wij ge von eldet!! den hoofJuIhond "nn eell
plan tot t'prigtmg eener HollandscLo Maat.
schappij tot i':mJgrallO naar ne Z , Republiek,
ontleend aan een artikel in de Hul/alldsd"

A.
BERIGT.
T.

Afrikaan, Dat cr be7wnrell lfl den w('g Van dil

d b Dp: PORT I:LIX\OF:TTt'CflY. !\HHcrt \.~ hnrJ),l' ".Pial! liszD'en, dat zal leder IUZlen IC weet QC

~.. DKL heeft 001"1I.!8b-.I ,t ..", • '''M-.t "m z ch t t J.oDgaarne menig Hollandscb kapltal:st anders He"erlll..' t~ ...~, d..n Illet "_, '''fZ ,.J, ,un 'w "n.1 :
dan in effekten zijn geld belegt, eu toe bang Yan Jen C,~duck.chen Sp)nrw~i! t Il "~n (lrRlW'I' .',

I . en t,..n twe~d.., nm" "1 r~pD p·t j;'fOr rl ... f 1" Il "'f r 04~men In Holland IS om ge d In ondernelllingen L '1 dil. I . .. li'

"t!t, irl] Lie I JU "Ji! rall u.fl-A. ,t ...r m I!l.r t't4f J~"
te wagon waar men met alles van weet, OUZt s 1!lIl,geD IUInde hRfld :evenj., met ~nkele vernnd"n".
inziens hoeft het slechts dan kans lot slagelI als ",en Ann te n!'tJIen

zou ziju gevallt}n Reeds bekend als een man er eensdeels vermogende enthnsl8sten gevonden I PAARDP'i7.I"i\TKl< _ O,.r dr'l ~ en ",,,d..,. 1'''''
die altha1Js op éáu gebied der weteu8chap-de . , , denllektan b-eft d- h,'er .\lariC", tpn ~" h, 'en .'

• " worden die hno geld UIt louter lIefje voor de 1\ W T ''''~lCh~ Theren-.-.r".f<l;!rn.r, ~.n T' r Ir..'
w18kunst,-zIOh vCl'dlensteltJk had gemaakt, en Bollandsohe nationahleit in de zaak 8teken, eoO ~ehr,udplI ,h. %epr ..... "t 1""il.Pllcht en In •• 1 n-'

als ij'f'erig voorstander vl\n die bd'lngen der aoderdeels bet eigeohJke bestunr aan Iemand plAAtseilike I,lnd~n Wo-ill m-"ll"d""IJ, m~~r WfUI'"n

". , . h..t moelJellJI< I" Je Ver l,ell""n ,"Jers dRn d, ,r ee'ZUId Afrikaansche bet'olking, blank:of gekleurd'll komt dIe In het ~Slt van een ordeutchJk hoofd Ivertaling, waar WIJ geso pllIIItB Nor hebb~ll, ~
die hem ala Biuohop nu Natal ~~ ~!er; op zijllllQh~Iid!~ ~Q b~D,"yD SQO~~~~~~ ~,laten Ul~~~.~!

FABRIKANT van den beroemden "I~NES'
Zadel, die voor gemak onovertroffen 18en

gewaarborgd wordt precies te passen. Probeel t
deo Nieuwen IAlmswolll"tl Zitting Zadel, (II
prachtige Veren lIttlDg Ulet Uomelastiek,

Zadela gemaakt naar alle- patrouI'n,-TUlg f
met VooraIag gewerkt netjes gemaakt in stel_j
tA.1ID llpazmeD.-Reparatletl netjes ~ li
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In Holland Diet OIl&-
7. el good Wat baef\
chen oorlog een eDkel
cl eeu u tgaaf VOOr de
n u ZUid Afrika ge.

r ow nmeuwerJuog
f et zal oos aangenUIIl
taak n et zoo z.aar 18

door bet geJD" be.

r be9taande t.Dd
h e ve Vil 1 oen 11eph-te.

11 een nieu"
lel J k loo," dit
ltb 118 In h".

c r "p ,,1\1.:: gebn\gt sal
Ju 1 g waakt. Da~

over 0 zal dle~D de
Jt ~ I"ten of het Dleu ••

en e gen MI018

• Zt>er verst"udrg
zood sleohta een
"I~ lo lJeparte.

v OaJer"'lJl en
wl.I\r al .area

en toegedaan,
v 3. Iud IS lIohten Om

050 dat de Vraag
C eo mou W ltd _1
It v st;e.:ooopt

u Iel jk te gaan
st r vat aaders .a
ecu boegbeeld aan

m Iu-s goon verlof
n I kan geveu zo ,Jer

a Z JU 1\£ I'I'o;ragheld te
we ..eu gedoord

I n doze zaak ter
t burl\'emeeaters

, tit l>ehoordo te

weder oorust
lee Carl Wa-

u .... eu om In de

I\OU op zioh te
zoo '\ng bet

" n~n woon plek ken
rt de ID be~

b Maar

Il en gaveo

I!te IIIgste
orJ u dau III het

r R~n r 04, en
n " cl rt III"
1\1\0 d~n IlIAn

n f RA ",ed"" iDAAr
~ fl J 8 or I c\.pr 1

~ Hen tan daele nog
~ AAn h~t IJ gIDDen,

01\ eu meer tageltJk

nIN eeo p!lArd d_t
'R~ (lP d~n l)(lp eD

t!\'TO t ~~noeIi'8n
et nt m lAr III

I rsettdra I ID ruk
"'ordt iledMn 'lUl
I un ple~

rt wodeo gdlegd
een WMe lAnd

r ndt I I niet 1'eel
ei ~ u , 1 Eur p"
n mIlJ\( de kOllut

iln loet prettIger

n tb W ~ IemAnd
~lll' t." lZ'em Id.,
" "Rf h J h"llI een
.. d Die IlCbop
b-"'"erde dAt b J

c",il8npart J eeD
Cd h~bbeD dil som

I 0 Ill, meo .!!<lt (
r t Jl n mOel)"-

~ n nm dlll\rh~n
en 'un 11.,,,1
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Tl'i BAaKLY WKST II op een qpeobars ,er ade I Il
een besluit Il.Domen tel gun~~ der 1 hJ.lng VQn
Mllnkor line - land en ~e IInJar v 1 .lill\ilt~n te ..n
SttoUaland H..t beboeft llaauw"hJks 'fermeld d..t
met ultzondenng van een mijnbeer T M du TOit
dien men, Ctoreere der Afrikaanders, In deu VOOrzit
teT8toel geplullt bad, geen der aaDwezlgelJ een Alrl.
kMnder nRA.mdroeg

HilT LANDBOUWGlUilOOT8CHAP albl"r heett Don
dbrdfllZ' een verj!'8denng jZ'eboudep ten einde een ont
werp 'rIIn retltle ten beho81'e 'Illn de opngnng ran
I!<!n JJeputt'ment 1'an Landt>. uw nil te JCIII\D In dit
ontwerp worden de 'oordeeleD 'fan sulk een Dppa
tement op!Z'~80lDd word~ jl'ewit.Jen op het 'oor
btoeld VIln andere Staten en K lonien en wordt ver
klaard dat men de vraag of me~ l1li11 hst hoofd VIIn
bet I epar ement l'en 'JlIIrhlO AlIIJ18tpr moeat hebbe
onbt'lhet WI de lilt .." Oe vilnebillende IDfIlIISChRp-
pijen 'lIoLaodbouw I( uden 1'Olgdll' dol potJtIP met hdt
Departement UltatekeDd ku me II\menwsrken Oe he-r
Seb 'fin ReDen op "'lene ,,001'tl181een kleine WIJII
g nil' slfchta een woord betr.ffende In het ontwerp
~ebngt werd, deelde fIlIn -de aaDwellgen eeruge
r~sultllteQ van een door hSIii Illlreateld ondersoek
mede, ttln eff"lrte dAt de Jalldoon ...ende bevolkln~
blsr In 'fpel Ilrooter m_te WAStll61leUomen dan bet
land Wilt werkdllk bebouwd werd E~n ge worden
w 8SeluJIl tU8IIChen hem den beer Goldecbmidt e
a d"re h eren had dMrna plRatll over de vraag of
bet kWl\&d 100 erg Will als hij bet roorsseld .. en of
bet louter doo. beeprO"I]IDg kon '1v0rde verbolFsl.
mur ter slotte werd hAt ont",Jrp VI petrue llI"t
IIIllemeene Itélllm ..n 1l000d,ll'ek"-ll.d, gol jk ook een
"oorstI'l om de penne aan alte LaddboUWllIl\IlllcbRp
PIJen des IIInch rond t~ z nden

))11 APRIXANP.R BoND te Achterop Snt'euwberj.:
beelt op 12 deler epn ~er,ll'lIdsrmg if.bollden WRllrtRn
een rapport In den Graa} RBtnetter verschijnt 0 der
de oodt!rwerpen warel 80mmlge reeds dIk "'IJl, be
sproken soo Als dRt der Zooda~lltrtl1.llen 0 andere
'liD louter plnRt8eltJk b"IAn,ll' maar een pIlIIr verdie
oen de undacht Oe beer W MlDolUlr wees op de
lut dien het bebouwen van open (n et omheinde)
landen UD den veeboer gaf, die daD gedurl~ ZIJD vee
OMr bet schut aag breDgf'n HIJ wilde> het bebou ...en
"'0 open lllnden DIet grheel Illten verb eden wRot
dAt W~S voor de Rrmere bo ..ren te 8ffI: mIllIr de boeta
voor 'ee ""n Ish Gd op 4d 'er lagen ten einde te
beletten dat 100 als tbllO! VMk ge8Ch edde men IROd
om geeo andere reden bebou ",d" dan m vee te kun
oen !'Chutten O,er deze IRak bleek ,eel vencbll
'ao lIevoelen le bestflllO SOllim ge der aanwéllgeo
.prllkeD sterk t"ll'"n het bebou "'eo 1'IIDapeD I_oden
als let8 wat lO Z Afnkaau8Che toeetandeo volstrekt
DIet tbulS hoorde terWIJl Rnder" op de beboeften der
IIrmere be,olklng welen eo llIen \!Indlgde met op
,oerstel VAn den heer C A du lolt, de Zl\ak te laten
fUsten Eenl,ll' geLoch werd Illter jfewekt door een ERN OUDK Ulénr-'óNKBINO-Uil ee 1 Etlgelscb blad
p An van deo heer Enshn de tot u~troelJIDg 'an n- z eO WIJ dRt bet • offdl Jk overschot "ener N~ ler
gedIerte prIJzeo WIlde UItloven voor wIe de met'8 41 1a0dllChe vorstIn seds'l"t eeuwe lO een kerk ts Gsnt
.taarten 91\0 roofdIeren le.erde m!¥lr dit gellicb b. Z cb be'lDdende thllL' nlar Ue elllRrMs I IS O'.r
lette Diet dat meo een Swrt-eommlJale benoelllde gebrAgt Olll RRn Ge Zijde '"1 het It]k van illll\r ge
om gelden 1'oor de prl)zeo ID tt! lameleo eD die priJ mliRI ta rustsn Ole vorstlo was I...b"Il" (of F un
zen allo de etl\llrtenleverRRI'tI Rntl AlrlkRoers luow~1 betb) VlO OosteortJk :r.uster 'RD keuer KRfel V
als bond.manDl,lo toe te '19'Jlen en gehuw I m~t ko ug Ohrlsllflllo Il nl Uen

AFOJUILING811AAD VAN STRLLK:fnOSCH -Op de mllrkeo IIMr g~schl~denls II voor heden 'Rn
~ewone muodel Jk'lCbe vergRdert II' VAn den Ifdee Hol a d.chen bloede vr j merkwRRrdlg Il"t 18 bd
hDg.ralll{ VaD St"llenboscb geboud eo op 13 dez.r kend dat CbmtlRII to.n h J kroooprins "0 stRd
werd beslott!o den Wegc ntrRcta t tI! betRlen voor houd~r "RO Noorwegeo WRS met OUHeko de
het kwartaal elnl gende 31 MaRrt II-U.dédlleho,ll' schoo II dochter VROeen HoIL\Ild6ehe wlDkeherst ..r
werd ,ll'edftRn dllt de Afdeel ngsraild vnn CRltld n le Bergen lU vertrou wden omga Uil' trad eo dien
~eeo kao. aag om brj te drageu "dor de ook sten omgang ook Dil IljO huwtlhJk fll.t db.,lk, tot ZIJ
VRn het vprbreeden VIIn bet boveo"". gedeelte VRn WI oare8 op J"ugdl!(en 1""'tlJd overleeJ Il.t 18

Sir Lowry 8 PRa Kloof en men kW1I1ll tot het be eYsn be'eod dRt UUlnk.8 moeder :'Ie~brtt \\ II
slu t dllt b..t w ..rk 0 der deze oostIII d )!'bedeo onll~ lems dIe ee 1 koapPtl INUW WRS aan d"n ko Ing
dAan mOest bhjven Op v~rzoek Vile bet d rpsbe Wist te vsrtslldn hu" dil h.eucher8 d"f Ned.rllln
stuur VBn S mers~t West Strand ward be810kn III den bUll wRllt en bet IIIDd III blue voo III v~r
de nood ge .tnppeD te o"men voor het heffeo eener 8chuld gd waren Rau den aterk ontWikkelden sn
beluunjl op <Retgoed blDnen d" gt\lnzlJ I '111\ dat blo. Je dsn burll.rs Rnd dien men er bad en dllt
bestuur gelegeo en op verzoek van dim heer \V il Ubr18t I\IIn dil! bRllr eeDlgerlii te ale IlIIIster van
M Kennsdy van Somerset \\ est Strand \Verd deze lin no CD beZIgde met gOtld gevolg op haa. rRlId
Rla on~vRnger der bdn8tlOg In kwe.tle aanges eld ll~rli'tl IJk~ to~st.a d~ 1 ID zIJn rIJk lacht te 8tlcbtd
I e beer Adrtfllln de \\ f.1I1 dsed Bllozosk om achlld tot ee om we t.. I g uem dJn tr001l d~"d ~.r lel~
't'rjlotd ng ,oor eeo g~broken 113 op deu weg nllar W Rt mwder bekeod I~ 18 dRt de )elljld );8.kO I P
Saxenburg en d~ heer LlndeDberg 1110ortie gtlbro SCbOOD en ~eeetn]k luO II S al bllRr fRef.re docb
ken Vl'er op deo KIHp.nut8weg Tende(ll werden "oor ters mAlLr I cb IU N~d~rll\ndscbe loeslllndell v..el
MelezeD voor bet vtHbeteren eo o~derbouden van meor tuu s g.vosle d .. don I Uee ecu" m ..t Je
alle Aldeel 0l/sralldwegeD VIID d.. heeren P von Holla cJ8Che rMdgeet.ter 'lUl bAar mRn op d ..n b"s
&k8troom A AI de' 111era eo L P vnn SIttert teo voet WftS en hllllr pilln en Olll HoliRuder. IlRllr
Na tie 19" dlSCll881e weId IJ"sloteu om tot Woensdag U"oeliiRrklln ts lokkeIl u tHollandscl gez udheld
den !?Osteo dezer te verdageo, terWijl de tenderAA 8 'e ..r b"l!'u SLI/de li J Kopptlnbage 1 hilt esa silR d
In dleo tU3icheot Jd het rellt lullen bebben ow door nKkowell geo 1'''0 HoU .. dscue warmoeze l"rs
hunner teeders te WIJZ geo Varder werd medege bewoond dIe er door ChmtlAIIn en l::lJegbr t ge
deeld dat er £')50 In kM WBB en oa een ge b Z Il brllgt Z Jn so nel VIIn bu laude zeddn lul el Z J
held Yln mloder belaog afgehaod ..ld te bebben gln~ nOB beboudeo hebben Ook het KIlIlp cbe pubh ..k
men Ulteen ui lehr In dIe N~erIRnd8cb" vor8tlll eli hnr.

KAFFIIBS OP JE PLAATS - W at ~an het ,oor vr endlO de schra d~re vv nkeherst~r btllRn;l stell"n
kWRad Ills Naturell"n op Je piAalI komen' DIe eo Jee te m.er ollidat ZIJ e k UJ[ g (Jb 18tlaa
vrlll\~ bellntwoordt de heer Fred Martlo III een gebeel aders dRn bllat keIZerlijke broeder groote
br ef aan de E L Dasl atch llIet voo reent ta ver voorliefde .oor dl .. kerkhenormlDg koesterdsn dIe
telleo dRt hij Vlsr Nllturellen over ZIJn piRate zag 10 blUlr dR~..n door Lutber gepredikt wdrd, eD ID
gMO dat eenljCe mlOuteo later een "eldbrand ont haar vaddrlaud rllOldl vro~g vel" begul sL gers v nd
stond, dat een kal! dRt op het veld h~p DIet vlugttlo DE STKJ>RLIJKK nAAD werd cp z Jn IIIlItstgebo 1

koo, eo dat de koe die de IlIaeder er 'fan W88, eo den verllRdsrlnl!' gepreSideerd door dlln beer J C
het DIet fIlIn lIJn lot WIlde overlal;tlD, mede ID Hofmeyr Tot lid vao bet Oomlté nl! Opllobare
tie l'lammen omkwRm Verder bad hu twed paIIr \\ er ken 10 plall;8 VRO deo heer Lewl! werd de
deo grudIl die altijd bl) elklloder bleven mRRr heer U" \\ Ral geko'ZeD t"rwlJI de heer LeWIS de
Wflllnlln Mn Alleen terugkwam Ih~ het zoekeo 'fakaote plMts I bet Comité VRn Wllterwllrktn
eo lid verteren 08ar het aodere, 'fool{ het eludehJk verkreeg Het bl~ek dat er slecbl! £33 meer Ultge!-
te Frankfort In een ellendIgen toestand, dIe weld.. geveo dan Il ;(ekomen WB8 en dIlL de tend"r van
met den dood dwdlgde, eu merkte lIat een Natu den beer N cboll (£153) voor het herstel VRn bdL
rel, WMl'8Cbl)ohJk de man dIe het gestolen had rIOol In Jllml8ooatr"Rt was lIangeoowen Meo be
maar bang WM ontdekt te worden, bet nIllIr het .Ioot op voorsteivlID het Comllé VIIO Opeobare
eebut had gebragt £20.18 hlermlldt! DIIAr de Werken den I'IIAd 'flin IJr Fisk omtrent reglstratle
IlIaAD Drill Nalurellen kWRllIen op liJo plaall en 'fin eterlge'falleo, Mil" te ndliien ÁaDIZ'RlLnde h t
drnen drie beesten weg, en slecht! door le heltig IfIlIt8t oDtfRDlI'en rapport 'IIII deo heer Gallibie
ta vervolgen kon hl] le dWingen huu bUlt te latan rllpporteerde het 0 mite vlln Wllterwerk~n dAt meo
varen Eeo 'et 'farken werd Ult bet hok geJ&l'8'd met helll tot adViserend 11 gel leur voor hOlt Molteuo
dat meo IlChoon WIlde mRkeo Welruge mlDutao Res nou lan te sLellen gemesnd bRd daardoor I Jn
I..tar bleek het met eeo l188egfllll Iwaar gewond te rRRd O1'er het b.rstal vnn den reservoir te otvan
IIJO N<!genheo Jareo Illog had IIChrl3nr geeo IlUIt gen IlII1Rr dat als dIe rRad Dlst door belllzelven
VBO stelen gebad mllar 8tldert bet tb.!Oemen der IlIRRr door ,,~n u t Engeland le ontbieden hlll~nl@ur
plllkkers W85 bet ergOIr geworden elr schooo d" moest liegeveo wordel men het hever londer hem
pohtIe 6r perk fIlIn 8telde, bleef bet komen op een moeIt doen en, dllRr biJ toch RIleen UIt phj(t~svo,,1
aodere plaaiS Dog een gewooo miedrIJ! Voorll wae IIJO benoemIDg hlld allogeoomeo hem 'erzoeken
eOln lIJoer bureo eer. nIeuwe ploeg een Ander een moest om ZIJn IImbt oeer te leggen Ds heer Stlgant
bul, en eeD derden een vracht met hOllt ontlltolen gt!8t'condeerd door den heer W oodhead stelde IUIn
en het kwud dAt veldbranden, doet Naturelleo neming VAn het rllpport voor, maar de heer Louw
ontatoken, un het Yee deden wu al t, erg Deels IlCboon zIJn neugd" ta kennen gevende dAt gemelde
Wil' het door rooken deel! door het .oeken nMr heeren thl\n8 ook scheo"n te Jel ken dM men h er
woning dat III brand mRaklen VaD :Jl pwteen ID 10 de Kolallle 1~lf IlgellfUI'tI koo VInden '19'118hpt
het veldkornetachap, waar @cbrlJ'ers ~Iuta toe be- DIet lD all~o deel" llIet het rapport e81 s en WIlde
boorde, .lIfen 20 ultalultend door N,'urellen b'l- bet nIllIr het CVIlIIté terug laten I!lDden ZIJn
hOODd V 00ra1 op dl~ lutate behoort. ten b"boue alllendelllent ten dieo efftlkt~ ",erd fchter DIet ge
der kolonisten, naar el8Cb geittt te wordeo It'condeerd, eo bet rapport wlUlr ook de hf.,r LeWIS

BoND BN VUBBNIGING -Onder dit opechrlft Ilch 1'oor 'f8rklaard~ lIa0lt"tlDOmen Het rapport ~au
geeft de G R AdvertlUf' een f81'111i1g van bet hee COlllltá 'aD FInanc e 1 rla~ m ..n volgen, de
r;rebeurds op een vergadering VIln het DIstricts ultaprsllk der fill gest Ide IlCheldslleden, den heer
bestuur nn den Bond te GraafF R81fJet, wfIlIr de 0 Grady ,£130 al. nrgoedlng der fChsie moest
wlJk ..n Oamdeboo, Achtero{l" en Voor&eeuwberg, toeataa , bIl bet bareten ,an het rf'serVOlr geleden
Bulfelehoek en Graaff·Ramet nrtegllnwoordlgd en de kosteo Tan Arbitratle tt188chen de tWee par
wareo, eD de hellr G Waldek den vooUltterl tlJeu verdeeleD, vond bIjval Op "oontel VRn den
It.oel bekleedde Eerug belwaar werd gnondeo heer Le"'18 besloot men een Adres 'fa I rouwbe
In de bepallfJgen omtrent hetgeen ~e WIJkbe- klag MO de weduw" VR Wijlen het raadehd Maxwell
eturen lIao bet Dl8trJctlbestuur hebbtiD UI\ te~· te Z1lndeo He' verzoek ,ao den Superintendent der
taieD, eo men be.loot dele zaak tot niWer te laten BrRDdwtler om Lwee mail meer w"rd t egl'stRlln
bltJ,en .Een Ollmlté ,oor bet opsttllleil van petltlU en dAarop noeg de beer LeWIS of bet 00lRnll8
werd gekolen en van de laken dit! men biJ pet.ttle 1IR0ge,telde ()omllé VAn &atuur bijeenkWAm Ul'
fOor bet ParlemeDt daeh~ te brengeo) .erd 1'oor "OOtlHter lelde dat het dRart e '19'18ultgenoodr.gd
eent de Locatiewet geooemd tIet bleek dat VriJ mflllr nlelliaDd bIll ten bemlel! WB8komen opdagen Ot!
algemeen het gedrag ,,"n die boer&n die hun plaat Raad, henaue de beer LeWIS, IS s&dert hpt vertrek
teO bl] stukjes fIlIn NatureU"n nrbullrdeo, werd fIIO den Burgemeester feItelIJk zonde, boold eo dit
afgekell1'd, eD dat meo, om de dieverijen d e bier WIlS "olgeDII hem een redeo wurom men In moelJ"
Uit "oort"loelden het oprigten van IOCRtIel of hJkheden met deo Allnnemer wu ger.akt IlIJ
.dde doen verbIeden óf zoo wlJllgen dat DIet op elke meende dat men eeo COllllté bestalInde Uit de ,oor
mlJlllronds maar op elke plRals eleohte eeo AAn IIUSfl der dne vute Com lt t!8, met bet gflUlg vl\n
tal Naturellen g-ehul8Veet konden worden Dit den Burgemeestar beboorde te ~kleeden Dit
lUogt lDbreuk op het eillendomaregt heetan maar 'fond bIJVIII biJ den he"r GrAAff maar de 'fOOUltter
too lets moe8~ meu Ilch ""n jferl1lte tan het pu m~eDde dllt men het denkbe31d III ee 1 btlboorll k
bliek getro08ten De afgev""rdl,lde vao BuffelabOtlk fIlIngekoDdlgd "oontel moest breogeo en dIt IRI de
f8rkllUlrde Intuacbeu dat ZIJn WIJk et 'oor 11'118 "olgende week reecbl&deD Een bFlel ""n den Mil
om eiken boer 1'rlJ te laten twee N.llturellenge Il' straat, ,ersoekende geen extra ra~lIoeoe I ~ao ban
linnen nIet ID ZIJn dlen.t op liJn pluts ta lateD dieteD te i{e'fen die voor de Btad werken werd DaAr
woneo OYer he~ 10 de plaata sltHen '"0 hoofd het ComUé van Opdnbare Werken verwezen Een
"oor hw.bel&!ting werd veel gellJlroken, maar men nlJ IApge dlllCU8818had plflllll Ofer het IJlerdTIIlld
erkende dllt de h.1nog 'fan eeo hoofdbelll8tlllg waarmede O&ledonpleln tlJdell)k, ter beec:hermlng
belwaren h"d Het d.nkbeeld om den 1'Irkoop 'liD der pu geplante boomeD, <llllhelud 18 en dllt wel
feeren eo yellen aao bIJlandere regelen te biDden, me~ weerha~en voonl.D maar 100 geplaat8t tJle..k
f tot de opmerklog .anleldlDg dat IDeI! veeren te liJD dat hel voletrekt Olet bellelfde geuRr meêrn vell ..n nll~t op de&elfde hj" kon ele)l8ll, daar bragt als 1'fOlljl'tlf aao het KII.tePl Een bIef 1'an

er onder de Nllturellen aan geen ,ogel.trulabo~rdertJ den bnnemer, W"lUlrult het bleek dat hiJ h~t hem
werd gedaan eo bij dIe gelegenh6ld w!erd er ster. jle&onden geld UDDam eo met I JDWHk voort Jl. 0

"oor geijverd om bUltenkantJeJ18, ala plekken waar g,,"n, m"" londer tI! beruaten ID bet yoorb..boud
men oo.ettlge o,ef841Dkomlten aanl(lDlI',le elulten, door den RMd In IIJU bllef gemaakt .erd nRal' het
en om VIUl ben die vellen enl hadde~ be.1J.!! Tan Oomltá 1'lon Op"'nbare Werkte 1'erzonden, ",deode

endom te "ordereD EIDdeliJk werd er geeprGkllD de voorzitter om het den lanoemer niet al te 11I.llg
~~r gelijkstellinIf nn Holland1!cb met ~ugelech ID te maken Ook een bnef nn de stereu_nnemers
G ..ngtahOYeIl, en dlUUbl] seld8' d. Y8~g1lD.oor- dIe een nrandsnng In hl't k Dtrakt v.rllln!Z'deh
di er VIUl VOO18D"Uwberg dat, pilar Iln onder- 'WlIarblJ op~Dlf _l lel mllllnden kennr~vmll
Vl~lng, ED,elachen eli. maar .Uden, 8l11AkieliS. j mogelijk werd, Vl.'l'IOod m8Jl naar betseltde CollQtti,
lIoUaDdtoia lemitl. ta 411J11lt' ,ra. d. nrpderlll' wt, lW ZIE LIIJVQEG:)EL.

Ix n x B r w -0 e Ca~ ArflU' tan gUltere!l bad
" " mmt'n met r uwrand]ee t r eere vaD wIJlen

J ~ b P C 1~1I8<) maar tuseehen dUll'llndl1!8 lae mer.
r n ~e v~r~llIj!' der JMk van Mllx Berg ..r t~gm

d I JU tAbi" A8aUrllntle-mAl\lechapp J w aren
n het r~!ftljfedlog dan loaden WIJ atel

en ~d~ kflllt er ovpr rlllldpl~en of WIJ de ArglU
... e S moefij» IDlI.kenJ VJor het Hof k (j"o
~

Z,,-HJ()olln - U t Houwboek wordt Mn de Ca~
j,,(1 e IJ..r:.rt ~~!o deo Over den lellmoord Villi

ma del ~8Jll aH 8 hotslloge"rdf' HIJ had
\ b p.ebRnj:Rn en een bnef MO een broeder I I

.. ~.. 1\ d acht.ug"latan, te keonen ~ev.lDde det bIJ
i II de ba k te CIII&don gedepo eerd had Het
I f j blad acht het noodlj.: om U U8IDan, den
II este sch n koopma die Ileb weger 8 li ancl~l~
lrawn on beeft doodg~scbot 0 een pRlLr b_~hJk"
SA merk n~.n Acbter a te lenden

~ U KTR liK LICHT - Een E gelde jf.I,,@rdll heelt
m" .r u tg",ondeD om een kielIlt! elektrlekt!

Z In te nzten dat :r.IJeen l!'ede~lte YIn
ba" tOOI IIJMr nouw uitmAAkt, die dan ook

III eu d.rg I jke I cbtkrar, op bAle verscblJnt Als
,.tUI mede 18 oud" tijden de belhgen werd eu afge
be d ~ >g beter me ent men lOU het liJn als bIJ

n een nnI{ wiet Man te br ..n~n dan kn
• '" dROle ZO der b.!1'lYB&r"la een I cbteogel sieb

TO do 0

I -t: LOlt VAli de Noorder PlUlrl Kerk 18 Zoodag
• nd met eoo der pilaren !Jur beueden ge vallei

uk k gIJn er ge", e m..nscbel.l levens te be
::i~dert 'feer ren dageD bad meo reeds

et metselwl'! k opgem"rkt wMrdoor
"'Rter gelell'"obeld kre g OKI het gebeel

"'tl.keu D" kt kluldsr die het ~e'Mr reed.
r b merktp eu daRr"an ken0l8 had jlege,en
" dol kluk te lulden "'lUIrdoor hIJ leer

se n jk 8I\n peil groot gevaar ontkwallI _
! ertentiebéad

ë 7. HK ,"AN flOSl{"N & Co -Gisteren morjlen
e... de zMk VAn Max; fierjler onder rerbo rt WILS
! d Bo frpgter dat de lAAk yaJl Bosman &: CO
I de Zu d Af ikaaneehe Branda8SUrll!llle MlIIlllchRp-
F We ker yerh.or bepaald WB8 op DODderdR~ deo

d zer UltlC.steld moeet worden daar die dag
" ng eo d 118 een vakllohedllg WA.8 100

d et Il ( dRo n et kon Imeo Den dag dl\lIroll
, uht H ( TIIn A ppel leer wRArPcblJnhJk nOIl
Z D éO ondpr dele olllstl\odillbeden lOU het II I
~!UI dail' deo 23eten J uh) voor hilt ,erboor uo dIt!
lilA b~p.len

L RD BKACON81'IELD heelt bet ID aeo bu s VIIn 41
.. en WAt de ,erdletsten Zijner pohl.J"k betreft VRn

dnbeer G sdatone m t 7 stemmeo In de Grlillff
R e acbe debal.Jog club ge.ODoeo Wat net oDd"r
ICU d l1.I8Cheo de eene en de RDdere pohuek met
be ekk g tot ZUId Alnka betreft, kan men zeggeo
d t !J"W06II1Ih.jlbeld teo btlhoev8 1'110 Enjlelande
b "njl.n de Beacoosfield pohtl"k bemot!lall gbeld
en ~un8te 1'.1 EogelaDda begl selen, getemperd
c> be lame onvel'tlChJUlgbeld de Glads~oott polmek

I: nmerkt

I II IIHKNCOM1US8IK heeft glIteren veroomeo dat
d~ h er Fuller IRI ,o0 ~lelleo de kotten un reparlltle
n hn droojle d k nRar de IZ'rootte van bet .cb p te
re".!en 80 dRt KApltelo MUfl80ll over verlIe8 nn
and klMg~ wat bem aRn RoggshRal door de COlli
m 81 e 181 ontnomen ZIJn De lS.!cretRrl8 moest k Jken
Ra lekere _I Zijl n)le ID het bandleteo dt'parte

meni en d" IJuk Superlotendent heelt lut om te
"'ppo te ..ren ner b t el.ktr scbe heht ,oor meo be
e u t d t IU\( t.e h ud"n .Eeo e IICh 'faO TboQJ@o'J ..u
\\ • son werd Yan de blind gewezen eo de Comm ellt!
h f red~n j.efoodeo om voor betahng van bu sbe
~t Dg ~ btodllokeo

(N!iJi:LlX T~ XALAN A -Nutt een]ongel ng.an 18
JR e I d der Kaapeche Scherpschutters WM Wtit e..n
p ar • leoden UIt Jagt ..n gell'lIan eo I&t op den TIInd van
."0 krans toen hl) door z ch Olll te weoden de twell
locpen VIIO IlJIl gew ... r d ..ed afll88n en door dell
IlCb k naar ood"r TIlIl"ode lt ch I 0 bezeerde dllt biJ
lICboon tOeD llIeD htm '0 d nOjl iluksch genoej!' om
het gebeurde te nrtelleD bl] het uBIlr hUIB drag.n
deo lTeut jCllf Eeo ander hd VROhetzdlfde corps IS
drie dljl!!n 10 bet bosch .erd waald gtlwetst maar
londer d~n t1Jjfer en den boa gezle ta bebbeo d e dd
'erbeeldlog .an het cvrpe ID de bllurt gefChapeo had

GOKDIl OORIIN-Jaffr SI~berte een gekleurd8
dame te larku!&d had bet .~rdrlet dRt hMr VIJf
boenders ootstolen werden Z J WRSnl te JAllimer
maar toeD III oolan,rs ~ltglllg hoorde II) een haao
krlUllJen en met ello dlar 8 mIJD haan" stormde
II] de plek biDnen WR8l' het g~krllal vandAAn
kWAm HaaD en hoeoders werden 88fonden, er
de tw"e JeugdIge hosoderdlefen dIe aao de IRak
echllid Il' wHren krejl'ell daar liJ ree f. 1'loeil'er
&8 bet .... k jfedllAo mlUlr hiJ tronkstra1 geeo bell
gooden !ladd"u, van .Magl8Ut1at Gle ZU met de
bh

HET ONO'Lt"X T& BJl!At1FOBT vt EST -Het blijkt
dOl bet onlfelak waarbIj eell kInd uo deo heer
\\ h te la omgekomen het gevoll' daarnD WilS dat
~en 8antal kloderen op de tiJdelijke spoorwegbrug
OVtr de Gllmka speelden toen er n.t eeo tr~ n fIlIO
kwam I e macblDl8' deed zIJn best om te stoppeD mallr
h t luk ta DIet De andere kIDderen 8prongeo 10 het
water maar de kielDe \\ hlta Wist bhJkbaar Illet
'Ir at te doeo werd door deo koelJen,anger gepakt
en 100 1'ermlDkt dat hIJ de j1:8folgen nIet onrleef
de ~IMr waarom laat men klodereo toe op spoor
wejlbrlljlgen te spt'leD 1

I. K W TOWN8CHP! PURDBNZAAx-Van deze
wk wordt 10 de K W TO"'DllChe bladeo, echoon
IJ reed8 ,oor '19'88geweest, DIet veel IIndere gemeld
dan WRt onle leaen er riled. Ult telej!'rllmmen VIIn
,.~ en behal'e(dllt "olgens de Mercury Dr Otto en
d heer F Isby helde bIJ twee JlII"rdeo Qualp en
E f'inur belllog haddeo eD dAt de bandellog nn
Il 'UtLo gel gd wordt IIJO oorep ong jCebAd te bdb-
lJ"n 0 een plan om z eh van .E.LCeI.. or me ..aler te
Ill.8ken welk paard echter,ln a heeren Frl8by. stal
d r .terke kettIngs eo door een bNeder van Jllck
K~nnedy den In de lUk betrokken pikeur, bevehgd
werd

\ASRAN.ING AAlI( 1>& PAARL -Op Il ZoOdRj1:
.. nd terWijl de beer J '110 d~r Pvel omstreek! ten I)
UN! nur bUIS kwallI VlO eeoe "Illte werd hiJ ecbnl08
OTer de wonIng Yan den betr \Vethmar door twee
p~rl'Ooen SlIDgenllen die hem eeret me~ el'o Itok
ha r bewuetelo08 .Ioegen en toen met hunne vrusten
geweld g t. etakelden Gelukkig k.amen op IIJO
~@toepde twee heeren Page ter hulpe aansnelleo
waarop de aanrande,. het ba.llpad .kozsn IJe
J rll'! beer Van der POtlI, dIe no de bekomen
Inpuz uiren nu l1ek te bed hgt, 18 nn plan, Daar WIJ
le nemeD om de twee lalaaN&-blanke persooen
de bem wel bekend IIJn-cMmweel ta venolgeD -
Jr P llmzut
Dil DKCHUANAKwuTIE..-De Grarrff Rmtet Ad.

rr ur alln d. IienSW1JIe YaD deo heer Fonter o.er
a le laRk eeo artikel WIJdende, geeft te kennen dd
11melde beer wat hIJ wen8Cbt "oor waarheid uo:r.let,
lIJa& 1 eb ,erglIt ale hiJ meent dat de openbue me&-
n ~ n de KaAp hem er nel In belpen 1111 De gelde-
ks ta.8tand IB hIer nll!t te bto.t en de Kaper:""rs

I JD Diet Z08 opgewoDdeo "oor edele bégllleelen dat
, li erom de ml.legen VIlIl he~ MIDlsterie Gltdatone
Ctl .n 1111l1l!h~Tltellen • \\ at de opeobare meelllDg
om rent de niJbUlCtor! betrt'ft, 1'oegt onle t1Jdge
n \(Jt er biJ dIe IS flo"dkoop en de bter Fdltster
,.hn H 100 ,pel ....n krljgeo al, hIJ maar .11" Ioder
'dud zoud,," WIJ hem et!n dll~bladkllntoor kunnen
III W '.n W!lllr biJ ID allen deele lIJn gadmg 1111
, Dd." lIA11r stuurt men rooIbeatj'S van de Kaep
8 ~d naRr StellAland, dan zal meo l<ta anders lIeO
Hrk 'p"n

C H'OPT -De 8l10WUl~hetd 1'an den beer Glad
8 e p Z Jn landgoed te Hawarden lokte onlaogl
h.. "a.t b"Ioeken die hooptelI deo p:rooten mlln ta
Ion .t., hl] uitreed en lIeo buoner, dl" UD een her
b"l'l1 kwam 'f"floeht een I.art uhe'Je er te mo-
11"0 aLffi dat hiJ loa gaaD hllleo al. hl) In de
bourt eeD wandl'llng had nmgl HIJ kWllm DIt,t

om men berwDerde .Ieb dat bIJ een lTebelm
il u tllen bad eo oog gebelm.z nDI!!,er .IIe dllt

I...~ • Till ~sJe flee ale er een. dyl ami 'I, Dltro
~ TC r ne ot "at al meer ID IIUlllt la om berberg eD
III n st.r de lucht ts IateD vi egen ID 1'8rborgen

'vele WIJl" liedeo bekekt!n het, en na 11<'11
jlllllr dOlleo healool men, DIet lODder u.u "oor een
ODtpl T"11 h~t te openen Men "and er e~n paar
h<lt.rh..mlllen een bottel whlekey, eeu kleerbontel
IQ een ~ ~heerlroed IJe elgeoaar " 100 ,erttaDd'jJrweeu .. DlO' W JattD kijk~.

lEUTER'S T~LEGHAMMEN.

KAAPKOLONXE

VERTROKKEN

PRINS ALBERT ...1 JnlJ -Du
de meuwe C C Van Tulbagh gu.a III hl
vroegero standpla.uts heden Il lar Cl:!res
werd hem een afschCldlmlaalbJ 1ell een
adres geboden

VERDRONKEN
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COl\1bfERCIEJi;LE,

,Zee- en" BrandassurantiemaaVN.." ...",.,ppii. EE~'uiutllkend geneesmidclel "oor Hoest,
~ , VerkoDdbeid, Iutloenz9, CDZ., eDI. . , !

Pub~ieke Verkooping .
VAN KOSTJ3AAR

VAST.. en LOSGOED. I)E HEER ADOLF KOSTER, lid onzer firma, het bestuur der Holelbezigh,'id
, VAn de Gebroeders TlltNos te Colesberg, op zich ~enolDen hobbondo, bebbL'u

wij besloten tot behoorlijke ontbinding onzer Vennootschap eene Publieke Verkoopiog
te houden op "

OPGEnXGT 1855.
Ingeschreven Kapitaal, £50,000; F1óndsen

belegd. £58,000; Verliezen alr-eeds
betaald, £115,000.

ME B K.

GETUIG80Halr'l'.

HET OMHEINEN }IET DRAAD. ENZ.
I

OP DJ!: PLAATS ZUVE, DE WELBEKENDE

ZAAI- en VEEPLAATS

VAN

l.

---.
Aan den Heer ELAU, Apotheker, ens.

Wa"rde Heer,-':'Ik heb meer nilt van uwe
HoeBtpillen gehad, vorn.a~eIij~ '~ nachts, ~an
van eenig andere medlCl1n die Ik gebruikt
heb. Ik beschouw ze voortreffelijk te zijn.

ALEXANDER IRWIN. Dingsdag,26 Junij Eerstk.,
iZBE~ en BRANDASSURANTIIN van alle soortpn dagelijks tegen

loopende prijzen aangenomen., ';
PROMPTE EN LIBERALE BETALING.

In dell Boedel van wijlen den heer JAN
JOHANNES LOMBARD, van " Doorn-
kloof,':- in de a.fdeeling Malmesbury.10 April1883.

-----"--
Prijs ls. 6d. per Doosje. Francoper poat

voor 20 postzegels.
ELAM, Dokapotheek,

Water kan tstraat.

Kaapstad, Junij 1883. ljE Ondergeteekende, Execu~ur datief
in bovengemelden Boedel, zal Publiek

doen Verkoopen

OP DONDERDAG, 28 DEZER,

A. W. BROOK SMITH, Secretaris

Het welbekende Hotelgeboo~, gelegen in het centraalat g~deelLe van het Dorp.
Het Hotel bent negen ruime en luchtige Slaapkamers, ~et- en Zitkamers, HOk."

kamer, ruime Keuken, Pakkamers en Zolde~s. .. ",
Alsmede een gebouw ingerigt voor WlDkelb_'zlghald, 1 do. voor Kantien, Stalling

voor 20 Paarden, enz., enz.' . .
Het gebouw ill geheel Nienw en beval Dubbele Vordieping.
Het aangrensende Erf is geheel omheind, eu is een dor baste v~n het gehoeIe Dorp,

Groot circa 427 morgen, De bezigheid is eene zeer winstgevende en heeft eeno vermaardheid Verworven bij bet
gelegen ann Riebeekskasteel, annex de reizend Publiek, zooals slechts weiDlge buiten-Hotels te beurt valt. ,
bloeijende plaats cf Wijokeldershoek," bin- IL
nen een UUI' rijdens Tan dit dorp, beplant Zeker onbebonwd Erf te PORTERVILLE, gelegen aan de HOOFDSTRAAT,
met een aanzieniijken Wijngaard, en bezit- on grenzende aau de bezigheids gebonwen van LAIl&KNCE& Co.
tende uitgestrekte Zaailanden, die geduren- III
de dit saizoen ten volle bezaaid zijn en . ~ . . L'
d h t d·· tiid De Winkelvoorraad bestaande UIt een Uitgebreid Assortiment van innen, Tab-oor e voorspoe rge lRarge IJ e een , t I D L ie FI
ruimen en veel belovenden oogst zuilen, berdsgoed, Fluweel, Gemaakte Kleederen, S eve s, arnes aars] s, anellen,

b D' b dIt IV oerchitz Chitz Zeep Stil'ise) Rust alle soorten VaD Glas- eu Aardewerk, en al Wat Inop rangen. e ge ouwen op e pall s . .' .' .',. " d ) B I
zijn net ingerigt, en bevatten alles dat eene wehngengte besigheid te pa, komt, alsm e e ascn e,
benoodigd is, tot eeue Wijn- en Graan- IV.-Levende Have.
boerderij. 1. Het beroemde Hengstpaard "Rip Van Winkel."

LOSSE GOEDEREN: 2. Het Vrijstaatache Rijpaard "Scheitlaers."
8 Ezels 3. Twee Kar- en Kijpaarden, 3 Ossen, eeue extra Melkgevende Koe.
8 Paarden V .
2 Jonge Hengsten 1 Splinternieawe Paarden wagen, geheel compleet, 1 Kar op Veren, I span nieuwe
3 Ossen Pil 2 Koeijen Tuigen, 2 paal' Acbtertuigen, I spau uieuwe J ukken en Stroppen, enz.

126 Schapen VI.-J'\fcubelen.Varkens, euz.
i Legger Brandewijn
~ _Brandewijnsketels
4 Halve en 2 Hcele Leggers

Trapbaliea, Azijnvalcn, enz. enz.
2 Bokwugens
1 'l'entkar
lOpen do,
I Water do.
1 Drie-, 2 Dubbele- en 2 Enkele-voor
1 Ploegen Diner Sets, Messen,
• Eggen !.' werk, enz., enz., enz.
.) Span Tuigen, Zwengels, Zakken, Zen-

zen, Graven, Pikken en Boerderij-
gereedschap in het algemeen.

2 Extra DlibbeJloop Geweren
HUI~RAAD, en wat nog verder zal wor-

tien aangeboden.

BONUS! BONUS!
A. G. WA'l'~RMEIJER,

Iixecuteur dat.

DE HEEK

G. MONTGOM£RY tlIALKER,
Prekurer r Notaris en Trantsuorthezorger

STE L L EN' BOS C H_

JOHN SKAW,:
IJ zer- en Omheinillgsf"'uad.
ENGELANtD,

H. J. ZOER,
Prokureur, Notaris en TranSDorthezorger

KANTOOR VAN DK

ZUID AFRIKAAN EN VOLRSVRIEND,~
1i.nsfulst.rnnt. No. Jl Knrrr,Morl.

forkshlre, Fabriek van

SHE~FFIELp,
F·-\BRIKA:"lT v'n elke lOort vau het'. "n Drl\dllei ,il)!. I~.p n espoceten , H1rde~, Stalo'! en IJ zoren

l)ralldketlin~eD. Gel{alVlniseerde Drudketting<, Bliuemafl.,iders, Koperen ,Ihan.koorde,n. Ver
yo ..rbare Stalen Tralliways, Wagens eli ~hcbinerio en Wieleu "IIoDelke eoor t, eooals die op de DIamant
,cldtn gebruikt \1'ordfC(zie de bijzon'lere Katalogus), ens., enz. '

DE lIEU\fI~ IJ\GI~l'02~IUH~ DUAADIIEINI:\G.
EER STE P.R IJ S .

}{:aapstad:sche 'l'entoon:stelling van Lab.dbou·w,
1 8 8 2 en J 8 8 3.

KAAP DE GOEDE IIOOP

SPAARBAN K VEREENIGING.

If DOO R N KLOOF,"

! .

HIEllBIJ gE.'llchiedt kennisgeving dat deze
Bank VAN EN N A D~;N !sTEN JUNIJ

(tot nadere kennisgeving) open zal ziju voor de
ONTVANGST en 'l'£;HlTGBETALING VAN
II}<;POSITA op de volgende dagen eo uren,
Illlm.:-

DINGSDAGS CII VRIJ DAGS, 's Morgen
vau 1t tot 1 uur.

WOENSDAGS en J';ATUHDAGS Avooden
van 5 lot 7 uur. I Stel Zitkamer Meubelen ';' a la Bourbaki," wet iuuogrip van Piano (J snaren),

Spi egels, Schilderijen, Gordijnen, enz., enz

Eetkan'ler,
s, V. HOFMEYR,

f eeretaris.
Kaapstad, 15 Mei 1883.

Mahoniehouten Eettafels en Stoelen, Buffet, Lampen (hang), onz., enz.

. Slaapkamers.
Acht IJzeren Ledekanten (enkel eo dubbel), Vederen Bedden, Matras8~n, :Mahonie.

houten Waschtafels, do. Kleedtafels, do . Kleederkast, Spiegels (toilet}, Tap'Jteu, Matten.

Keukengereedsch::t r-
Vorken" PoLLen, Pannen, I prachtige Stoof, Glas- en Áarde-

,
])e Standaards zijn van lIoek- fn T-IJ~er volgens een geheel nieuw principe gemaakt. He Standaard

i8 p.untig aan een kant en wordt tice« ooet in cl". grond gedreven, zoodat dpzelt"e zeer '''8t .ta.t, In pl a a ts
~at er een rond I:at in bet IJzer j!Pslagefi is et: het IJzer;lnad,daardoor getrokken worrt,waordoor er veel
w~rk en rerscheidene handen ,erci.cbt worden om den Standaard regt op te houden, iA,h"t gat er doo-ge-
siagrn als een spleet, zooals uit de tetkellillll blijkt, zoodat de Streng of de Draad eenvoudig behoeft af~e-
wonden te worden lot de lenl(te, die men op bet t-rrein noodig heril, waar na deze op r~jn pleats gelegrl en
.~n2~trokken wor-It. Wllnneer nu de draad j::OI'd ge'pall!lpn i~, wordt hij op rijn plolltsgel;ou,ien door een
sleutel of wig', w"lke 'ast wordt ge8Ia~en.""'.arJo"r dl' Draad niet alleen volkomen gr$pannen wordt ge-
houden, maJt ook de ~tanJaarrl blijft op deze wijze vrij en geheel regtop staan en kan niet verschoven
worrlen door het vee, dat er zicu tegl'll aanschuurt . i

Er zijn .an d it stelsel nog andere !/roote »oorde elen vprhondJn, Er is geen gcuar voor het breken der
Vo€t~tulcken, Letrij bij het vervoer, hetzij bij het vustmak en, en alle materialen kllollen in veel kleiner
bestek worden verpakt, terwijl de Standaards ceel sterker zijo dau de platte IJzeren StaudaarG8, die veellI,ooter l!e\1'illt hebben.

lJe Sta"da,ds "ijn li x lt x t, op vier yards van elkaar gepla.lst, en de Draad is'de beste Gegaln
niseerde Kvbel IJzerdraad, 4 of ii mnull;evlochtcn; de toplijn heeft rie dikte fan No; 4; fie onu-rste
Draden hehbon dïe Tan No. 6, Do oovengelloemde O,"b.illing' is de beste en de doelmatigste die lot "of! toe
j, j"ge7)(H?"rl, en daar al les op zijn eiKen fabriek gewaakt is, kan de waker den Dr8ad;en Itoeb.booren t,'geu
buitf'fl(l'lCoon lnge J,nj'::.en te kuop eanberelrn, i

Voor prijzen, cirk u le ires eli katalogussen doe men aanzoek bij:

T. J. SIMEY, Adderleystraat, Kaapstad, en Flemingstraat, Port Elizabeth.
EeDi~ Agent voor JOHN SlUW in Zuid ."frrka eu IU WIens l\bga~ijn mODsterskunr:;eo bezillti~d worden.

~----=--::-----'~---__~
H. A. BAlVl, JUNIOR

88 Loopstraat, Kaapstad,

MAK I~L A A R IN STHrIS, VEDEREN,
WOL. VELLEN, GRAAN, BRANDE-

WIJN en ALGKMEENE PROlJUKTEN.

lt UIM BONUS.De zOI"']l'Illtlige óer,;iding en Verl,'oop vali
Str nis vederen is mij ncSpl1jia Iiieit ,

Termen van Betaling zeer gemakkelijk rKUNTANTEN VOORGESCHOTEN OP EENIG
PERCEEL.

.Pronlpte Afrekening. KOSTER EN OVERllEEK.
Piquetberg, 2 J unij 1883.

ElVIILE H.VAN NOORDEN, Afslager.
/
/

SHERIFl_-i"'S SALES.
Malmesbury,

12 Junij 1883.

J. W. MOORREESJr" &

CAPE TOWN.

J. FLOWER ('" ZONEN,
; Hebben nu voorhanden en bevelen aan de volgende

WAARSCHUWING !! ARTIKI~LEI\ TI~GI~j\ iUE J}~.t~~sT~~l'UIJZK\:

In the Suit between J. LRTTRRSTRIJT & Co., Plain-
tiffs, and RODKRT LANGLANIJS, Defendant,

INExecution of lh~ J udament ot the Supreme
Court in the nbore Suit, ij Pillewill b, held Rt

the Café noyal, 011 Satur day, the ;Jl)th dRy ut June,
J~ ..~3,1\t Jl o'clock. ,,(the lollu'Vinl!,l,iz. :-10 Dining
Tables, 40 Chairs, Plntewnre, Cutlery, &c.

J A !\J ES :'II. CROSBY,
High Sheriff'. VAN OXZE

Co., Afslap-ersDaISAACS &,CO.
HEBBEI~ PAS ONTVANGEN

Per "Cyrene,"" Norham Castle" en '''Jessie, "
261 KISTEN IIUISRAAD.

Die lij nu te Koop aallble:len tegen Prijzen db een snellen Ver-
koop sullen waarborgen, ten einde plaa.ts te !IlIt.).kenvoor verdere
groote Besendingen die eerstdaags worden verw*ht.

ZIJ HE.HBEN OOK TE K OOP
EEN BIJZONDER

GR001'~:N VOORRAAD

KOLONIALE MEUBELEN,
Vali Superieure Kwaliteit, gemaakt In Europeeschen. Stijl, die
slJ kUDnen V~rkoopen tegen aanmerkelijk ml.nder dail de prijs
van Ingevoerde Artikelen van Inferieure kwaliteit. i

Bet Kaaplche Publiek en Bezoekers worden venocht de Uit-
gebreide Toonkamers en ~abdek te komen besigtigen, .,n behoe_
ven Diet bevreesd te zijn van met verzoeken omte Koopen te worden
lullg gevallen, zullende aan leder die het Etabllssemellt met een
bezoek begunstigt de meest mogelijke attentie bewezen worden.
ZIJ cUebelang stellen In den vooruitgang van Koloniale 'Industrie
slillen 'Yoorhun besoek ten volle beloond worden. .

ONECHTE NAMAAKSRLS STAAF. en BOS-IJZER va.n de beste kwa.litoit.
ZINKPLATEN EN GALVANISCHE SCHROErE~ E~ BOUTEN.

Pa.tente ASSEN voor Karren en Wagens.
OOK"VEREN VOOR KARREN EN \VAGENS.

S M IDS KOL E N. B:L A A S RA L G:E N, A A MBE EL DEN ENS C ilROE V EN.
VERF EN VLlE VAN ALLERLEl SOORTEN, DAKTOUrv KV OJ.;JU;NT

Borg- en Kasteelstraat,
KAAPRTAD

Hizh Sheriff's Office,
18th June, 1883. NAAI~IACHINESI\AAPSTAD.

WORPE:-1

Dagelijks hot Publiek in de handen gespeeld door
middol van allerlei listen, vooral op den grond
dut zij gemaakt zijn naar het

SINGER STELSEL.

In Zake tusaehen J, LRTTRRBTRDT &: Co., Eiaehers,
' en HOBRRT LANOLA:'<DB,V~rweerd"r.

INExecutie an GewijBd~ VAnhet Boog Gere~Ui-
hof in de bOTenlll'melde ZR8k, lal Verkooping

worden cebouden nRII d~ CAtén"YI\I, op Zfllurdaj!',
den 30sten Junij 1883, ten 1] uur, Vllnbet volgende,
Dam.:-10 Eettafels, 40 Stoelen, Pleetwarea, Me88en-
werk, enz. Ieder Machine Singer heeft dit Han:

deismerk op den Arm.JAMES M, CROSBY,
OpperLaljuw.

KRntoor van den Opperbaljuw,
l8den J unij 1883.

S. N. PONDER,
"DE"

AAN
Schutmeesters eli lIANDELS-Audereu,

Kooper van Struisvedereo,
BorIDesters tJhalDbers, Adderleystraat,

KAAPS1~AD~
. Groot Constenria.

Koopt het geheele jaar door en geeft ~de
Marktpri izen.

hoc=ste
STELLENBOSCH.

Kantoor van den Resident M_a_gÏstraat.
Stellenbosch, 10 Maart 1883. GEORGE FINOLAY & CO.,N.B.-De kwaliteit van elk Artikel

wordt gewaarb,orgd. HET volgende wordt gepnbliceerd tot na,
rigt van de belanl{hebLende partijen.
H. E. RICHARD !HUGHT,

Resident Magistra&t,

D. I S A A 0 S & ,00.,
88. 90 EN 92 LANGEMARKTSTRAAT.
AAN WIJNBOEREN" Aangezien do Hoor M. P

zoon, aanzoek gedaan beef
. .'. de .bepalinllen van bet l8d

;' , 14 van 1878, om OodnStu Kroonland, aanDe Waal &' Jt- Koc';"Jt 1~~:lin:~;:tI~en~~I;~h~~n~r ::~::heitb~eoet:~'-.I • rLand, volgens miJ IDZI zoo gelegen is dat. · 7/' er mede gebaD dol m worden volgens de
: voorzieDingen van h ikel yoornoemd,B U R G ~ 'I"R A AT: Daarom ,,:ordt, ereellstemming metlJ . , het 19de Artikel y, e bedoelde ,Wet, be.B· d t k ti" . kend gemaakt dat he oormelde aanzoek doorle en e oop aan egen zeer age prIJzen' het Gouvernement in overweging zal worden

G RA V E N GRA V E N GR A V',EN genomen op WOEN~DA.G, 14 JULIJ 1883,1: , I ,e)l alle personen dle belang hebbeo of
PARKES, LYNDON'8, WARD & PAYNE'S' d ' ' 'fioor~eve~ ,daaric t~ hebben, kun~en in ge-

en an ere soorten. schrifte voor of op dIen datum aan. dIt Kantoor

VORXEN, VORXEN VORKEN 'I :f8~ijn~~~~~!:e~ij~ ?,'zfu';f!:e=;d~!;::, ~:~~ijd:cc;
, ., g~n8t~ of tegen het aa.nzoek· Deze kennis-go-

4. lj en 6 Tand, van de beste 'lu&1iteit. vmg 18 celle verlenging valI de GOl'verne_

BO SC H PIK KEN, HAR KE N, S CHO F F.E L S, I~:~le~~~n~~~~~ving No 1011, gedateerd 22
alsook alle 8OC'rten ' JOHN X. MERRIMAN,

KOPER-, BLIK- EN IJZER,WAREN, Commissaris.
W AGENMAKERS-, SMIDS-, TJMMERlfANS-, BLIK-, KOPERSLA.GERS- EN Be~cl,rijvin{] VQ1I het urn'("Iogemelde Stuk Land

KU,IPERSGEREEDSCHAP. Perceel No. 1066 A., op de algem£cne Kaart,
groot l!).l Morgen, 237 Vierkaute Roeden

'

~r A A Li & DEK 0 C,,!,! K,!S-lcgen in het Veldkornetllchap Bottelarij:rf Afdeeling Stellenbosch, begrensd noordwaarts
, door een Uitspu, oostwaarts door • Mariedale"

IT 24, Burgstraat, Kaapstad. en" Colcnbof," noord westwaarts door Perooei
D., CD zuidwQ8twaarta lWUl IINooi~godaoh,."

IHEBBEN ONLANGS ONTVANGEN:.,
'"tIl
lYIachlne8 'I'&Ia £3 38.Dlet 5 per

cent diskonto voor kontant.

SrrAFFORDSHIRE IJZER,-Platte, Ronde en Ovale Staven, Hoekljzer,:Hoepels, Blad
en Bandijzer.

UPPEl~S GALVANISCH DAKIJZER, - 6 tot 10 voet, Galvsuiscb Gootwerk,
Regenpijp"r., enz.

KAGCHELS VOOR STEENKOOL E~ HOUT,-Strijkijzer-kagcbels, Kookkagchels,
Registerkagohels.

PLATFORM WEEGMACHINES,-.'JOO!.ot 2,000 Ibs., Toonbauk Schalen,Familie Scha-
len, Struisvederen Schalen. =

VOETSCHRAPERS,-Deurmatten, Lantarens voor Kaarsen, Olie en ParafitIe.
EMMERBANDVA.T8ELS,-IJzeren en Koperen, Koper e!l Hopelijzer.:
PIKKEN, GRAVEN, SPADEN, Schoffels, Harken.
IJZEREN EN HOUTEN KRUIWAGENS, Pompen, Tuinspuiters.

Gouvernements Kennisgevin~
No. 222, 1883, ",'

Kan taal' van den Oomm" ari,~
van Kl'oonlsndon en Puólio Wer/een,

Kaap Goede Hool',
Maart 1883.

LET WEL.-Do eenige Kantoren in Zuid Afrika
waar Naaimachines lICouraat kunnen gl'repareerd
worden zijn die van de Ringer Fllbrie~~-M~t8Chap-
pij. Er zijn altijd lJCrstc klasse werklieden op de
plek.

KA.ToaEN:
22, Groen,lteplein,

AWPSTAD.
'19, Queenstraát.

PORT ELIZABETH.
4, Oxfordstraat.

OOST LOlWEN Belangrijke. Kennisgeving.
..-..-~

IJzerpakhaizen,15 8ravestraat, Kaapstad.Kooplieden
op

Liberale Termen
voorzien.

en
DURBAN, NATAL.

li U B tB U C I{ ,·s
GEPREPAREERDE VLOEIJENDE VER VEN.

PAARLSCH

OPVOEDINGS INSTITUUT.

DE

Onderwijzeres Benoodigd. rWT'IJ vestigen UEds. aandacht op.d~ze voortreffelijKe Verven. Bijzondc:re
. zorg wordt b€Rteed aan de ~ereJd~~g er va~ en I.nen zal ze van grorJt flutA AN,ZOE,K~N v<>?rde ~ET~~KKING van VlD den ziJ' nde ziJ' !tereed voor onmldd, elllJk gebrUik. H Jerd(),or wordt !tet, vt,'rl'l'1EER~TE AS'SISTENTE ID opgem-elde' h G d cl \T f l' l'

Meisjt's-School van de Eorste KIIUJ8e, zullen vermeden verbOD en aan .et vQ.rvoereu van e rong ~ l'}', _0 le, erpcrl (I) n,
ingewacht worden tot den 1 STEN JULIJ Doopsels, enz., opgemaakt In Bhkktm van 1 lb., 2 lG., ,3 lb., i lb. en 14 lb,
aa IIst. juist goed geschikt om aan de behoeften van groote en kll'ille g('bruiker;s tege-Salari8 £75 per janr met huisvesting t k

Verdere bijzonderheden te bekomen bij den moe te omen.
WelEerw. Heer G. vau de Wall, voorziter der
School-Commissie, of bij den ondergeteckende.

J. S. MARAIS, D. ZOON,

Ver k r ij g b:ara~r b ij ;

COR NEL I S <M0 L L, PAARL.
Seoretaris.

Paarl, D Jllnij 1883, G.-mid In; lUJfm~r §' Reyftr, No, 1 J,
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Lpstad.

Chllrle8 HI,.ne, superIntendent mil de Kaapstad-
Id.!! D.E:nGIB tI DJ!: EQUITABLE DUND!S8UaAlfTl& 8che Brandweer, l'6rklaarde dat hij om tHm mwuten

MAAT8CHAI PIJ na tienen 8 avonda op deo 4den JllnuRnJ 1883 VRn
Vuor ei8Cher weldan nog de volgende getUlgen VIIr- den bM\nd hllorde eo binnen d" dtl8 mwuten daar

b00rd b wae Het geheele pakhUIS stood ID hchtelaalle vlam
l usU",a nelZenberg die verklaArJe dat hiJ ~J 1>e brand duurde loowat anderhalf uur Toen biJ

etlcher ID dleDst WAS gewe~et eD geholpen had bij dllAr kwam 11'118dil Ileheele beneden,erdl~plng brlln
het opnemen vaD den voorralld Het pakhUIS was dende, VPD voren loowel als IIChtersn Hij h8d het
tamelijk vol Toen hIJ van den brand hoorde 11'118hl] boek gellen liet 11'118In d~ pe" vastgeschroefd
gaaD kijken Alle8 Wil nrbraDd en met pen en al luti!eworpen HIJ zag dat het

CODtTaverhoor -HIJ kon Diet leggen dat el!cher boek Uit de peri werd genolDeo, aan Iemand getoond
'uur den brand j!:oederen In grooten vooTTllad blld en toen weder terug In het vuur geworpen lJe
,erkocht maar hiJ hllJ toch goede lIlken gl'dlUln bladen waren wat geechroeld mMr dat Will!al Oor
Il J had den jlvond van den brand ThomM Bergh deelende naar het debfls kon de ,oorraad Dldt zeer
het brievenboek In het ,uur zien werpen Het boek groot g.Wtlt'st liJD Kleederen ID zakken en kisten"81 groen Vile kleur m~t roode kanten Bergh stond gepakt lauden Diet 100 ,erbraoden dllt men er geen
op het trottou toen hl] het boek In het vu Ir wierp o,erhhJhelpo nn kOD vIDden Will! IIr op de tweede
11 I was er leker VIn dllt het het brIevenboek wu verdleplDjr veel goed geweest dan ,(luden de balken
Jl I bad deu d8g VAn den brllnd het kantoor 'oor de Diet In hUDne plaats gebl"veu liJn Er waren weinig
1~rghe ,erlaten Het Wft!!tuen omtrent hllif tien spor~n nn kleederen 10 de debriS 1I1J lOU Diet
ID deD avond eo hl] bad owtrent een uur en een half denken dat er ,oor £5000 of £6000 ~n goederen ID

later VaD deo brllnd gehoord Met de Clgllretten de plek wae geweest IIet vuur brandjie erg IChl"hJk,
WlIen III leer 'OOfZlil!J!1 ilewetl8t De brand kon dllar wat niet het geval lOU IIJII wIlreu er 'eel kleederen
,an Diet ontstaall SIJI1 TU"II hiJ weglpng was er het I In geweest Kleederen smeulden meer dan II]
III cste spoor DIet ,all ,uur I brandden

\\ eer ondervraagd - lo"n bet boek werd terug- Contra-verhoor -De deureo waren opeo gebrokeo
~eworpen wile bet filreeds brandende HIJ had le lf I ,oor dat hl] dllar kwam,hetgeen het vUur harder de~d
Iftn l~rgh het boek iI"geven HIJ had IIltl]d het I braDden dan anders het geval zou g ..,..e.8t zIJn HIJ
kantoor luor de llef'\1hs vérlaten Er WRren geen I was sedert lóti~ lId van lieu br ,~dw~er ,,"Wét'St
ledl!(6 il eten ID het pakhuI' &Ikén lund.u eerder brOlken wannl!er de go"deren

!Joor het Hof -fliJ hlld op de Ingevoerde kl8teo het mldden dan waODeer II) lulPl dOlkan~en ge-
k d B J:o: ~ 00 eD M 111 ,l1e~ne agdere mer eo gtlllen an la .~ pakt wareD

13 ~ (,IQ llJJ o.umng &ltlJd de kisteD a ... 1&lI-

JUNIJ 1$83.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__~ __~ __H OOG G ERE G T 8 BOl'. kwameD eD keek Daar de Hl! badruet goed RiChArd Keil" h.d VIlD de brandweer, verklaarde de gllngbare waarde ~IIn de hier beh lOrd"j
near hilt boek gekêkea mMr PlICht niet dllt men er dAt hi] In bet pllkhui' WII8 toen hilt brandde Alln I te .IJ'I jlenomt!ll Maar de :rekllnInjl was DIet bonn

Cl' IEL E Z I TT ING léta Uit I')U hebben kunnen ontide1!ken HIJ bad het den KMteelatrftat8CheD en den Langestrlllltscht!n kallt .ft I~, opllMteld, tin wyer eenige tWIJlel dan lOU de
ra""r net openll'ealall'ao en aan p~rllh lleA'e'"n Het el fno wllrell geen jloedéren, maar Mn de ander twee ,erll88ureerde op hilt ~Otlr4ee1 er van jter"gtlgd liJD,

Voor Mt ooltal/I~ Ho! "'118 ID de pen geweest I",u,nd had de peri met kanten warea eeoljle pakken Er wa OWlr weinig en hi] wu er leker van dat hl't Hof Diet III te
het bo.!k er ID IlItgeworpen 'hj bad toea het boek 10 de plek, In bet gebeel Dlel 100&11ID aDder pakhui- Daauwjj'elllt de rekemng lOU naglIaB die O';et het

"OENSDAG 20 JUNIJ O~ de pen gl'haald en hel aan U"l'Io:h gegeven Toen leo ID KIlAJl8tad het Itn.l WII8 geht!el ganomeD korrekt Wy
de brand plaats ~ond wareD ZIJ .;l 'IIIr dagen belllf ge- Cuntraverhogr -Er wile In bet geheel geen rook, Hierop ,"rdugde het Huf tot den volgenden dag

NAMIDDAGZITTDlG weeat meI den voor!'ll8d op t~ nemen lJlt 1"118de II1le8D vlammen HIJ was I8veo voet binnen In het
~erst8 maal dRL II] 8 avoDds badden gewerkt HIJ brandende magallJn De geheele plak was ,ol vlam

ILU Dl:IllJElt vs DE EQUIT\BLE BR.A.ND\88URANTIE had kilteD g~lIen voor deo heet Al ..xllnder gemerkt, mRal hij kun heel goed lien Er was een brandend
lILUTSCIl.A.PPIJ 0 N A VIlt stroo en de trap brandde ook ID bet midden :aux )IERGEn IJS DE EQUITABLE DRANDASSUJ.l.A."ITIE

Het eontraverboer VIIn den hf!er MAX Rerller WArd Ehl8beth GroewelIer had een nak In KMpstad Wlle een toonbank Wat diaronder WY Wilt biJ Diet, MAAT8CUA..PI"IJ
DU vuortgezet.- \\ at hl] 'elkocnt hlld tU98Chen Ja- en WIW van tWde tot dnemaal per week ID eiee Iers m \ftr er waren mat VAlegoed"Nn op Na deo brand .A.d, Leonard lelde, dat tlt8Cher, om op hilt
nuan] en September 1880 lOU omtrent £300 bedra- pakhUIS ge"_t, de laatlte 011\111 kort voor den werd er DOg etroo In het fit ll8Vondao Van de gllid onder dIj pa ha gere~tljld tOI II)n ful~eDlJ
Il"n HIJ had veel met Bergh te Londen gt'CDTreSJ)On brand H~t pakhuIl wal toe" go"d melg08deren kleederen op de toonbaok had hij Da den brand de het 6de artikel tien beh orhJk met bdWI)lllU g"
deerd, maar II]n brlevenboelr eo de hrleven ",n gllVuld, zooals gewooDhJk ZIJ bad er houten pijpen o,erbIIJf.elen gellen .!.MfJe reke'lng binnen de drltlt mallod" I had moeten
Bergh ontvangen, waren "erbrand Hl) kon Diet nn 48 tot SOs per dosljn jlekucht Oharles Schoield, In dienst bij Morton & Co, bad inleveren M"Rr er WRS grene rekenlOIl llI11el..verd
l"jlgeD ol het brievenboek het boek wy dat ID het JobaD H Kaupper, poruetteur, bad er eeD tabak8- ten tilde yan deo brand rejlt teIeno,er elllChtre pnk- dan de eereLti un den bee}' Tvr,.ct 88 die lCebed
,uur tarug weId jleworpen HIJ 11'118met bIJ den WlukelCJe op _ gehouden en met BIBCbt!rgeband"ld hUI, gewoond HIJ kWllm t'bulS tb omtrent uen uur fouuet en onnaauwkeurlg W¥ eli op dl" rl!kenlDjl
brand Het opnemen 'an den voorraad werd ora Hl] '11'118er tuascheu Keret,"l. el~ NleuwJlI&r en dacht en lajr tot!D dllt er brand ID hilt pakbilll "u, waarop moest elaqher 8!.Mn of nll"o ODder die rekening
trent Vier dllgen voor den brand b8jlonnen op dell dat de voorfIlAd toen lelfs betl!r wy daD te voreD hi] met een paar anderen de pakbuladellr open brak ~roeg elacher met om Wlll.t, maar wel In ue lat ..re
4don JacoanJ kwam hij naAr de .tad om Dr 1>(U Al) ech"tte de wanrl" er van op omtrent .£IO,O:JO BInDeo In Wil el kl8t.D met atrO'> opgeetllpeld om- rekeDlog V"rder warl!n In die rekeDlng ook vele
~II\B te lien en om naar ~en b,gratt!1ll8 te I(aan Bil L.WI8 Ale:under "erklaArde dat de lIewone W'in.t trent In het midden nn het gehouw TU88chen I!'0ederen onder bet Ingevolld.!l b gr~~n, dit! ult~e
"erd verhinderd de b4>gralt!m8 bij te wooen, en op fane,. goederen ten minst" 5Q })'lrc"nt bedroeg op de deur en de kisten Wal OI"te De kilt~o waren 1\&0 .Laten behoorden te &IJD,ala guedereu die uILgekolDen
W&8 voor een oogenblik aan al)n magalIJD om te de wIlArde van de goederen ~I. ZIJ hier gIlland het branden IIIJ ket!k een oogenhhk In hat rond waren voor Ale:u.ndér en &r08teI0,IIni ten"JI
I~iljlen dat., men m et h"t vool'J'llad opnemen dien WIlren eo jrlnj( toen alarm mllken Aao den KuteeJ- wel van het verkochte sommlgt! goederen war,,"
s rond moest klaar mllken UIJ had liJn g~m- Cant", verhoor -In de IlUIk die hIJ nU hield strll'ltechen kIInl van bilt jlebouw waren jleene lI'0e- IIflletrokken, wat r.atuurlijk deo ,oorraa I '1111
rio leerden nooit te vor"n gel"ll

d
, s tt' nds te wllr- maAkte hl) ten minste 50 percent Wlnst Een IIIIIk JIU deren en ook alet tU@8Cbenhem ..n de klst~n, m""r el_ch"r ten tijde 'aD d en brand gro ter de d schij

ken "ant het 1"88 nooit noodijl' gewe~st Na den Diet veel wllllrd 1110 al8 een mao met een voorra\d bet andere jlede"lte van b ..t Il'lIhouw kou hi] lJl~t 11110 dan In werk~hJkheld h.,t geul WRS lJw.rop
brand had hi] verscheldelle mal"n huisraad op de 'ac £61100 gtljOn£3000 per laar maakte II"n Toen hi] vlln hilt brandstauon teruIlkwam, IfIng .preker voort te b.toogeD lut de twee reke
1 Brilde nrkocht. D.zd goederes wIlren all"n m"t Jacob Bl'Mcb had In fllncy g~eren gehandeld ec I(lnll hij nllar liJn klImer die UllZll(t bad op bOlt bo Illgen van eiseher dat de e6r8le moedWillIg valacu
de DiJJ.ber!l aangekom"n Hl] hlld ook horologiN dacht dat 60 percent dour elkander een billijke Winst venete ged66lte van het geb. uw Daar '"ndMD 1"1\8 opgesteld, en maakte IIIInhllll'l(en Uit eeu Wilt
op de Parade verkocht, mllar die wIlren hier ge 11'118 SOlDml)l'e jloedl!ren moest men op srm IDInSt kOD hij een kIInt 1'ao de bonnsta verdieplog vau boek IlIr eflekte dat, iudien I\lmllnd aao een IDMt
kocht en Diet Ing'" erd Ten tijde 'fan deu brand het dubbele voor Yrllgen, IIndele IPU het met betalen het gehollw heel goei Illjn eD 1UIr.dien kant wuen schappIJ eerl' een moedwllh" ulscne rekenln;.r had
"88 bIl E Bergh omtrent £6000 "'&Chuldlg W E .Moore, prokureur roor: elecher, verklaarde u geene goederen Dit wy deo Kyteeletraatschen IngetITerd, loodamg perao ..m later geen re!!'t had

Emanuel Bergh verkll\ftrde, dat hi] den ,oorraad hoe het kwam dat er rekenlu~n op tWtltt apaIle kant van h~t gebouw. Op dell ,.Ioer van de bo- om een rerbeterds rekening IU te le ,,,ren, en dasrop
bad 0pjlenomen des afoods van diln brand en de .telll8ls waren opgetrokkeD en lelde dat el~bl!r 1I1uJd veD8te verdieping wareD ook geene jloederen de l188uraDtl.g~ld ..o te .lllChtln Vervolgens m..akt"
b~er lWJcro88 had g.holpeD In het opmaken der heel jl'ewiJhll was geweest de 1D6IltsehapplJ~n alle O"ntra"erhoor -Het vuur WII8 DIet ver 'aD den .preker &IInmerkInjl"n op de g"loolb~arheld fIIU

r.keOiogeD VIjftIg pelcent op den IDk lDpepnJ' mogsUJk!! IDfOrmatill te ge~eD Het had ,eelmoelte trap Er was .troo bUiten d" kilten, mMr Wilt er elschen g"tul~"n, aLt "10 elSCJer dIJ! benokken waa
WIAde gllwone wln,t gékost de dokumenteu bl] elWr te krijgen die nu In WM Wilt biJ Diet g"weest In h"t a:Dol,k.len VM horolo~p.s d or

Contra'erhoor -HIJ bad get'n MlaTlI vaD elecher wl\r"n IDgel8'l'erd Er hlld jleen 'Venulm pillAt8 g".. Wllh8m McLachlan, 11'118 een paar dajl voor elechen loon en E B"rgh en d" bettékkillg w"arln
nntuD~en, maar hlld wel zaken voor Zich lelf ge- vondelI In het InleveND van du 8lach KerltllJd gelooden om nMr h ..t dllir VIl et pllk- ele t"oo Bdrjolb8 tot t'lscher stundeD en I.IJ .., dat die
dAlin Hij kreeg de h~lft tan dl! wln~t op de In Dit .Ioot el!cheu 1IIIllr, waarop ad'!' Leonard IIrgn hu s t" lien HIJ had toen op de bon ,erdleplDjl perlonen g~en A'el of 'tjrdleoden Vorder sprttk
h •• pelad gekochte goedt'ren De bnl'lven tu~echen me. teerde dllt elscher alJn aaak Diet had beweaen rondgfkekeD, dllar de heer ""rr"Jl ge:&tlgd had hij vaD de km ltorhJke 0 echulJ VIII Thomas
h"m en liJn vader gewl888ld warell allen verbrand wRnt hiJ blld niet bewelen wat liJn verhes WM ge dat elscher kllUljlde dil' IIJne dl!r"n door lek B..rgb, die op een gezdl(dd vlOndell heer Ruthilu,!81
'ilO AUjl'ultus 1&;1 tot den brand b droeg de IICbuld we.sl HIJ d"cbt dat Wllnnller er een braod pl3llta ken waren be8cblldljld en hierover een aktie Wilde het boek leruJl In h~t vu lf hRd géworpel1, tln Loonde
lan elacher aan Illn vader £6000 HIJ bad oek 'ODd de maatachapplJen waarlD as goederen waren IIlStell"D IIIJ hRd toeo eeD boel rekken gelleD IlAn hoe dlezlllld" Bergh 10 ZlJU f8rlclarlnjl "all d"
t~nllle poeten In het dagboek gfachreven, maar de verR88ureerd eerlijk b..hoorden le worjen behandéld met .trO), papier, penny flUitJes, pl)l.M'n en een boel mARtechapplJ msldde, dat hiJ hdt b0ek hld t"rull-
andere boeken, IOOALt dIj "ledjl1lr , werden door Dit wae l.D dele zlIAk lJIet het ge"Rl geweest, eo om andere voddeflJeD IJe benedell verdlepmg had hij ge.ould omdat hl] ng dat men er mela vali J U
ellcher gehouden Teen II) den ,oorra"d opnamen dit te staven w&es hiJ op het vetacbIl tUl!8Chen de Ulet leo naauwkeUClIl 0PllenolIlen. hebb'lD kunuen Ultmaktlll, daar hdt lOu geschond~n
bAdden le brandeWijn en sodawater bij Ilch en tWM rekenlnjleD, nilmeliJk dat ~ollCenl de eerate Contl'l\verhoor -HIJ had biJ het uItgIIan eeD pIAno 11'118
rooktan ogaretten HIJ Wilt Diet of ZIJ de C1ga- elsch"r beweerde £5269 te heb~n v8rloren waar- zien ataAn, en do.cht tOl!n dllt het nail III eeo mooI lJe HoofdregIer z Ide, dnt het lIlet no Idlg WA8
retten met matches of aan de Illmp haddeo aanjlll- onder niet we gerekend de 50 per cllnt WID81,of stuk WASom t088Chen zoofeel bOjlt te liJD aao t9 loon en dat da twee Bergba geell al te bA8 e
Btoken Er waren twee .Lampeo In de plek HIJ zella eeDige wln8t, terwI]1 de tweede rekenlDI{ M J van 1I0ogatrllten had In een IOjlu,htIé ge- rep~tatle. h~Jden dlIIIr dit tnw" I k z"ker Wft8 m'lI r
Wil! omtrent balf tieD vlln het pakhuIl gegaan eD had met de wlOat tegen 50 per cent er bij Diet meer dllD woond nalllJ het pakhuIl, eo 11"118er lek.r van dRt al Wllretl &IJ dil si 'Cbt8t wog~IiJke pers lIIe , WRt
biJ Wllnderhch het avondeten gebrUikt Zoowat .£ii,44ó WR8 De eerete rekeDlng 11'", dus Diet korrekt het nog geen lien uur WII8 toen hiJ den brand &al ht,welen m.ept W rden 11'88 hoe 1l18cher milt de
kwalt over !Jen of hllf elf reed hiJ In eeD cab naar en de tweede rekeDing hadden de mllatachap- Hl] WY een Jan hen die de d~uren hadden open- daden ~~n de Bergb! I!'~C)[jD ctetlrd Wlle
bet pakhuIl terujl daar hl] jrehoord bad dat hOlt pijen onder de oogen gekregen eerlt kort voor gebroken HIJ hRd ledige kIsten m"t .trno geZien Adv Leonard kwalD verv )1,.."111op het Il

et
u g61118

un brand 11'118 T<X'u hij daar kwam Btund het jle dele :&!lIJk ID het Hof kwam ttr 11'118dUI binnen die met den trllp 11&0 bet braDdeD waren Toen hiJ omtreDt de debr18, den w"lnl~en rook biJ den
beele gebouw In hchtelll&l]" vlam HIJ Wllt nl~t de dne mllaDden niet aan de m&lllllabllPPIJen eeD be- de kleur '"0 het YOur 1IIg, dacht biJ dadehik dat brand eli deu .po~d wR8rmede lilIes brllndde, all~s
vali het terugwerpen "'n het brievenboek lIJ het hoorh]k door btowlJIen I(estlillfde r~eDlllg IDgeleverd er lets verkeerdB WM DOl vlaD) hRd een hchte bewlJleDde dllt "r gee~ gro ,ten voorraad III het
lUllr, maar hiJ had hiervan Iet, geboord Wie hem De mllatschapplJtn hacillen ook eeu rekeDing opge- blaauwwltte kl Dr, ret de kleur die Ilegeven werd pakhu. kon g"w" st zIJn Daarop oV"Tlla'\Ilde t t
het echter verteld had, "lit hij Illet Er '11'118ge"n mMkt, en '!'olgens die r~kenlDg wae elscher. verhes door nRphtha, eau de ool0l!'ne "n pll1'llffioe, maar hiJ de omstandlgh"de I watr-Jnder de brand bnJ pll\lIts
parlffine In de plaats 'oor loover hiJ WIllI, ultgeno- niet meer dlln om treilt £2000 had jl'een parAffine geroken it'evonden, Wllel 8prek~r er op dat n"lZellb.rjl het
men wat ID de lampen WM Na d"n braIId wérden De HoetdrPjrter '91'1\8 echtar TIIn gevoeleD dal geen Richard McWhlrter, hRd nIlmen. de mllata~h"p p~khuil hRd 'erInteIl om hllif tleo, "II dolt de twee
.r horo101!'1e8 uil den brandkast genomen, doch hiJ oltsp!'ll8k gedaan Iron WD deD tegqn een persoon die pileD de debTi' j1ol'd QIlgellen Daaronder hHd hiJ B"rgha er toen Dog WRren gebleven, Ilud"t de bra .d
Wilt Diet wat er van geworden WII8 EIscber moest goederen bad laten verR88urereD alll!en omdRt er geen g8'!'onden de oferbhJfseleD ,,"n geprO!lefJeerde melk, begonneo moen hébb..n bl lDen tiel) DIl U rln f ,,~n
ze hebben 'Vilt ze waard waren WlJt hIJ niet ~hoorh)ke r"kenln, binneo de d",e mllADden WRS PIJP"D, kl"edereD, ..81) pIIlAO, enl Er kon maar kwartier 1111 de S"r!lhs I1l1ar bUI8 "lIldn g..gaa Dd

Richard T DevlDt' dokl\ll"lIt, ,erklR8rd .. dat hiJ IOlfeleverd Hl] dacbt dat Ills lDur een r6ker Wil heel WelUli kleedereh In de plek gllw_t IlJD De braad kOD Diet 9ftn ldlt hebbdn 0 tal" ..n, en de
.eel goederen voor ell!cher biJ hd dok hlld geklMrd Ingeleverd werd, dit genoeg wlla~ JD811r natuurhJk 0,erbh)f8"len vlln dil kleederen wareu allen In één twee Ber~ha vl!rklllArd ..n ",lven l"I!r vu lrllgtl,l m"t
Hl] Wll den dag voor den brand In het pakhuIS tiet behoefde de mMt8Chappl] Diet te betalen ,oordat er hoop, omtrent 7 voet ,an den Kyt&elltraftt8Chen kant het rol.lkeu gewt!eat te liJn sn ér zektlr van te ZIJ'
acheen even vol als g"wooDhlk, maar biJ Will!DI~t .,.,n voldo~nde rekening' WM lD"ele"er! Er W~8 '1'1\0 het geb0uw SOlDmlge TaD dOlkleederen wa- dat dit Diet den bra Id bad -eroo zukt Er bl,,~f
op de bonnete ,erdl.pIDg ll

ew
e86t H.t wu een blt'r getul1l8n18 dat er "erhee wa. geleden en dus rpn slecnte geachroeld, 8n er Wilren ouk plJP~n waar- dUi geen ,erkianuf{ van bet 0 tatAAn fan den hraud

h""J gewoen Illta dat goed "reD hier aankwlmen kon de &a!lk Diet uitgeworpen worden nn IIlleen de dOOien door het vuur waren j(eechonden o,er, dIlIlo dllt de Bergha mo"dwlllig de pl",{ had
waarvan de merkeo v":1!cbJlden vaD het mork der Voor verwe ..rdere8 werden opg~roepAn - Er WRI ook een !INot. hoe,.eelheld bn8v8npaplsr ID den 1UI[j!!,88token En d" llérgh8 warsn !!,eCIID-C
firma waaraaa lie g

ecoD81
l!'neerd WireD J B P"wtr688, boekhouder, die tllrklallrde dl\t hIJ de plek, maar van hUisraad WP, er geeo 8poor te~rd ID .. t Bergdr lJe ZAak WRSIn wlI.arneld Olet

OoDtraverhoor -Hl) kon Ol"t zeggen of er een voor tie mallt8ChapplJ een rakeDIn>: va fellenerl v8rhea WllllalD Dlxon hRd goed In de b v~n.t .. Yardle- ,an ll"r~er, WRar 9I\u il"rgh te Londen, Mil WleU
plano In het pakhu s etond, en wae niet In stHat dl' Uit dlenl bJeken en andere dokuUI't'nteD hRd oplle ping kunnen lIen toen de veneter8 jol"b aken werden .Hschér £(J(J()O "ChnIJI!!, w"a "" dIll III zcJolie h er
waarde te achattt-n van het~een b ]In het Jl'lkhUl8 maakt AI het door "",ener IDgevo·rde zi>nder ee lire Er WRSDag8noeg Illeta Rl k Wft!!er m..t gl!wee8t bRd ilelondlln ow nMr de znak le lI.n Sprek.r
hlld I!'tllen HIJ had niel bIjzonder opgelet ultzondenng hlld hiJ bevonden bed;roeg £101171 8, John II C s wtt vl!rkl ..ard~, dllt hiJ als vertegen- elDdlgde w.t lI! zegg'lln dllt ..Is het H ft ch bleld

Paul Ahnelt 'l'6rldaard
p

, dRt hl] elsch.r keilde eD Hier WRI onder 118llrepen zelfs ,-"t elacher voor woordl1ar 'fan ~en Jer m II\tecbaPPI)iD den dall na dat elacb"r up dé lW!uralltlell'elJen '1'1'1\8)leie lI~d
uncheldeDe malen In Jl)n pakbuI8 11'118gllwefst I\nd"r~n had gllklallrd, looals flJtuIg<!n voor Alexan den br8nd de plek do r de Jl< hue h8d lntên ppassdn het DIet kon lijn voor meer dan UIII rl! t £j(hlO
de Jaateta mllal dellZ~lfd.1l d8g "'n den brand Er der BIJ bovenst.&ftnde SOlDh"d hit gevuejold 25 per De debm ha1meD laten v"rkoopeD ~n hadden ()s op- dMr volgtli s dOl ber.kelllnl( hn l'"wtr ss dit
Wy toen een glooten voorraa.l bo-vlln loow.l "la be ceDt voor on.llos""n 98n Imporlatlb der goederen en jrebT8gt I1IJ lOU Diet de. ken dat er '1'0 r meer a..n e ech~ de WI\Jtrdll '" del vo<)rrllntl ten tijde va
Dedell HIJ 100 denken dat er tl1llllChen de £0000 alle8 wat tllecber hier ID de KolonIe gekocht hlld en £1000 of £1500 In voorraad WAS In d~ brandkft!!t de I brand wa., "D '~rJ.r dat "18ch rl l1t \vu ~<
of £7000 w&arde aAn goederen moest geweH8t liJD bto,ond ..n dRt "Utl8 te lalDen eell .om uitmaakte waren 43 of 44 j100den borologles rel(tl/{d op 11'1 81, dll.!lr dit brft4 deL cht"n z ~ 1\6.

De kQIIlen om goedereu hier te ootschepen, bfodroe- ~root £11,681 (), 7d I )lIarop had hll bl!' bedrag Contra~erhoo' -HIJ had v..el m elte genoraen mOtldlgen, mltar s ecut~ op dill! I ) IJ" 8CiJell p 18
lleD TU omtrent 30 tot 3;j perceol ~oor 'racht, In- dor verkocbte naIlegaal , wat bedroeg £13 002 lOl! 2d om ontdekkIDgen te doen met betrekkllj!' tut den nn de go.deren t8 urnen m6t d~ ku8t~o Ya
'oerregteD,lIIna HlerVl\1I had biJ ftfl(etrokken 60 pdr cent voor Winst brand, WI'l de bTI\ndstJchter wilt! ol PlllCber WaKr hier aHn wRI te brllng"n

Contraverhoor -II J had geen )uwehenwftr.n ile- <In bll~evo~gi 25 per ceot vuor onkosten, lood at de hJk te Kalkbl\lll '1'1'1\11of er ilo8dereo door elschAr lJd Ilo Jfdrel!'tdr, Ildv Innes UJe~preke d. lelde
lieD, lII&&l' wel kle<!d~ren, hu araad, Iinnen,lChoeDeD, waarde VBO het verkochte kWllm op £10,336 58 ód wejl'genomen warelI n*o.r MUllenb"r~ enz JIIJ had dat hiJ DIet ov"r dl! kwe~t e valI b aud8t1cht81l b.
broekgoed eDZ Hl) kon Diet zeggeo ho~v6el er van eo dit afgetrokkon VRII de wlUlrde der '"jI'6voerde be, nd ..n dllt elacher een [Mr weken te Vorén '!'edl hoefde te epr"k"D, JMr h.t Hof u.oltulKJ ,,"S dIlL
iadere soort wae goedereD lOU een Mldo Illten VIln £2i,~) \h 8d wat nnar Mu zen be rio!had genomeo al8 "excess bll".gl\jle elscber z.lr motl met den hra. d te d I8Il nad ra UH

Jacob Eisenbach verklnllrde dat hiJ vaD een due ellChAr8 v6rh ..e door den bTand ultmlUlkte Maar Het ~s ODd voornllDlellJk Uit sodllwat"r, atout, pnl, dat biJ Ilch b.ptleu moeeL bil dé kwestie fRn Je
tot twee maleD p"r dag lO elecher8 pRkbul8 WM t088ChsD JanWU'IJ en September 188) van w.lk Jobo F llates, ,ennoot lO de firmll Lawley & Co, wlUlrde d"r !!,o"deren eli t elscber llCh I IQ! ~ar
gewee8t. AI de reKkeD ID den Winkel beneden wa tijdperk er gee ne aanteekemDl(en VlLn het vdrkocbte handelaar In kleederelI, verklRllrdr, dllt men hier In bedrog blld ~buldll{ gem lakt duur eel vKI.che r
JeD ~ol gestapeld, eo op de bov~nverdlepl"g wIlren In de boeken wareD "emaakt, moe.t el8Cher voor om- lIenl van brand jreen goederen kon kfljgen vlln de k"nJlIg Iu te lev.re , en dRurJpur II] regt p ti.
klIten op elkander I(P8tapeid en bijlla alle vol trent £800 hebben vark cht eD getuige gaf IIJDe andere hlindellUlr8 dali tege I 60 perceDt Winst op den llNurllDtiegelden had verbeurd

OoDtraverhoor -FIJDe goederen waren jrewooollJk redenen op waarom hiJ dit, ,,01geD8 lie boeken, dllcht prl]~ ID EOjreland onder welken WlnBt de kosteo VIlO Nadat aJv InD88 weer hlld jI'~~pr kun 0 Il hew"
iD kieteD met de WOD8ten bIllten op HIJ had de In de rekenlDg door hem 0plO:esteld wareu v~rechel- ontachepen wareD meegerekend De kosteD 0111 goe r~nde dill als lDen d81J vuu rits!! berok~ne ru e~t
mollltell 1l8n hangen mllar DIllt In de kleteD ge dene poeten dIe nog btohoorden te wordeD afgetrok der"n hier te ontschepen b !dro~gen flmLrent 25 per IlMr den L ndllnscben PriJs, pllUl d6 k08tel VII

kekeD keD, ala £00 Us voor achIiderlJeh Mn Bischer 11'8- ceut op den IDkuopeprlJs ontach"pen, Je waarde Villi ~Ischefs vourrand £ L 3 I
Charles N Aluander verklaard- dat hl] vroeger CuD8lgneerd Er waren nog andl!r8 con81gnementen Dit eluot de IlIAk van verweerddres, wlUlrop voor lOU b~dragen op welk bedrl\g het Hof hem ook ".n

seo kantoor In IHecberl pakhUIS hRd IIIJ WIUIer die btoboorden afjoletrokken te worden Had hiJ 10 el8Cher nog de volgende getUIgelI werJen op,{1!- perc"Dtall" b"hoorde tue te k", neil YUcJrverii 8 " ..n
dea nauuddllg van de I dag waarop de brand plaats ZIJD rekeDiDg voor onkeaten 33a an 'foor Wlnst lOO roepen tiJd In het ultkfljgeo VIIIlUl~UW'" r;u.d~ren Vech S

vond Er wu toen een groote voorr8lld goederen per ('eDt ger~kend dan lOU h8t totaal verlies vaD Nathan Marks die verklaardp, dAt elscher tiJden3 1lA1I klllnten hierdoor enil Z~I.Jtl
ID de plaats, IIJDde al de rekken go"d gevuld "Ischer slecht8 £5 230 ZIJIl en hleullu soudeD dan ook den bratd te Kalkbaai WM HIJ WilS een dllr eerlten lJe lloufd.regter, dat bet lI"f verJIIg'en zuu lot

James Wehl verkllUlrde, dat de voorrAad ID nog al de pe.ten, ale voor con8lgDem811ten en goederen bl] deo brRnd eu had met een p~ar andpren ~etr.cbt balf t."aalf den voljolenden dAg (b<d61) wa n•• r
8l8Chen pakhUIS den dag voor den brand leer groot dltl onder het Ode artikel VleIen, behooren te hem te hlll88chen, waRno ill ook lou~en ge81al\Ild IIltspTlUlk luU worden gejAAI! III doz URk Zuuw,,1
WII8 Da voorraad pijpen was de groot!!te die hIJ worden afgetrokken Een I"(eede rekeDlng liJn, mRllr het "raRUW kwam en slo"g al de d.uren ala de andere alreeds verhourJ. mll8r lUl( uubeslIste
In de KlI8pl1tad had gellen, en hiJ schatte dien op door hem opge8teld WM gemRRkt op de veron atuk en de lucht dla toell 108troomde wal,kerde laken
omtrent 11u00 derstelling dllt alles door de polis, met UlUOD- de v.Lammen 100 IUIn dat ZII pad m I~.ten geven De

Contnverhoor -IIIJ dacht er waren omtrent 15 0 derIDg van hwsraad, luwelIerlware;n en horologlee, tiJd van dat hiJ er kwam tot dd kowst van de brand
of 2000 dooleD pijpeD lader dooe benlte gemld- gedokt wy eu dit berekend tegen de 26 weer WM omtrent een half uur
d.ld l:l pijpen \\ areD al dele dooz"n vol van per cent oDkosten eo 60 per cen~ Wlolt lDaakte Contraverhoor -HIJ WIUI eeD groot vuend van
meerec:hl1,lmen en andere pijpen van de beste eoart, £IODJ 88 10d en t8p;en de 33, per cent onk08ten en e.l!!cher
daD zou de waarde van de. buel omtrent £1000 lI]n 100 per ceDt WIOSt, .£3,053 8a gd all'l elsohere verhps Tbomu Bergh ha11leholpen 10 het opnemen van
Ve oDkoeteu VIlD ontecheplDjl op de bto8te !10orten E n derde rek6D1og waar geell IIndere goederen In den vQorrlllld Omtrent half tien WM hiJ weggegllan
nn pIJpelI kwamen op oratrent 30 percent waren berekend dan draperIe, fanCY-glOederen, sehriJf T en hiJ hoorde dat er brand WM, w,u hIJ n!\Rr het

Henry Abrahama, kleedermaker, had met Berger behoeften, mUJlek-ln8trumenten en mea8enwerk, ~af pllkhUiS geloopen ToeD hiJ het bQek In 11]1l hllnden
ID Vec:.:mbet 1882 gehandeld, en Wft!!toen de beDe- volgeDI dil twee boveogemeldoe 8telael8 9I\n WID.t eo had, het WRa het bn8venboek, zelde hem de keer
den verdieping van elechen pakhUIS doorgegaau ookoeten de 80mmen van £167 We 10d en £2,500 ~othkugel die D8II8t hem 8tonJ dat hIJ ileeo rejlt had
Al de rekken waren lifvuld Zijn pakhuIS WM van RI. den voorraad 10 elecheT8 pakhula ten tI)de van den OlD lets aan te raken en denkende dat dil heer Roth
omtrent d8lelfde grootte ala dat van elsch~r, en brand In de rekeDiDg door elscher IDgeleverd WII8 kUilel er meer van WI8t dan hiJ, wierp hiJ het weder
w"oneer tamelijk gevuld beliltle het van £6000 tot a1h~t Ingevoerde gerekend, mAar VIIn het verkochte terug In het ,uur nlJ was er leker VBndat men
£-000 aan waarde IIIJ had vrot'ger gehandeld In I WR8 £U05 13a aan horologlei en luike waren DIet Dlete vlln het boek lOU hebben kunneD ultmaken,daar
omtrent dezelfde eoorten van goederen ala elSCher afgetrokken lood at die rekeDlng gebeel valach en het 100 geeehonden was

CODtravsrhoor -Illj lOU niet gaarne £6000op verkeerd w:.s Ook de £(l1J 38 6J ,oor goederen;door Contranrhoor -Hil Will Diet voor IIJne gezond-
de kaD8 af voor elschefS voorraad hebbeo gegeven Jane. & Co verkocht hlld elscher vaD ZIJD rekeDing held UItgekomen HIJ dacht dllt zIJn vlld~r flik Wll8

Urtlenwood 'Vhlte dUI ook verscheidene maleo moeteIl aftrekken maar zulks Diet gl!daan De twee Hl] WM IIltjrekomen naar den heer Berl(er omdRt bIJ
In el&cbers magaZI]D WM gewetl8t, de IIIIIt8te mllal rekeolOA'en VBn elsclter beweleo In het mlD.t Dilet 100 gllafne ZUId .!Jnkll Wilde z eo HIJ kreel< kost
op dlln 2'JótllD lJecember 1882, verklaards dat hilt welk verhel hiJ hlld geleden, mllAr wIlren misleidend en lo~pes eQ eeD pood per week Ill) kocb, wel
!6n groot en tamelijk !l0ed gevuld pakhuIl wna en Hl] had veel onderVindiog opgedaaD Uit boeken Tan 80mllJds goederen IAmen met Berger ]UnlOr, en ver-
dllCht Diet dllt £0000 d. waarde van de goedere U firwas eo bevonden dat hUizen die l.D het groot han kocht le ID het pakhwe WSrdl'D ZIJ verkocht Mn
• In lOU dekken deleD door elkAlir van Vijf tot tien per ceDt bo"en de ellcher8 klanteo da I werdtln le ID 81echerl bvekdn

L<lWI8 \\ arshawsky legde getuigenis af omtrent onkosten maAkten eD kIllIDI! handelaan wel meer aanll'e'eekend
deo PllJB vlLlf goederen door hem van elscher ge- mllar toch DIet door elkllar meer dail 60 per ceDt nic hard nothku~el van de firma I8IIaC! & Co, ,er-
kocht waaruit bleek dat hiJ omtrent h t dubbele klaarde dat hiJ T ilergh bl] den brand lIIet een bot'.k
en n:eer had betaald van wat de goedereD elecher gezien had Hl] kende hl!m toen DIet eli Illlde hem
koetteD NAMIDDAGZITIING d~t hiJ Ileen regt op het boek had eo het terug moest

letteo Verder had hiJ DIets gellen
CuDtrllverhoor -HIJ had Bergh DIe' gelegd het

boek 10 het vuur terug te werpen, maar slechte om
het teru!!, te zetten

Dit Iloot elscherl laak
Ad v Innea, het Ilof toesprekende. lelde dill

IllPcher ond"r eed" had verklllArd dRt ZI]n voorrllAd
ten tijde un den brand digter bil de £7000 dlln
£óOOO wu, let8 waann hiJ werd gestllllfd door vele
onparll]dlge getuigen De rekenIDI!' door deu heer
Twycr~a opgesteld beweu ook dat elllCherl voorraad
ten mlD8te £0500 bedroeg ElIcber Wilde voor
IIJne goederen 81echts den pnJs hebben waan oor
II] gemerkt eo IedereD dag UIt liJD pakhUIS verkocht
werden

!Je Hoofdregter zdlde hiJ vreesde dat al8 dit be·
g108el werd aangenomen, er ledereo dllg branden
louden plaats und ..n, want meD ,.U gaarne lDet
een8 tegen eeo WIMt vlln ZlJue goederen onlslagell
ZIJn, zonder .I.cbte echulden te maken en dleconto te
geven

Adv Inntl8 lelde verder dat de geconsilineerde
go"d~ren niet wIlren afgetrokken, mllATdie bed roe-
geD elecht. omtrent £100, Wilt Diet UD veel ~lang
WM 1>e heer Pewtrtl8l hRd zIJne rekeDingen opl!'e-
wllAkt op hetzelfde atelll8l ala die VIIUden heer 1wy
cross, maar dlenl berekeDingen waren milt naau w
keurig want terWijl hiJ lelde dat de PIJpen, fanev
"oed"ren ens ID het pakhUle maar £1090 ,ert..g~
woordljlden,wl\I door be,oegde getUIgen btWeleD dat
H altn PlIpen rtlleen voor over de £1000 Wft8

Eischere rekening WM naauwkeurlg eu konekt, met
e1echts die Ultzondenng dat hl] 60 per cent wlnat
had gerekeDd, \erwIJl het Hof vau gilloelou wae dat

TOT DE "ZUID.AFRIKAAN VAN ZATURDAG Z3 5

cn F~rndlE~ Scha-
..- DO~DEIW:\U, 21 JUNIJ

NJ!iDERLANDi de r HoLelbezlgh!!ld
e I hebbende, bebben
PlIblieke Verkooplog

(Vun on_en Correspoi del t )

:erstk.,
VHIJDAG, 22 JUN IJ

.I

IId V \11 hot Dorp
en Zltkarne~, Hok....

oor K intien, St.alhog

e HOOFDSTRAAT,

:10 het geheeIe Dorp.
Id Vurw01 veu bij het

lt nil Linnen, Tab.
La:uSj es, Flanellen,
J"wclrk, en al "at ID

Koo

rlIl, I span mell"G
Jl

"1 P aoo (J snaren),

z ('az

\fatt'assen, Mahonte-
t) TapIJten, Matten.

Jd GIng- en Aarde-

kelijk I
O,\]:;RBEEK.

Afslager.
E;N,
Je volgende
UI.J l.~':
te k"\vahtelt ..
~ BOUTEN
ns

GENS.
sc HR I) E V EN.
\ (jl \(f V'I

lat,
TAD

~R,
ieren,
straat, - In meer dan eeD VRI, Uit t" bl nken le mO"IJ"

liJK, om hl!t In etln enkel VIIk zud ver te bren~en 18
reeds leer muelJelIJk lelfs onder d"i beschT\ fJ8te m n
scben III dtl beschaafde landen Ma3r wel k ~e I U tate

:l hooO'ste

co.,
I : Uoepels, Bllld

Q1~ch Gootwerk,

Kook kagchels,

•vIng.
RVENI

BIjzondere
V1.0 groot out
lit het verhe~
e Ierpeotljn,
) en 14 lh,
)1 LJ [kers tege-

~ARL.


	gray00814.pdf
	gray00813.pdf
	gray00812.pdf
	gray00811.pdf
	gray00810.pdf

