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DEEL 53· KAAPSTAD. D NO. 4,302

-U N ION LIJ N.

r ONIl F LIJKE MAILDIENST

Beaufort 'V est, ~O Junij 1888.

S. N.
. - - - -

PONDER,
, "DE"

Kooper van Struisvedereo,
, Bormesters (Jha~bers, Adderleystraat,

-,IN HET BEGIN VAN JTJLIJ A.S., KAA.PS1'AD,
Kor nt het geheele jaar door en geeft~de hoceste

Marktpri izen.

,
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WELLINGTON. '
-e 160 EER,S'l1r~ ICLASSE

SLACTOSSEN
I'~ ~:oombooimaat8Chappij "UNION"

(9l1iLlJnT ua D).
Do '!oomhoott'n dezer Maabchnpplj verh·t,~.

hl! ,&li Kupeta,j naar

45 ZWARE SLA!QTOS-
SE"N •

8 TREKPAARDiEN.

OPDINGSDAG, 3JULIJ 1883,
ZULLEN bovengemelde OSSi:N en PAAlt.

DEN Publiek wordeu Verkocbt nit de
IlARRTKRAAL, te W ELLINGjI'ON ..

MALAN .& oEl1oLUmS,
:Afslagers. B E ~tJ FOR T WES T ZIJN.

• ZULLENENGELAND,
,ia MADl';lRA, om den anderen DTNGS!JAG,
le ST. J1ELJl;.NA en ASCENSION aanleg-
~Il('é op btIpealde tU88Cbeutijden.
0111 ~ Veerlil~ Dagen oen Extra Boot, tus-

... de Jf..u.ootea i.. _. '
GERMAN, Kapt. LllGlJ, 30 Junij.
j'RETOHIA, Kapt. BAINBRIDGB,Julij 3.
AKGL1AN, Kapt. M0RfON, Il Juli], \
MI!:XICAN, Kapt. CReTHLET,17 Julij.
ARAB, Kapt. OWEN. 2,,) Ju!ij.
THOJAN, Kapt. G. LARld'!R, 31 Julij.
'1 \It D~ KlSr:a \'I(NS ,~, ~,!, T.\I,
Vertr-ekken zij WEKF.LlJKS, nil aankomst

"D iedere Stoomboot van Engeland.
Retourkaartjes worden uitgereikt tegcn Ver.

minderde Prijzen.
Voor V nicht of Passage doe men aanzoek bij

de "Ullion" Maat&chappij.
TROS. 'E. FULLER,

Direkten .. Generaal voor Zuid-Afrika.

'fE

yehllu~k!lntoor,
;/ Wellington, 27 Junij 1883.

Worcester, Junij 1883.

B()j~R-l~~TB]£SCHI~Rl\fINGSVEREENIGING
--_. - -'~'~--. --------------_.- .

TAK WORCESTER.
Zij wor-deri met zorg opgebragt door

M. P. VAN BAKERGEM.

KolonialelWeeskalner & rrrnstlilaatscllal.i j. . r
I

VAN

E-ENE 'CO~lITE-VERGADKt\ING van bovengenoemde Vereeniging zal
, plaats vindon aan het STADHUIS, op

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

n,tar het Parlement binnen kort staat bijeen te komen, en er vele zaken
van groot belanF{ te overwegen zijn, wordt aan al de Leden vriendelijk ver.
zocht tegenwoordlg te wezen.

WELLING'rON.
200 Groote Vettel:Hélgt- en Jonge

Ossen en Koeijen. ; TIENDE VERKOOPING
Op Vrijdag, 6 Julij: aanst.,

ULLEN bovongemeldo Ossen!' en Koeijen
publiek worden verkocht uie do Markt·

kraal. Onder no Jenc-o OSS"tl iziJ'1l Cl' ver .
b ' 0,

se eider-e k lenrspauncn, de aandacht van lid.
bl' bbors wcl waardig. De Bee8te~ zijn in nit.
muntende conditie, en worden opgebrngt door
den welbekeuder, :

ST R U ISVEDERENI

Naar Engpland en Hamburg van Madt>ira.'..., DE Kon. Maalsl.oomboot

~~

""~ ~ GERMAN, R. A. L£IOH,
Y'~ R.N.R., Geeagvoeeder, zal nis

~ -~boven vertrekken, op of om-
trent 2 Julij aanstaande.

Yoor V racht of P06!;Rge doe men aanzoek
bij de Stoombootmaatschappij" Union".

KOSTBAAR VASTGOED, F. L. LINDENBERG,
Secretaris.

I

i

~
,,

GELEGEN,IN DE
- ---------------

FRED J. noux: ~l(. PI'~PER-, DE LOOP-, EN Dl~ BCITENSTRAAT.Naa.r Engeland via St. Helena en Madeira.~', J) E Kon. Maalstoomboot>,,1- PRETORU,W. HAIS-
Jf,' ~'?*~ r.nIDI'E, Geeagvoerdcr, zal als

~ ~ boven vertrekken op DingB"
dllg', den 3den Julij, te 4 uur '8 namiddngs.
PU~lIlli(,lS gelievrn na II t,OQrd te gonn, aan l~e
Oost kaai (Alfred 1.)01;) met later dan 3 uur 8

namiddazs,
Voor V racbt of P"St<D go doe men na nzoek bij

de Stoombootmaatschappij" Uuion."

-Naar Alg~aba.a.i,Oost Londe~en N~taC

DE. Kon . .Maal.!ltoomhoot
~ , A~AB, H. OWI!N, Gc-

;.~ ZlIgvoerder, op of omtrent den
Sden Juli] van Engeland en Hamburg, ver-
,..lIcht, zal als boveu ver t rekkcn na ont!asling
bare Kaapstadsche lading. ..

VoorVraeh. of Pasaago doo men nau zoo k bij
de Stoombootmaatsobappij .. Union."

W ellillgton, ZG Junij 188:3.
J. FRED. PEdTZ g- Co, A.f"Ill'] ers,

In den Doedel. vnn \Vijlen den heer e, I~. \VICU'''_ ~lREDEI1ICI( N. SALAilL~N,
KOOPltR~ VAN STRUISVEDEREN ,

l
!

~
~
I
I
I

BONUS! BONUS r
PUBLIEI\E VERK00PI:\G.

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

2DEN JULIJ,OP MAANDAG, DEN
I~ gereed do Eloog~te J'>,larktpr~jzen te geven voor

cl lle Soorten van Strui~vederen.
ZULLb'S nWKOCTIT WORD1J,\- :

1. EEN HUIS, No . .') Peperstraat. tusschen de Loop en de Langcstraat,
bavattende Urie Kamers, Groote Zaal, Keuken en Achterplauts.

2. VIER HUI/,EN, Nos. 11)0, 1G::l, 1G4 en 1GG, Locpstruat, tusschen
de Orphansteeg en Je Buitenstruat, ieder Dric Kamers, .niet Buitenkamers.
Keuken, Achterplaats enz.

3. EEN HUIS, Stal ell ."cl1terplil<lt~, Nu, 14, Buitenstraat, nal;ij tle
Brccstraat, bevattende Zes Kamers,' Keuken, Bediendenkamer eli een groot
omheind stuk grond.

4. EEN HUIS, ~o, 14:2, Locpstraat, bc'Vattelldc viel' Kruners. ~Toute
Keuken, Achterplaats enz. .

VERKOOPING TE BEGINNEN TE 11 UUR.

In den Insolventen Boedel van JOHAN-
NES HENDRIK PETRUS KELL ER·
MAN, en een ander,

Adres :-M, L, DENSUSAN & Co" Kastcelstraat. Kaanstad.DE ondergeteekende zal, pel" publieke
veiling op de plunts zelve doen ver-

koepon '

HEll 'VONl)Elt l)I~ZEll EEUW.OP ZATURDAG, 7. JULIJ 1883,
TE 10 UR! V; M. Goede, Sterke, Diollstig'e Stoelen,

28. 9d.~per stuk,
IN DE STAD 'T]{ItJ AFGELEVEI{D.

I ~ li ~~(j 8 & CO.,
-.'88 90 EX 9~ LA~(;E1LU{J\T-STRAAT.

Naar Mosselbaai, Algoabaai, B.owie en::
Oost Londen.

DE KOl1, Maalstoomboot
TROJ AN, GEORGELAlt-

KIR, G,·zagvoerder, op of om-
tr en t den 5dellt-Julij van Enge-

land verwllcht 181 als boven vort rek ken na ou t ,
lasting harer Kaap8tlldsche 11\1:ing. ,

Voor Vrllcht of Passage vcrvoege men ZIch
bij de Stoomboolmaatscbappij .. Uni~n~'.:_ __

Naar Port NaW,-lIt~selb~, Port Eliza-
beth en Oost Londen aa.ndoende slechts
om Passagiers en tie mails te landen. ,. DE Kon. Maalstoomboot

ASIATIC,H.J,N,
H.lRRISO?f, Gezagvoerder, zal
alaboven vrrtrekken zoospoc-

dig mogelijk na aankomst van de T HOJ AN van
EDgeland.

Voor Vracht of Passage doe men aanzoek bij
de StoombootmlUlischl\ppij "li nion."

MET LIBERALE BONUS,
Het aandeel van den heer J. H. ,P. KELLEI:-

MAN in die PltACIITlGE PLAATS

I

"I
SE PT EM BER SK RA AL,

GELEGEN' NABIJ PORTERYILLE,
Deze plaats is goed geschikt voor het, ver-

bouwen vn n Gr anu en het fokken van
Paarden e n V cc.

LIBERALE BONUS ZAL GEGEVEN'WORDEN·
G. W. STEIJTLEH, Agent voor do Verkooping.

No. 3, Kerkplein, Kaupstad, ~;) Junij 1883 ,

De Heeren L, PI Cauvin, & Co., Afslagers.
DE l\<fAATSCHAPPI] TOT BEVORDERING

: .
ir.

VERDER ZULLEN VERKOCHT WORDEN:
G Muilezels I stel, Tuigon
1 Paard(goed gcdrcacerd) l enk el-voor Ploeg
20 J30l; ken 2 Zeisen
1 Zadel en Toom 1 Dubbelloop Ge-

weer'
Een hoeveelheid Boerderijgereedschap
(goed gc:sOI teerd) en Huisrand ite veel om
te melden.

J. l?IaOWE~~'& ZONEN,
Hebben nu voorhanden i en bevelen aan de volgende

AH'rHi I;~IJ~,\ 'J'i~GEl UEIL""\ GS'rEPUIJZEN:
srrAA}:i'- en BOS-IJZEI~ van de boste kwaliteit ..

ZINKPLATEN EN GAL vAX1SCIIE SCIIROEYE~ E5 BOUTEN.

Dlêll

Handelsbetrekkingen tusschen Nederland 'enZ. Afrika,
OI'GERIOT TE

Amsterdam, bij nete d.d, 30 Sept. 1882,
(Reeds vertegenwooraigende Zestig Binnen- ell Buitenlandsche Huizen,

Fabriekanten en Kooplieden,)

BELAST zich met de uitvoeriutr van Orders VOOI"den aankoop van Koopsmanswareu,
enz., en levert alle mogelijk,:: artikelen direct uit de vsrschilleude fabrieken in

Europa en Amerika;
Belasj zich met den eerkoop op de Europocsche Markten van alle Znid Afrikaansche

Produkteu, als 'Vol, Huiden, Hoornen, Vogeletruisvoêreu , Ivoor, ena., enz ;
Verschaft Fokvee, onder over legging der Extract-Certiflcnten ui~ de Stau1 boek on ;
Verrigt verder alle zaken die met den handel iu verband slaan;
En berekent aan den. kooper geenerlei provisie of commissie.
Inlichtingen in Zuid Afrika gewenscht, worden grutis verschaft, zoowel aan het ~. _

Hoofdkantoor te ilmeierdam. als bij den vertegenwoordiger voor Zuid Afrika te Pretoria. ----------

GEO. II. PARROTT,
Eenig 'Curator.

Retiefs Vendu- Kantoor,
Piquetberg.

P, J. RETIEF, Afslag~r.

Patente ASSEN voor Karren en Wagens.
OOK VEREN VOOl{ KARRE~ E~ \VAGENS.

SMIDSKOLEN, BLAASBALGEN, AAMBEELDEN EN SCHROEVEN.
VERF EN tJLIE FAN ALLHIiLVT SOORTEN, DAKTOUW EN CEJlEN'lZUID_AFRIKAANSCH E

l..OldNKLIJKE MAIJ ..DIENST. STELLENBOSCH.
PUBLIEKE VERKOOP:ING

Kaste elstraat ,
ICAAP8TADDe " CMtleMail Packe/s" MfJAl tsckap pij.

DE Stoombooten dezer Linie vertrekken van
Kaapstad naar Londen om den anderen

Dingsdag, 'I'm Madeira en Plymouth, te
Sint Helena en Ascencion aanleggende op
bepaalde tnsscbentijdeu. •
Junij 26.-WARWICK CASTLE,Kapt. J. C.

R"BHI80N.
Juli; 10.-GRANTULLY CAST~E, Kapt. C.

. H. YOUNG. "

" 24.-DRUM:MOND CASTLE, Kapt. J.
D. JEfnm:s, KN.R.

Aug. 7,-NORHAM CASTLE. Kapt. A. WIN.
CHESTER.

" 21.-KJNJ:o'A UNS CASTLE, Knpt. J.
WISCHESTER,

ANDERSON :' M.tJltlSON.
Agenten.

VAN

Een zeer aangenaam gelegen
BUITENVERBLIJF,
Te Fortuijntjes Dorp,

NABIJ HET DORP STELLENBOSCH .

DE Ondergeteekende, daartoe gequalificeerd,
zal

Op Vrijda.g, 29 J~ij a.s.,

Tt\ GEYOLGE VA\ DE ALGEjIEENE
DIRECTEUR :-

W. DULL, Amstcrdnm.
VERTEGENWOORDIGER VOOR

ZUID AFIUKA:--,

COMMISSARISSEN:- :
F. N. DE VILLIERS, Pretoria.
II. Til. BiiIIR~[ANN, de Emigratie bij Ermelo.

GEDRUKTHEID IN DEN HANDBL,
BIEDEN WIJ DE rOLGEXDE GOEDEREN AAN,

n:GEN EEi\ ZHt:lt GHOOTj': fElnll~!lIlRI\G n PHUS, NUI.:-

EFFEN en Fancy Tabberdstollt:n; van af 6;(0. per yard ;-Zwarte'Zijde van
af Is, Il ~d.; Lakenlir,nen, Flanel en Dekens, de Grootste Voorrnad in de

Kolollie ;-Bruine Bafta..<;, :2s. Gd.; Witte, :;s. (jd" FUlljums, 9". Sd., 1280 Sd.,
l5s. GJ. :-Geheel-Wol Fbnt:l yan af Is, per yard ;-Dubbele breedte Wit
Flan~, tegen Is. Gd. ;-Goedkoope Tabbenl-Cllitz tegen :3:38. 4d.

D. R. SCIIUITEMA, Pretoria. E. HAGSE~ANN'} :
~. Il. JA.NSON~Jr., AIllS',l,erdam.
_).II. SCllMULL, '~,'

J, H. ROVERS, Groningen.
TE);' 10 URE 's MOnGENS, :

aan den boogsteu Bieder doen vor~oopcn, bet
nangcDaam gelegen Buiten Vorblijf t~ Fortuin.
tjes norp, het I igeDdom van :dell Heer
.FRKDHIK J. W. DE VILI.IERS. '

De Gebonwen da:lrop~taande bevatteIl Woon-
hnis, Wijnkelder en de uoodigt) BuitengebouwclI,
is lx'plant met omtrcllt 15,000 Wijugnardl!tok-
ken, in volle drugt, en Vrucbtboomcn, heeft
t'xtrn goeden Tningrond ell Za~ilalld dnar
allncx, is voorzien .an 'Va!c!', eli wegen
dcszelfs schooue liggiug allerlicf~t geschikt
VOOI' een ]3uitcn vCl'olijf, voor iemand dill gaaruo
eeDe aangennme en gozonde Woo~plaats ver-
kiest, CD is tegelijker tijd wiDstge~cnd.

J. MAUER '&; Co.,
Afslagers.

AAN WIJNBOEREN.
De Waal & JteKENNISGEVING. .ioclt:, STUTTAF01RDO&Më~~~'iAAPSTAD.

. BUR G ;~'1' R A rA T li .. Z. A. Bond en Boeren-vereeniging.
Bieden te koop aan tegen zee lage; prijzen r ~ , -'-_.

GRAVEN, GRAVEN, GR!A V]£j\,
I

DAAR 1 JULIJ op een Zondag valt, za)
ik miJn volgend gerf·geld Mzoek naar

Stellenbosch breIJgen op MAANDAG, DEN
2DIH JULIJ.

BUKS T. HOTCHIN50N, D.D.S., L.D.S.,
Tandheelmees.ter, bij aanstelling vaD Zijn
Excellentie Sir H. ROBINSON,K.C.M.G.-2,
Nieu"e-8tr~at, Kaapstad, 20 Junij 1883.

---- - ._--,._--- ---_.-
DE JIEE1{

G. MONTGOMERY \VALKER,
Prllrut'T'J', Notaris en Trantsnorthezorger

S T IiL L E N BOS C H.

8tellcnoosch, () JUDij 1883, B EA UFO R '1' WES T .---------4-- --- PARKES, LYNDON'S, WARD &: PAYNE'S en andere soorten.

BEVALLEN. - op oen 24sten dezer, tI)
Craig.y.Nos, Mowbrny, do ~cLt~clloote

van Dr, Smuts, van eeD ZOOD. VORKEN, VORKEN, VQRKEN, DE .L~lgell~~eeno':e~·g~clcring~an.d.en Tak ~E~.U-
4, 5 en 6 Tand, van de beste qua.liteit. : FOR r '\V ES 'I van bov en:-,;taande Vel eerugmg

BO S C H PI KK EN, HARKEN, SC HQ F FEL S, zal plaats vinden alhier O~)

Morgen(Vrijdag,)29 Dezer,
KOPERSLAGERS- EN

I\,ennisgeving aau Bleecht,rwllnten ea
, hiruckn.·

WORfiT hiermede bekcnd gemaakt .1111
het dell Heer bthanj.;d lwóft, op dell

218ten dezer, mijne teedet· gelid,le Eehtg~ll('ote,
AOSES SOI'Hl'\ JU8K VAN HF.NSllq:a, III den
ouderdom van 84 jaren, Da een z~'ekbed ~an
alecbts weinige dagen, door den dgod tot zIch
te nemen. !

Hnar einde ",aa vrede. :
JOHAN ZACHARIAS llUMAN.

S",ellendam, 23 JUllij, 1883. ;

PUBLIEKE SCHOOL MONTAGU. . alsook alle so<,rten !

ICOP]~R-, BJ-.JII(-EN IJZERW Al{EN,TEGEN het BEGIN ,'an ,JUIJI.J, 7:ll cr
plaatll lijn voor TW EE KOS'l'LEKU-

LlNGEN ~ de lO BOARDING SCHOOL"
onder bet\ul1r ?ID

W AGENMAl\EHS-, S~IDS-, TIMMERMANS-, BLIK-,
KUIPERSG EREEDSCHAP.

vVA AL & DE
w 24, Burgstraat,

TE~ JURE 'S XA~HDDAGS.
rl; 0 C IT1\1 \. ,DEJ. G. EUVRARD,

H oofdonderwijerll.

De School wordt heropend op 9 Julij,
MODtap, 25 JUDij 1883,

J. J. VAN BLOMMESTEINf
Secretari •.
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8 gevonden om een vrede te makeo die .,ijand kwaad zou knnuon weer een Kroonkolo 110 to

.1'111 den Rerln'fl'U'J VINIA S. TW Y (I B,O8 EEN belangrijke kracht laat. men worden, dan gelooven l\lj dat hij niet al'een. II~llJnnetT,-llet n' \J I le I. ti \

jill ZlO HI,' J'" lil) GEWEZEN REKENMEESTER!IN DE KAAP V"" £6 en £7 Juni], 18,1;3. zan uee t. too al8 geell oorlog behoort te foeren om laud balt, I Bllrgers lorp en elders onder Afrlkan£'I"S. ~ cl I-

blad ." ;, Ap" - - BelIE IIANDELSBlltKJ. \., "1.,.1.". '" ,... 0 • ,,_ 0 10 • week i. h,t Hoog en -.t h.! ... ke ho> VA. gen r iud en sal .Ii. het met hem eens "I". m-in!~.~~;;:;;,::A.TERMEYER Aad iteu r van do Kaai! do aoede Abrik".". p-r lb. 0 u ~ = ~ g ; j se her- T"I••~. lalmg van do Mm w." lie." ing eu Pul.m.n~ niet np bni, beluste ook d•• moo ... 1gnan na den keu or u ie l met R,.".
Hoop8paarba.nk en Stellenbos- 'I ,L~r. Jl"" Il>IJ ._- I}, Jl 8 _ 1 ]8 .'J~ ZIJD goederen, door ~raDd vernieU, hij een Iborger8 behoort te ziiD. lntusscben is hetgeen toland aan Eng land te laten, onze ol,;e IC I) J t ,h . t . t B 1.. (Beperkt) \o'lll!'lI. p..r ........ .ii lJ Assurautle.maatschRpnii 00 '-ru weren ".'
sc e VIS rIC sanA ....t, I...r l,os ... U ij 2t- 0 u ~ót r, .. v r verze_ ""'/,je bllrgers vcrlan~en zeer rodelijk. ZIJ weton ieke vrijhei ] lIJ lou kan. Intusschen, sch)o 1 " IAdres· Onder bezoraing van Bloemkool. per stuk 0 0 fi - 0 0 Oe Maatschappij betwistte hare aausprak e, . J k

• e' Drooge Peren, 0 0 2j- 0 0 6 r kh J h hce l goed dat men, als een rebellie der s:[aturel- den hoer ::SICll I OJ vroeger. In de "r er gcv. j 1Den Heer A. J. V~N REENEN Auditeert en iI:aakt Boeken en Rekc- 1 ) o is n 016 6 lj el op vel'8C Illel)de gronden. een waar- I V ~ h t d h bb
• ..... I<

ï
l"r ..n, per lJ( , 3

u
_- 0 2 (} van de'e wa d t d t Jf' ~ eu met du wapeucn bedwongon mas, ID erganerlOg, e een en an er e cri hoor nninoen Op. '. "...",I..n, per stuk 0 2 ij a oor 0(> cg 0 me" merte b d b 11 k

., 'lllavM, per 100 0 0 0 - 0 3 6 weten van eilicht'r de '-IRnd 'oor m~dwIlI'oC7e et Kaapeohe Parlement wa hocrea beweren e iteeron wat r rcem co, erkeuno 1 II J ..; ur-Collecteert Rente en Iiekeninqen. 7 ti U vv ,

'1au%on, "er stall 0 4 3 - ij 4 brauu8ltehting ontsl4run WBB. \Vat VOOI' doze dnt de rebellen toch ergons moeten .wuim, dat ne de lUogthJ~hl'ld dat hotgeen U1J le Burger,.Negotieert Leeninqen, lOM d~r8. l'..r stil!. ... 0 I {l - 0 2 6 E d b d I h ft 1
Koopt en Verkoopt Aandeeien- Kool, p~r Atuk... 0 0 1 - 0 0 3 bewering ala bewijs mvest dienen was. "00 als ug-elau DIet toe zon laten om hun al nn orp gez"g, oe mot a te JUist IS weel ~eJcven

" t r(ollwenen p!!r sll Ic 0 10 6 - 0 10 6 lezers Van het verhaddelJe weten, v ...n ver- land te ontnemen, en Wllot dies meer ZIJ, en dat, D I hHuis-, Iluur en Algemeen .IJgen . Klo 0 fli- 0 0 li- e 8 cc te opkomst Mn do Paarlscho le r ,

ropa" ,.. 0 2 3 - 0 6 0 ~C!J1l1enllen aard. De Prokoreur.Generaal, die zelf" zonderwerkehJke tns8chenkomst dell RIJks- d k d h I
Llmolm~n. per 100 • ga el lug UMa L6 at or DIet oe sch~rp g~,
~hkouwt'n 0 2 0 - 0 3 lO! voor de ver.lediging pptrad, gaf er in zijn regeling maar louter door bet gebruik vlln baar debatteert! werd, maar er zIJn beslult£'n vao

~:;.';::: per 100 g ~ ~ = g ~ ¥ ,1';"00; een piaats.aan, :.... r he Hof verk lan , u.......... kt, het dool von don ""og- ""en ,""g hoI",. genomen Over "'",f<o
p"tattA~. per 3 bs, U 5 2 - u 6 6 de, biJ monde van den 110ofJregter, dat het gl'llct:le opbeffing' van een Naturellens~m als I van pcLplerl[elJ hebbt>n W1J reeds Vrucgl'r "leiS
Pompoenen, 0 0 2 - 0 0 6i voor den advokaat van eiseher 0 noodig was zoodaDlg,-zon verlJdel.i wordt",. Z ..I~s eeu 1gezegd. en 1.00 ()o)'t over de kwestie van Holr.:;::::~~:;";;' ~ ~ ~,!=~ ~ ~ om .i,b h rerom i. 'ijn "pi;" uit to laten, oP".' Ar",au er doen meman , di en naa m out; 11 au l.. b np Un""'~"",,. umd~ W" b,
Pet"Tech,'. p~r bos 0 0 ]1I= 00 UO ~t zlJnde Cl'. IllIar het OOrdeel des Hofs, geen zeggen zal, redeneerde, een tlJJ geleden. op dUl I punt van proteeue betref', achten wIJ upt UOOl
Peperwortels, per bos 0 0 I - belllj8 VOOIgelt!gd dat eiseher met hd outstaan k 1 k d
Hozllnen, U 0 2 - 0 0 21 wIjze, :M~at werd hem toen door eun boer za e IJ • er we er op te W1J~CIl dat het hier
l{adllzen, nAT bos. 0 0 (~- 0 0 l,t VUil don bruud lt ts te maken had. In zijn b ~ H f niet louter do vru", IS of vrije h:J.ndcl ZOJ

r~ ./ _ 0 2 2 t k JJ mt Zijn uur antwoord r etzel Je "at WIJ ,., •
StruI8~I]éren, 0 2 - UI Spi au g.lf do Iloo~,h egt« te k cu nen dat, I d d d N 1':_ b als het lTul1.~~"ul wd. altijd en on:ler allo om
r: '''''. 0 4 0 - 0 {l 0 ook I h ti' lj 1 lem antwoor en zou en at aturellen IJ 'I

l rill U e VPf mnue P. (0 corzaak van staodl..!'htlde:. verk iealij k IS. dnn of er gevall"nWilt!! Wnrlelen (I () ] t- 0 U , bo I d le d d be <__ " ,1\ t '. 1 Olden brund J:l 11,t duister I,L!' \\ ·,1 achtte eren a tiJ wer en aar oor een staan d t t d k k
'"1~~It I' I,. I) il lt-) , ., <> '" ZIJU Il pr u eclu goe an wer ('Il maar dat

\\'tlde E~llden, 0 1 0 - 0 lI/biJ het IlId o ..waalschlJ'nlrJk dbt h tOUtstllnl1 knnnen Vinden. Verliest eon NatnrelIol1stam IJk •(}
- 0 "- 4 .. vel eel op (le pr,1 Ilsche ZIJ le de. k ~ eslle lOOZuurlllrwell~n. t) 1 d kl k I I I d ddt '''-h

el' V,IU II IU 0 el on .lg ()je (le I avond a ZIJU au , au ZIJU ZIJ le er oe u<) OOfOU el als ZIJ Zich bl< r voordoet. en cp de vcrscilII

zieh op het kantoor hadden LCluildt!Il.-twee altIjd nog oneindig betor aan toe ~an de oDge' I.'n ie bt:lan6'"n die er bIJ lO het .pcl komnn,

hAereI! wier vader. teL:m Jen gevestigd, md goede klassen 10 Eu~opa, die dikWIJls den peelen r gelet mo, t wor !en "To :'IlalmC'slHlry vra~.:t mou

elBeher beel wat zaken deod,-maar daarmede dag door werkon zonder lOts anders dan aard. I verhoogJo bt:las'llig op Ingev,Nrd kOJr1. ''',

Wilde hIJ volstrekt Ilililt te keunen geven dat arpeien en zwart brooJ te eten te kllJgon 18pletlc' !l"ar m'lte ntu de heerseh<:ndo kO)"r_
ZIJ schnld hadden j wllint de braud kon zeer I PIIJlf'lI Aan do PR.'1rl worJ vooral het~.

geed hot gevolg vaD een ongeluk zIJn ge· Md het oog op hetgeon In de thans geopPlll\e l>tng der wagenmakers op deu voorgrond gestelJ

wrest PallementszHtwg teil opzlcito \ an Basutuland zal 'Y lt Ilu dl(' wa::;- Utnakel s bt'treft k nnnen WIJ
ZOO "ij deze feIten vel me Iden IS hd III gl'daau WOlden, IS Let een zaak vau geen gering lon8 best bel{rtlPon d'lt ZIJ het, ]u tiJ leu li"

geenen (h'elo met het doel OUl de verklUllngen belaug dat do heer Jau~e van HellslJUrg. M L \ • ; deZe" VIl] Z\\ Mr hobhoD, maar lolt ~hl flan I I.

der getUigen na to plnizon. (,f op de ultspr,lak Ju voorzitter van hd 1:lChmollJscho Congres voer van rijtuigen Uit den vrCl'rn jc ' Do luge.
vnn het Hof aanmerkilIg to maken }ILlal .. 1 I Jl- voerJe lijtUI '('n liJn lwte Amenkaanscbe Cle

maar tovens con m.'1l "10 cel S Ct S vo ~omell "'''' ,
stel lUl eeos dut de nall\\lllIllgcn dut (I I b vclun cv, IIZCOI bovelI de Kaapscbo van dezelflo

b zt:Jf~t.lntllg In ZIJU oordeel IS. ou IlnJeldocls e •
moedwliltge raudst

l
chllllg gepleeg,j waN, somt VCI kiezen al." clarot • boven Kaapsehen

d d 1 k d h 1_1 f I kelld staat als een del' sterkste voorstanders vun r
UI 0 IJ er Willen g<>I\eest au et 10 7e t IIllS "'llu maar bo!-\\a<>(lIIS en Kaap~chn karren

achtte. Dan zou de \'IaalBcblJllllJI,bclJ Vatl dtu heer 8cauleu eu ZIJl! :lllliisteno, to ~~IJd(.)I-, ruaak't men In Am~rlkr\ Ilct !lB.. env \'au du

het plegen dIer misdaad uan het Iwllt Zijll bnl,,{ volmouJq' vel klaal'J heeft dat biJ er VOU! lJ.lcr In de KololilO ver.aarlJlg le zIJn de prIJzcn

gekomcn ten gevolgo ,all ceu clvltle actl hf' hnlde om Disutoland cell KroonkulolllO te VI1J uoug All! Jlrtlk~Jeu VI\n weelde lOU mrn

on op eon tIJd dat verscheiden maanden vcr- /, LIl ~Icb Iller met aliI} kracht tegea zou welh,;t de Amenkaqnscho rlJtulgon wat duurJ(r

loopone zIJn sedert eon' lrand. IS het onclbdlg ver7. tt en 'Ylj vour ons zIJn 0.1:1 tUlg,1 dat alle I dali thans knllnen helflstf'n, even als Europe.

moelJoItjker de LewIJzen blJo n to blengen dte Afllk.ILLldol·s vau deu (chlen otempel ('J) dltl schen I"JIl, rnnu ze door middel .an oen h£'_

\001 eeu schnIJ!g1orklaIJn6' dOOI' ecn JUlY dnul tot dit lesult.llt zutle I ~OlllOIi. mll~ :ZIJ do lastlll~ te Il' /(/1, d,lt zuU loor hen dlO ze ve,
uoodlg' ZIJn, dUil onmiddellijk danlIla. zld. LchoorlIJ". cu u l h,t be!..olllO I va'l d le kltZCIl 1\ lt elg ZIIll 'Vd men hl(r lak~IlLolw_

Na vragen \Il) of dIt ce:.! bcllUOtllJL:O Slant uoodlge Illitcht! 19oen. U,L6'aan, mn ar het l:lj ztlf,., I lil en dCIg-I'lljko d >01 Invoclregleu bcscher
van zaken IS Bra!ld!jtichlllJ~ 18 een der go· d !D\ il. d Lil ve, g ,tc m 'n !lI ,t Ill't "ovall om III

~ 111 e mem outl\hkdJl'nOUICI héu IHeL Vl'eernl "
vaarllJksto ml~d,ldell. \VIO ZIJIl b'Jel, uni nit tothta dell ,lis de Knnpsche dCll CllJrlc'~BLand

k zoo ZIJ. vooml a'i! Zij vcr \an Jl' grcllloll "ulleiJ
mXIJ~IIJ ~ heden te gera ·on. lil brmlll steé kt, t,.,t Cell 1U:J.::;t IJ m IJ, 00 .Ma Ir dit ge, \.'IT IS
kan duardoor do oorzuak word£'ll lan verll~. eu uI WRt ZIJ vandaul tu weleu komen ljlt de nn dlun a'ir I ddt bet een eOlllg'zlllS tnodere

zeu clIO ecu aUIIZlenlIjk gedeelle dls volks d 19'ulldcn moeion vlrnemeli, U'I t zoo heel ge zalk I~ om III etn dagblad to behandelen, want

in diende dvmpelun Bit moet un. als cr ,'lau· makkelijk eeu zoo bdaog'lljf.O kwestlC 1'1 lu;r.r h, t sLlat Ulen de gelteelll aloellskwllSlltl 0[1

wIJzingen ZIJll dat eell bl<\nd door misdaad gdlCelul1 om valig vuttell met hoo,;st gCWI..:tl~O belan,;cll VAn den boer

oulstaau Is.-aauWIJzlIlgell die. zoo al !lIet III Hlband 'YI~ zOlldor (ltt ulles naanwkeorlg
voldoeudo 'voor len stluflegt,lljl.tl vClvul- Er Zlj'l leJuJ{)ll geIlDe;; Oln het .. \'L'nelllg I na le glall oln prot'clie loept. Zou op den dnur

ging. toch III CUl clvwltl nUllO ter BPlako ZIllJ Af(ll..a onJer elgon Vhg" wat m..t \\LiUl- \Hl (L1IS hUnll(n heVfuleu dat hl} voor Zich

wordell geLrllgt,-het stautsgezlI~ do z.luk gL'lI hlCr vetlnugon. r.ls Dis te bt'schoawen dut zt!ilcil t'cn knd hedt j;!'el-'raleli
laten rusten, en e()lst dau handele Hl optrodell tot eell VOlVlIJdelde toel,omat beboort 1<:CIIII.I I_

als uf,tou gOlulgo V'!ln hcl11l5telleueenerclvrelc V.llllsgcblek alti beltoolliJko ven,tlll Ihou Ilil
gactIe, nndelo aanleldllJg tot slrafreglehJl.e Hl.

VOlglllg oulstaat. nr oen of ander jJartlCullCr,

Iliet zoudel' gevaar van allerlei last voor Zich
woeten op I.WU W ouze stern vel he1f"n te;\eu tellzelvcu. de zaak door (tlll btëodlg' lo verkl.lrIng

voor het 'leregt hrengt?

:Men heeft lIanbovolen om LIJ elke brandza,lk

een gcrej:(lehJk odderzook \'an dlCuze'fden aHrll

to laten ",stclleu als thaDs LIJ elk plotseltng en

lIlot terstond VCIklnarL.lrtr sterf.;o\ al gcsclllodt I dOl P Zien bezl,;en VOOI t Fng .. lfln i geeo g~al,.(

en IvorLlt Jlt biJ de \Vet vnstgostolli. dan ZII rueer 111Zud Afllka, beet hct. ho.: Z:ll rulll hl~1
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Deutsche
Dnaek IIDd

Zeitung fur Sud - Afrika.
Verlag Yon D",~n, MicbA"Ii. &: Co.
CAPSTADT Burmester's Ch~ mbers

ADDERLEYSTRÁAT...Du Capland" hat sich zur Anfgabe J{6-
macht, die Iutereesea der deuteehen Ausiedler
iD Siid.Afrika nach Kraf ton za vertreten. eine
enrere Verbindung der I eutschen unter el?an
der herbeizuftibren und 81e von allen wlchhgen
Vorgingen im Motterlande end allen ubrigen
Staaten dureb sorgfiltIge Berichteratattong
III benachrlchtlgen Aafsatz:e aua dem Ge.
biete der V olk:swuthschaft, nnterhaltende
.Dd belehrende Mlttheilongen, Romane und
Bnihlun::!en schliessen sich den pohtlscheL
Berichten an.
Abonnementspreis : per 3 Monate G sh.

-6 .Monate 11 sb - JahrllCh Pfd. St.
prinllmerando.

lnaerat-PreÏBe: EtnapaltJg per Zoll 2sh 6d
und doppelspaltlg 5 Bh. - Hel B'ehendOIl
ÁDleigen Rabatt vou 5, lO resp. 1::' % be
8, 6 reap. 12monatlichen AnzClgen.

Probe-Nummern gratis und fraDCO.

DAS GAPLAND

De l)n:u·J~(·h~
1'AA.HL.

OPGERIGT SEPT.
Nominaal KaPI taal
Opbetaald KapItaal
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UOLLANDSCHE

EMIGRATIE NAAR DE

BIN NEN weinige dagen zullen wel-
ligt Zes Iruishollllens IIollandsche

Boerenarbeiders, met vrouwen en kin-
deren, achttiert personen sterk, in het
Boerenvak thuis en als eerlijke lieden
hekend, maar onbemiddeld, under de
Wet op de Immigratie \-an Landbou-
,\ers naar de Kolonie komen. Het is
in allen ueele \\ enschel1jk dat zij zoo

Bauk spoedig mog-eliJk een onderkomen krij.
gen; en ZIJ zullen stellig het best
geholpeR worden al'3 Bueren hen in

i dienst of op hun plantsen nemen. Wie
i51).OL~ J.un diensten vedangt kan zijn aan-

lO O(_,() Ik' ,1 h
2(j:1 (JU I zoel In.ZC

l
l_1UICll, en JM un kOlllst

Ilauele ll11c1tlllgen Otlltrent hen be-
komen, aan liet Kantoor van de ZltalVOU12 -,
.1frd.aall, waar ook bijdragen in geld
ten hunnen behoeve met uauk zullen
worden aangenomen.

~
Ndll1ens het Comité Voor de zaak,

JAN REGTER.

)
Westelijke Provincie Spoorweg.

o
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HOOFDLIJN-KAAPSTAD NAAR VICTORIA II

WEST.

Vertrek van I-v-~-.-~-:-I
Kaapatad .. I 1:1 0 ;) ~.j
Papenaolp ti J ;) clO
ZoutriVler • I) U ;) iJi
Maitland 8 lo ~ 1
Durbanweg s JO ~ l2
Kuilsnvur 90 ~~J
EerstenVler 'I 1~ :J )
Lynedoch. lJ 2!i J H
Vredenburg V ;Ji ,j 22
BOSlIlans Hek (haltplaatll >l 4c1 J JO
Stellenbosch [I "j v ~2
Muldersvlcl JundlOn 10 Ih 02
Klapmuta 10 3 j li H
Paarl 10 ,j(j ti li
Ladygreybrug Il (i ti H

b Wellington Il :JJ 7 20
Hermon 12 lUn lU'l I) 1j
Piquetbergweg 12 J2 jj .j I
Tulbaghweg 1 12 [IIi
Ceres weg . I 50 ti iij
BreedenVler 2IH I02,j
Goudim weg 2 4 ilO iJt]

bAankowst Worcester 3 12 11 2J
Vertrek do. ;J ;JO 11 ~O

HlUrlvier 4 t(j

HexnVler Oost 4 iJO
Trianglo {i 2,j

b TouwsnVler i 4 i
Constable ~ {)2
MatJesfontpm LO ti
Bu1felsnVltJr Il 10

b Grootfontein l:.!·JOv m
a BloedriVIer (haltIJlaats) 1 4,j

Pnru Albertweg . 2 40
b F'raserburgweg 4 2 j
a TJ'ltkiJk (haltplaats) 4,jO

LetJesbo8ch •• ;j :;0
bAankomst Beaufort W, st 7 20
Vertrek do. i -w

Rhenosterkop (haltplaats H Jb 5 20
Nelspoort 'I 50 IJ 14
Dne Zusters (haltplaats ) .. 11 10 i ;H
Murraysburgweg (do) U·IJn.m. I;;J[I

Aankomst VlCtona-We~twog 1 10 [140

Van:lG en 27 JUni), 1883.

:£ 8 d. :£ ~. d.
A I\rdl\l'pelen,pr :3 bs. 0 0 0 _ 0 16 1
Bloemkool, 0 0 1t- 0 Q 3
Boon~n. per 3 hs 2 0 0 _ 2 li 0
I3eet.perboe 0 0 li- 0 Q ]2
1:l]eren, per l,~) 0 18 0 _ 0 lf) (}
Eend'!!n. per sluk .. (I 2 Il) - 0 :f 10
GuavlIs, per 100 0 1 Ó - Ol/)
Huenders, per stak 0 1 lO _ 0 • lO
Haver!f. pr. lO! lb. 0 /) lO _ 0, ~ ()
IIl\ver, 0 8 3 - 0 8 ~

I Kool, per sluk 0 0 2 - 0 Q :lt
Waar letter a staat, houdt de trom alleen op Kaf. per lG IlIkken :1 8 0 _ 3 8 0

als er pusaglCl'1l nJn die m of mt den trem willen Knofluok. per boe... 0 0 3 _ 0 0 d
Kalkoenen. per sluk 0 -1 1 t - 0 7 :3

~aar letter b staat, kan men TerveI'llChingen be - Limoenen, per lUO... 0 3 Il __ 0 5 1
komen. Nllrt]e8, per lOU 0 4 1 _ 0 4 1
De Zaturdagstnorgen heentrein blijft over op Patntw, per a hs . 0 :3 8 _ 0 7 0

Beaufort tot Maandag morgen, en de namiddag P"UJf'IJ!!u'n, f er stuk U 0 1~_ 0 0 4
treia vertoeft te W oroe«ter tot Zoudag nacht. De Pereo, per luO 0 .. I t _ 0 7 3
~ ".5O V.IIl. terugtrem van VlCtI:>ri.a West Pret. per boe. 0 u Ii- 0 0 lj
doet 'II Zondags morgens ae stations van Goudinie-I RApen psr bos OOI t- 0 0 1t
-.reg tot Hermon alloon aan ale er passagiers nJn Selden» per bos. 0 0 ll- 0 0 I ~
die uit of in willen gaan. en loopt dan t'la Kraai- UIII'n, ... 0 4 6 _ 0 6 :3
foaiein naar Kaapstad. De trein vertrekkende van Wortelen, per wa ., 0 0 ] t- 0 0 ] t
V'wtona WCtlt Zaturdag te I 20 n.m. blIjft op Watersla, 0 0 1 _ 0 0 1
BeaufM over tot Zondag R\·oud. Dt' rumllddag Zaarhmoenen. 0 2 5 _ 0 :] ó
treinen hoon en ~ newen 3de klaMe psssa.gters DiDg8d~, !.)(l JUDIJ, 11 Wagen8 eu 13 Rarten.
~ ~ WelliDgtg ell Xaap8tad op. IWOIDldar,:.'7 do. !l do. , do.

- ---~._" 1-;':;;;. - ..

Il.EE.."i.
STATIONS

TERUO
I-------

2
I "~"\telijke 1'''0\ iud,.

I>A.c\ l'I~.
I

NJmlll.I,,1 Kapitaal.
Opbetaald Kapitaal,

I Itesrl \, funds, _

I IJIHECrr,UI:Hl
!Jd \\elEd. Ileer J J '·I,UCIUH. L.W.VI TRUUS, Sr

HtS I' IIlEIWN
I J nu PLh'i::ob. C ZIi
JA}[ I •• LlU::.\lAN
J H E;'>i::.LL\ A zn
CONST'\~1 \v \I1L, JA.
M C \IO::;TEHT
lJ J A. H:<i nEIl SPUY, M zn

{II

In
11<,
/(V

"ft n
~!TI

1rR!
apT!
de!
~t rA
In
FInd
SlOI
de 1
Hr1
met
d ..n
n"'11
dpu
III ~
oOld
!f'W
YBn

v m. Il m, C
Verlrek V IctOria- W estw£'gl I -i 50 1 20

M1llT1lysburgweg (hflltpl.) 5 50 :l 1101
Drie ZUlIters (do) . ti 52 3 20
Nelspoort.. I 8'8 4 3J
Rben08terkop (hf\ltplaat~)1 8 5J 5 22

bA.ankomst Booufort West lO 0 {i 20
Vertrek Booufort West 10 15 (j 10

LetJesbo6ch . . 11 'l'j Il 0
a 'C'ltkiJk (baltpl.aats) 12 25n.01. t! {)J
b Fra8erburgweg I 0 930
Prins Albertweg. 2 30 ll.{)

~ Bloedriner (haltpl.aats) I 1 23 11 5J
b Grootfontem 4 30 1 0 v m

BuffelsriVler 6 0 2 20
MatJesfontem i 20 3 lO
Constable . 8 50 5 ,j

11 TouwsnVler 10 15 6 JO
Triangle • 11 :!O i lj
HexnVler Oost.. 1 2 v ill [I.)
HexrIVIer . I 1 2;J 9 28

bAankowst Worcester 2 10 10 IJ
Vertrek do. ~ 2J 1030

Goudiniweg 2 5,j 10 58
BreedenVlcr 3 25 /11 26
Ceresweg ;J .jj 11 J{)
Tulbaghweg 427 112 ;J3n.m
Piquetbergweg • -I JO 12 {)IJ

Hermon 5 ~6 1 30
11 Wellington 6·;?O:.! 2.1

L&dygreybrug . 6 40 :.!45
P 1 6 ,j2 2 [J7
~m~ta ::' .. i 1 I 3 1S
Muldel1lvlel JunctIOn 7 :!{) ;J 31
Stellenbosch i 4~ 3 ,jj

Bosman's Hek (haltpl.aata) 7 {):J 3 {)7
~redenburg •• .. .. 8;J 4 {)
Lynedoch. 8 10 -i 13
EersteriVIer I; 22 -I 2t;
KuilsriVler 8 39 4 41J
Durbanwpg 8 54 5 ()
Maitland .. 'I lt; I ii 22
ZOUtriVll'Y' n·:.! , I {) 11
Papcndorp 9 2'1 I? 3j

Aankomst Kaapstad 9 3J i) 40

MALllESBURYSCHE TAKLIJN.

HEX..'V. \""W.
Vertrek DurQanweg •. I' 55'

Kraaifontem •. 9 42
ra-~heuvel 10 18

baskraal 10 )0 6,jfl
IJ Abbotsdale (haltpluta) 11 IH i 18

-=A.an===t=0_m_st__~ m_~__b_u~ry~__ ~_I_I_:.!__5 I__i 25

I n.m

I il 0Ó 1~
6 :!:J

TEReG. r V m.
Vertrek van Malmesbury .. I (i 30

a ~~h~~~.te) .. I ~~6
Klipheuvel i 43
Kraaifontem ~ 20

Aankomst Dnr~weg 8 -12

I n,m.
210
lIG
247
3.21
3.58
4.20
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Montagu Tak
P A EUVlt-\!{[), Jr. Il"stuurun
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Agentschap te Kaapst$.d.
DEK \ -\P I!E GOr.UE HOOP Il-\NI\(BEI'EHKT)

De Bank geeft relden op Vaslt Deposlta.1 PE OPENING VAN BET ?AllLKMEN'l'
verdlseonteert dagelijks goedgekClI1 de wissels I [)E cl d 1 d G f

• re 0 II lUll me et oor en ou verncur 0 Wieen onderneemt allo gewone Bankbel.lgbeld. bet. I .
de aan het HoofLlkAutoor en do Tllkken. I heUl vervangt een zitting vun het Parlemeut

Do Directeuren kom~lJ l>IJcen op Dillgsdagl pleegt geopend to worden. is gowoonltJk vnn
en Vrijdags te 10 v m OUI over dISconto ~e I then aal d dat men er niets van belang Uit vor.
beslissen. I D hl'

I' noem t lt IS nIet et f!CVI\ met dlo van gis to-
I ren. W:\Lt deze hIeIJ !Cts in wat velen vorraste,
Ulel wedo bedoelcn WIJ Illet het bongt dat or

I ecu to kort Is.en dat, hoo :LUlni'; ue Degroutllig
Jam] 28 -D00rnl,I,) f. n"J.e II.! ~rilllllP8bury, de van UItgavou ook IS i!1g(rI

6
t. verweel'derlOg

piAHIts IJ" Jrnl<ll r. ,lnJdelllr b\,,\~d~11vnn van bel.lstlllg nooJlg zal ZIJIlOm dit te dekken.
W11t'Jl J rJuo,r ,-u lloor-

rees Jr L\: ell, .Halllger8. I Hoe lee!.J k er ook werd op.;okeken toen ZIJn
" 28 -Rood.hoo"tp. I'IlArl. VAst- en los~oed. ID EXl'llenlle do AdmllJlstratenr de hierop betrek.

den losolv. boedel van U Il Small_ k k fik
J S 'I ,- C Af I ' 'eli) e paragraa voor aB, 'on men toch stelligII !lral8 1-'; , • • a!ler~. r

,,28.-Eerstf'nvler, Losgoed In opn boedel VRO voorUit berekenen dat or, nn do Inkomsten zoo-
WIllen 1'. A \lyb~r~h.-De Vllhers zeer beneden de raming gebleven wuren alsFlIure & Co , Ahll!lers I •

" 2D -Groot Drak.18lel~. Va.t- en L08!loed. ln mell wUlt. een vermeerdermg van laaton noodlg
den llJ'nl. boedel vaD ASToenen wu ZIJn, Maar wat lodereen die de zakon der
en ~<erlpd.n ~cht~enoot.-J S MorRU KolonlC heeft oRgegll.an met zekero vorbazlOO',\; C". \f~A.e.. I "

" 20 - \\ 0 dSlock. 17 I, "lb Ire Il lllwperceelen._ verllemcu zal. IS dat de 8clllkklilg die tasschtlll
IJ hr. Welch & ( 1. AfglAirar' I de H1Jksre<>enn<> en de Kolollle als het plan

,_>::J-l'urtuIlJlJPsJop IIIbij Stelenb'8ch,het b 1110 0 Q I •
bUltrllVelbll\f V'1l F J W de Vd- vau et 11iiStcIlO ,-,oau on doorGaat. ID zake
lter~,-J Moder & C). Af81~gdr8 Basutoland staat gotroffen te worden. waar

JahJ 1 - \\ elll~gt"n. O'seu ~n KOeI1<lD,-Mnlpn IlChljnhJ keen 1\ lJ~lg1ng der betrokkingen zal& Celll"rs. ArsIJl,;e)s
" 2 -1<ORp"tRd. l!ulZ'" In dell IJ 19t1~1vaD Wlj- meebrengen die thans tasseben de KJlo'

II neL \\ lchl,-I, 1'. Caann & I nie eu do vau hMr afhankeltJke Natu-
C' .• Af811I~els I I 1 be D L I

~ \" 11 lOp d "I & rel en anden staan lt uetce ,ent nRtaurliJk" v.- l' 6 lUI! un,- sseu ell Mr en~- ..Ufl an ..

Cólllers, A f.1R!lers dat ook Fmgoland on Galekall\1Id, Hom vanR.land.
" 4 -RI~beek8kRsteel. Vast en Losgoed. In Temuulaud en Gnqol\lalJll Ollse nIet JU dell

den geRs'lllneerd_n boedel van Andrtes
Krtge,-:\hlan & Celliers, AfslRgers tegenwoordlgen toest,llld zullen bhJvell. \VaarIn

"G-Welhnglon. 0880n .n KO"IJP'I VRn F J leen deel cr van--ul. Grlquallind Oost ou de
Houx. Sr ,-J F. Pentz &: Co, Af. door blanken bezetto streken van TemhalandS'l\llér8 ,

" 7 -Seplemberskrl\lli. nabij Pvrternlle. de plaals -weldla Kolomale klesdistnkten zouJon ZIJU
SeFtembelslunal en IvBS6 Koeder ..n III gewordon. maar lUsgehJks tot du KroonkolonlC
de wsol venteb buedele van J. II P. 1

KeIlerman en een aoder.-p. J. Re.1 r:ul en behooren welker opflgtrng noodlg wordt
het, Afslager ale d9 Kaapkolonlo Ba~nlolalld aau Engeland

"lO.-Porterlllle, twee erven mes dl\llrop, over!ant. N ItJt dat Claalln lets vroemds 18. Dat
8tMnde gebouweD .n IL8~elgoeder~n,
ID de lrsolventen bo-deis van A N.I de RIJksregertng cr voor bedanken zou om
VRn der 'INwe en l' 111. Renlzke. Risntoland over to nemon als ZIJ nIet levens het

10 P -Pbe' J SRellef. ,A fsI ligedr G d I regtsLweksch bestunr van eigenlIjk Kafferland" .- lquet rg talIOn. Rstgne re ,'u fI, ID I ...-

d"n I solv boedd Tan G 1. Wante'l bokwam. dat IS lets \Vat vClll'dell Jaar dOOI' een
nl\llr.-E H van l"oorden, ,dslRzer aantal voorstaIldeis del' Rllgorult7 mot red~n

" 11 -Porterville. VRSljloed 10 den ,"~oIv boe-I voo speld w ri Mali. t le d
d.I VRn G. J "'lInteDllar,-E. 11. VRn r et, , r wa, mer waar 19 I~
Noorden, Afslage~ dat 18 hot feit dat eon Regellllg dlO. zoo als allo

ft 13 - \Vorc~8ter. V.ISt· en L08~oed, III den I Rogellugen. eon of meer mlnlsteneole organen
l'S Jlv boedel VRn J II lhblg -Dd cl I
\'08"= Theron, Alsltlf.\ers I' cr op nclhon t dlO. 1\ II het uooJlg 18. hot publtok..:17 -PIJfkhp, Hsrt..bee8tnVlsr, MblJ KenbRrdt, met b .re planneu eelllóslIns bekend maken. dit

~~ ~vend~ Hnve van BrU&Jel en Voskula- punt. toen bef;. dlO organen do noodl1J'(l lUlIch-l· W C. L, xton, Afslnl!'eT. 0

tlUgeu gaf. op uon achterglOlId hooft gelaten

Dat liet blijkt dat Ol' aehter dlo zoo stork aan-

beTolen overname van B<I8ntol!\ud door de

RIJksregerlng nog lOts moel' s'eekt dun mon ge-

dacht had, dat 18 ons DIet onaangenaam. Hoe

dUidelijker het 'an den beglDno IIf bhJkt wat

!lr elg.nllJk bedueld wordt, Il 1 ae KoloillO Van

II phgten en verantwoordelijkheid dIe haar

welllgt te zeer drnkken " te ontheffen. en haar

d" gelegenheid to geven van tegoltj IC al het
1lO0dige voor haron stoffelij ken welstand te

doan cu uile regten te laten varen die hare
selfstandigheid en doorgaande ontwlkkehug

waarborgen. hoe beter Parl~lUoDt en publiek

zullen inzien wnt het hier keldt. en wat men

hen wd Inten goedkeuren Wat het Parlement
beslUiten en het pnblIok liezegolen zal. dat

wagell WIJ Illet te voorspellen. Dat een beelUlt
In den zin der Regeringspohtiek voor oe toQCkomstI d-er Kolonie noodlotttg zal ZIJD, daaromtrent be'

Il>taat biJ oos geen tWIJfel, en wie thans zulk eeuI

oosluit met gelatenheid of zelfs blrJdschap zou
begroeten, zal op den duur, als hIJ ten minste

met den echten AfriKaansche. geest beZield is,
het wel 811de1'8 leerell inzien. 1

DO:'iDERDAG. 28 JUNIJ 188.:J.

tusseOOIl hd EngcbcbtJ cu !tet LlodauJlicl1

splokellde deme lt der bovolklllg ~Ianl' \\ IJ
lJ :lJ
i IJ
[I ;JO

1025
11 151
12 JJn.m
1 2u

I\Ig'nmeut Voor de 01J1'a~llzaaruhell um nanr znlk

Oen doel to stlevcu I\.lt WIJ zoowel lil IH t lu I,'
ont.angen nommor der .\-LI/tl/un i' ,<I ,tis lil e'lJ

redo van den heer tilcbcl. ,UL!. le Bill gers
\ t; :•

2

b~1l ~ 'YIJ Hagen .laaie Itegen het:ft Engelulld,

ook nadat het ZIJn geznó vau hwi' tern,; tllek t.

niet net hetzelfJe bcl.lu,_: er biJ dat geen unllere

men 'er stellrg Leter dun thM.s aan toe ZIJU

Toch ontkennon Wl) olet dat IIIJ een mecl' radl-

kalo hervormllIg 10 onze Kololliaie strnfvor j".

flug zou Ion 'rerklCzeu. er dat WIJ de ontdek.

klUg van wIsjaden en het Bllaff~n der misdadI-

gers veel beter \ crzekel ,I zouden lichten zoo

men het OponLaal ~lrlll~tCIlt) m(or op de WIJZG

IUIIgtte walllOp het In de meeste landen .an mogendheEi zICh hIer vast zd? Over .lIIu;t.c J

Europa besta.lt ZIJn onze Magistlaten III cell eo de :::itaten van MI leleu on ZUid Arnoil'lk,1

POSItlO dte bno \OloorIO'lft naar clsch do phgten hobbrn do Vel 'CI\I":,!o Statel mets to zeggen.

tel' hand to nemen clIO op hot vaste land van Imaar het IS d.mrom toch hnll polltlck om IIIpt

Europa tu~~chun de ambtellal éu van het Open toe. to laten dat CCIl (lier :::ilat-ell wc lor oude!

baar .MIllIsterIO eli de Regtels van lustl UCtlO Europcesch gewJ kll[lIt. III d.IL hede Napoleo I

verdeel I zIJn? WIJ golooven hot IllOt, en d.lt IH tot zIJn scha Je t u scha. do olldavoude.1

do MagIStlaten het hieromtrent met OilS cells Even zoo kau Eog,I'llld, zoolang bet IuJIU rtlOt

ZIJU, dat bhJkt Uit heel wat veddalillgen die priJsgeeft, geous \liS tkillon dat H.uJ3l,lOJ,
men velo llUfinei' van do Dallk hedt hooren

Dulischland of Frau kl IJk Zich va J C01 onllfhan-maken IICcfL men hier een IIIlIgting der poh-
kehjb:.ZUld Afllka meester maakt Wat do ZaldtlO, voldocndo DUI o.er gepleegde misdaden hel

noodlge licht to \ el spreiden? Om dcze VIaag

te b.mn Iwoolllell behoLft' me n ZICh slechts to

d LU hd lot olltga~u van ondel' e~n nndere

EUl'opéselw ruogellJhcJJ te k Jmeu ondel well.el

L~8tuul mon heel I\at ruludor VI '1bl 1,1 zal pcb
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Aftlkaaus8be KoJolll~tell. 111rUlwerc!J of .~ng6l'en

zin des I\oords. rogt heubcn te vellangen 18 dat

Engeland zich met III bUll zaken mengt met het
oog op het handhaveu .. an zuugcllaamdo pIlgten

togenover Je lUenschhelJ, do cor ZiJller vlag, en

dergt!lIJke \V IJ bebouren vrlJbcl1 te hebbeu

bClllluel Cll hoe, comgen tIJd geleden. oen Kaffer

op Jen \\ Illibergschell "poorweg Uit een r1jttllg

vuu den trem. waallu biJ met eeu aautal soldaten

en een VI ou w zat, met goweld eu Illet zouder

leveusgevaar gëgoOld wel d,zoncer dat er moge.

11Jkheid scheen to ZIJU om to ontdekken WIO de
om onzo eer te handhaven CIl onzen phgt tu

beoefenen zoo als WIJ zei vo dlO eOI' en dleu pi igt
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PUBLIEl\E VEIU~OOPI\G

OPGERIOT DEN 31 MAAnT Wi6
.'''ltUuRI :':20.000, ,

l'OT h.t Adrr Ïlli.trPf,n nn Eigendommtn ,n R"I'
drl. waarto. dH.lye wpUig uiworden aarfg •• t~ld

Al. Execot.aren, Admini~tratt'orf'll, Vcoal!f'lIj C,u
tor~n, Truhu en Agent,n. .

IHKKCT.URIl.

De Wel·Ed. hr. E. LANDSBEllG, Voorzit!.r
" .. li P. CAUVIN, .
,. "i'. PORTER •
" "M. 8. VAK DIlR BIJL.
" "H. M.ARDERNE.

" W. J. VAN n VI<;N.
" W. M. M. FARMER, L.W.Y.

AUDITIlUR.Jf.
D. Wel·td. U.. rJ. C. HOFMEYR,

ol "D. P. KRYNAUW.
Person,n die "eTlanv.end ~,.Il hen untt'lttllet

11111~11 1r,li .... I, hen te b..no,mn en aal1t.st ..Hro al,
.. net Collegir flail Direrteu,.e71 flan titi K,,107lt.k
'Wrel!tamer (IJl TrUlt M atJtleilt'ppl'
c!if" Da In..,lvenh Tak Ilal b... tirrd wnrdeé door

~pn Stcletari., "oor wieoK daden de Maat.eh,ppy r er
"nt",nord ..l,.k zal E.fn. _
- ••.. ,; r dO'uren koml'nolken DondrrdllJr by ..~.D te
11 L le, tot b..t v~Jrij('ll'n tan b~7.h.•h..dpn.

Ka'.toor.-Karuer Gebollw,,,, 3, K.,kpl ..in.
G. W. STEYTLER, S.rr ..tan.

lIe Standaluda zijn Villi Hoek- en T-'-IJzer volgens een geheel ninw principe gemaakt. De Standaard
is punti~ aan een 1.11":' en wordt tioe« voet in dm g,.rmd geclreven, fo'>dat dexelve zeer ..aet ,tIlIt. In pl.. b
dat cr 10'" I'"nd e·,t ill hel IJ zh 1(('.Jogou is en h,·t IJler1raad daardoor grtrokken wordt, waardoor er "epI
wprk en verseh-idens handen 'tllei>cht worden ORI den Standaard legt op le boaden, I, brt gat er doorge-
slagpn als een spleet, !oolls uit CJ" leekeuiulf blijkt, zoodat de Streng of de Draad eell'VOodig btboeCt ."'e-
wonden IlO worden Iot de le,,~t., die n.eu op bet terrein Doodig hef fl. waarna deze op lijn plaats gelegd fn
•an~drok ken wordt. W an neer I' U de draad goed ge~panDI'D il, wordt hij op tijn pI .... gellou,fen door een
sl-utol of wig, welke VRSt wordt lIulajt.n. wurdoor de-Draad ni,,' alleen volkomen p:e8paanen wordt ge-
houden, ma.r ook de Stan dear d blijft op deze wijle vrij en geheel reg top .\aan eu kau niet "eracho,en
woorden door het vee, dat er z ich teK"1I aauschuurt,

Er zijn "an dit stelsol nog' aud .. re gl'Oote voiJráeeJm verboD.!"n. Er ia geen gevaar "oor het brelrl'D eier
voetstukken, hetlij bij Iret vervoer, betzij bij bet vastmalen, en alle U1ateri"len kunnen in "e~1 kleiner
bestek worde" verpakt, terwijl de Standaards vul8twker zijn dali de platte IJzeren Standaard., die yeel
~rooter ~,.willl hebben. .

!Je Stl\Ildards zijn li x lt x!. op vier yarde van elkaar g"plaat.t, en de Draad is dil b..ste G~gAln
niseerde Kabel IJlerdraad, 4 of ii maal gevlochten; de toplijn h ..tt'l; de dikte YIn No. 4; lie onderste
Drilden hebben die fan No. 6. De ocvengenoemde Omheining i. de but, '" d. doelmatiglitl die tot nog to«
j, i7lgeooe,.,/, en ,laH all_s up zij II ei~en fabriek gemaakt is, kan de maker den Draad;en ~oebehooll u teaellbuitenge'lI!oon 10gB pnj";;en te koop lallbevelfn.

Voor prijzen, eirk ulairee eli katalogussen doe meu aanzoek bij:

T. J. SIMEY, Adderleystraat, Kaa~tad, en Flemingatra.&t, Port Elizabeth.
Eeuil( "gent voor J OBN SUAW iu Zuid ~frika enin wiem ,)lagazijn moo.tel'll kounen beailrtilCd .prdm.

Y_I1i 1-:0511:.':1;

In de 7.nnl der l\f'lnlschnppij, met het doel
. om een Hekeniug en Staat van de aangele~en
I heden en zaken der Maatschappij; gemaakt tot
3l Mei ltiB l, te outvangon j om drie Direk.
tenten te kiezeu ill de plaats van de nftredende,
n lsoo k "oor rio aanstelling mn twee Anditcnren,
en \'001' undore AI!:;e:'leelie ZakelI.

I Overeenkomstig de voorschrifteó van de akte
"nil Ovoleenkomst der Mlla~schappij, znllen de
Uirekteureu tot 3 uur op Diogsqllg, 10 Julij,
nominntics ill wachten om do V:I k ntn re aan te
vullen veroorzaakt door het bij b~nrtlvisseliog
aftreden van do volgende Direktourou, name-

In den Geassigneerden Boedel van AN.' Jijk:-Delleeren AUDr;r.IiE,MuJ:lso~ en MANUEL,
DRIES liRIGE, Winkelier. ' dil) all", herkiesbaar ziju.

Op last der Direktie,

V 11S T "~
3,':·:

Losse Goederen ,
TF.

HIEBEEI\S KASTEEL.

DaISAACS&CO
\l()(\JlSfla~', -1 Jull] 1883,' _KanpstaJ, :?1 ~~~I~_~b~.3 .._~ __.__ 'Hl£BBEN PAS ONTVANGEN
I ~': ~ ~'~ ~~ D. \VAAHSCHUWING!! Per "Cyrene," "NorhalD Castle" en "Jessle,"

ONECHTE,!!~AAKBELS 261 KISTEN HUISRAAD,
N~~L~I~IACHTNES

J)E (lnuerf?elcckelldell, bdwotlijk dnadoe '
gelast, z uilcn Publiek Ver-koopen I

J. C GlE,
Secretaris. DE PAARLSCHE

• Brand !ssurautie fa TrostlDut8t1la"ij

Westelijke Provincie Bank Gebouw.

Opgerigl den laten October 1873.
Zi.JIHJe Zehl' ERF, f?c'le;:cn le RIEn!~E!\S,

KASTEEL. g:oot. cell Mo~;;en en ZUVCI! Vier.
kante fioe,lcn, be,attcnde fraai \'roonhnis,
onder IJleren l Iak , Winkel, Smius- en 'Vagen-
rnak etsw iu kui, ::;tlll Cl' U~ite!J\'erll'ckken. u llvs
in do b('stc onl". . WOIWL\"

Op het l';rf:~ 'lil ptacLti"l' Vlucbten Boord ID" '.
\"" ,- 'I ~ , agdlJks het Publl(>k In de handen gespeeld door('n ~roole 'll!1!!a~r.l III Vul ",:ra"t. "u I I II I ']' I

." n, . ' , Ill! l I: van a cr ('I !Sten, I'oom op den crond
.H"t IH ,ell z,er, gl'W"1 s,·hl Lrf vonr bet: dat zij gemaakt zijn naar het "'

elrlJveo "111 ('('n Neg')tle\\11 kei cf ~mIJl!. ell SIN GE R S TEL:S E L.
WagenmakcIs Bezighc,d. •
II. lJe ~LW""C \\,: kcl-Goe<]rtcll. b,'stnaoJe'

nit Npgotle- e:: Sm:c:'\\;)n'!I, met Hakkcll eo' Ieder J/achinc Sin.,!cr heet't dit Ilan-
Toonballken, '. I elc/smak op den Arm.
III. Hd f,:''i''-''ne :",Ltltrller:t HUlsraa,l, eu

wat verder zal \\orJcll "u0r.:e: !'agt.

E. \Y. SC'.\ Il LJ lW W, :\Ll )"

KAP.ITAAL £40000.
DIKIKCTEUIBN:

De Wel. Edele heerJ. J. ALBIRTIJIf, \'oorziller.
De Wel-F,dde beeren

J J ALBIIlTIJN I A J Roos,
EGRETuF, B P DU PLE88I8,1
D G HoItA... J F MABAlB,
o I\h.RAll!, A P EU' F. A. HERBST

Die zij nu te Koop aanbieden tegen I'r1j21e. die een snellen 'Ver.
koop zullen waarborgen, ten einde plaats te maken YOOI'Yel'del'e
groote Bezendingen die eel'stdaags wordeD yerwacht.

ZIJ H_E.HBEN OOK [TE K OOP
EEN BIJZONDER

GROO~rF~N VOORRAAD

KOLONIALE MEUBELEN,
BBANDDEP ABTEMENT.

AANZOEKEN voor de Verzekering van Los..
tD Vastgoed teg~1I "erlit'8 of Ichade noor

Brand zuilen daKtlij~1 ontvangen en Polislltn uil.
gr.rdkl worden op Iteer voordr~lige terrnero.

TRtTSTDEPARTDlENT.
Voor de Aminiel ra.l ie en hertddering: VIl"

BOt'dela eu Ind!.'r t'igl'ndom, als Execuleuren.
Curuforen, Redderaars, Voogden oC Agenteo" op
de liberaslste ,oor.aarden. .

Beleenigen toeges' aan op Eerste Verhllnn ,ta:.
Va,lgoed. •
D.irectcuren KomeD rik, r Woensdag Lij.rn Toor

b!.'lIghellt'n.

:J. J. Da nLLTERS
Secrelaril!

MALMJ<.:.suUlty-
Executeurskamer en Voogdijmaatsr.happij

Opgerigt 4 Ootober 1864.
lBgelijfd bij Ac!.e van het Parlement,

Ter Administratie van Eigendo~en,
Boedels, enz., enz., eu.

. DIRECTEUREN:
De WelEd. Heer H. G. GREEFF, Voorzitter
" " "THOS. A. J. LOUW, L.W.V
" " "J. S. F. GOUS.
II " "B. WETHMAH..
" II "TOBS. C. LOCHNER.
" " "N. E. SCHONBERG, M.O.
II " "D. J. ACKERMANN, Sr.
" " II W. F. lJUCKITT.
lf " "P. J. BESTBIER.

Auditeuren:
Martha. Smnts, Jr.; J, H. Cosnett.

A. G. W ATERMEUER,
Secretaris.H'" Agenten voor de II M.tu~l" Levenaauu

rantie en "De Protectenr" BrandB88U
rantie Ka.ntoren.

Van Superieure Kwaliteit, gemaakt in EuropeescheD StiJl, die
zij kunnen Vel'koopen tegeD aanmel'kelijk mnder daD de prijs
van Ingevoerde Artikelen yaD Inferieure kwaliteit.

.Het Kaapsche Publle~ en Bezoekel's wordeD yel'zocht de Ult.
gebreide Toonkamers en :l'abriek te komen be.lIUleD, eD behoe.
yell Diet ,beweesd te zijn van met yer210ekenom te K.oopeil te wordeD[:!j

s= tj ~ lastig geyallen, zullende aan leder die het J;tabUssement met eeD
~ ~[ bezoek begunstigt de meest mogelijke attentie bewezen wordeD.
~ g, ~ Zij die belang stellen in den yool'1l1tgang van KoloDlale Industrie
g é~ zullen voor hun bezoek ten volle beloond worden.... - P"
;:;'(b1JQ S'
~~~~
~ ~ e
§~~ ~
Sen ; ~
~. ê::'~'
o a=
.., CJ C
iT<r' =!;
o ~ =
1::1 IJQ ~
!t CJ '"::l ::l OIlr-- c<-

Vel! lu-I\;l1.["or. K'cr~,tL'at,
Wdlil1!.;toll, -,:') .:ur:tj 1,'l~J

MALAN & CELLIERS. Afslagers.

AD·F~"Q·T;;'·NTIErI ....... ~t..w _ ..._ .... " ..

M E TI K.

BE~OO IlIG I I, Ecn adsistent Onderwij. Die pClFMllcbineKoopC'n wi!l('n dicl_1cn,hier zorgvul-
zer '-OUI' do Tweede Klas GOuverne. ehg op té' lettell. opoiat Z1J met mlslCHl worden.

. ments·Jongensschool to ~ U :'Il E li SET i ~
WJ<;ST.-~alal'ls £ï::' pcr _):Inr.-Aallzoekell me!.' ~
!(etuiK,ch-lftell znllC'1l IcgewRcht ....ord. Il dour S
deu lJuJcr;;etcekeud tot op 31.Julij aalJstnalJde. '?

:: ~-.. -~ • '-l

{@l~$
;;1Cê
:: 2~:i~5 v

~~ c
..:~
-;
;..

Som('rs~t \Y.;~t.
:?tj J allij I j"::l.

IIJ:~HY :'IlORKEL,
~(LT('ta,.i.;;:.

N.B.-De kwaliteit van elk Artikel
wordt gewaarborgd.ORGELIST DE.\"OODIGD.

AA~Z()j.';Kr':~ om ,1,.7.t' t'lllc';';kio'-.". die op
1 Allgostus [lunst. oP"I! \alt, worden Ollt,

vangel!, v('rgcz~ld ,an (;o:tlljg~chriften Vlin Lo'
kwaamhciJ, tot 1.; JCLI.) IlIl11staaIldf'. dool'

J. lJ. NEETflLTSG, Prcdikllut
da ~,·d. Gord. KC'tk to

~tell"IlLosch.

D. I S A A C S & Co.,
88,90 E'N92LANGEMARKTSTRAAT.

CJ
::l

Machines vaD £3 3s. met 5pel'
cent disko~o yoor kon~ant.

KENNISGEVING. LET WEL.-De eenige' Kantoren in Znid Afrika
: waar Naaimachines flceuraat kUlillen gerepareerd

A A X het ge.ëerJ Pa bliek Watrit IliC'rmede w,?rder~ ~i~n uie v~n de Singer Fabriek-Maatschap_
bekend gemaakt, dat de KOSTINRIG. PIJ. Er zIJn altIjd eerste klasse worklioden op de

TING in verhand met de lJ.\GSCHOOL te plok.
lU.EUEEK WEST. met bet begin vnn het
volgende kwartaal zal geopf'lld worden. onder
ele leiding van deo HoofJonderwijzer. uell Heer
T. C. ,sroHBEHG. die alsdan bereiJ zal 7.ijn Kost-
'leerlingen iu te neml'lI c('g~u zeer billijke prijzeo.

\. our lllldere illfvrmallo ven'o('go mCIl zicL
bij den OnuergeleekenJe

lJ. F. MALAN,

GEORGE FINDLAY & CO.,
I/EBBEN ONLANGS ONTVANGEN:

STAFFORDSHIRE IJZER,-Platte, Ronde en Ovale Staven, HoekIjzer, Hoepels, Blad
en Bandijzer.

UPPE,:S GALVANISCH DAKIJZER,-6 tot 10 voot, Galvanisch Gootwerk,
Regcnpijp':lr., enz. .

KAGCHELS VOOR STEENKOOL EN HOUT,-Strijkijzer-kagchels, Kookkagchels,
,~.; Regist6l·kagchels. ,
PLATFORM WEEGMACHINES,_500 tot 2,000 Ibs., Toonbank Scbalon,Familie Scha-

len, Struisvederen Schalen.
VOETSCHRAPERS,-Deurmatteo, Lantarens voor Kaarsen, Olie en Pamfine.
EMMERBANDVATSELS,_IJzeren en Koperen, Koper en Hopelijzer.
PIKKEN, GRAVEN, SPADEN, Scboffels, Harken.
IJZEREN EN HOU'l'EN KRUlWAGENS, Pompen, Tuinspuiters.

IJzerpak~aizeD,15 8ravestraat, Kaapstad.

--...!;i'_ --::__ -=-=- _
Kaapsche Handels-bant,

(IN LIQUIDATIE.)
KANTOREN:

22, Groenteplein,
KAAPSTAD.

19, Queenstra.at.:
PORT ELIZABETH.

4, Oxfordstraat,
OOST L01iDEN

BERIGT AAN KREDITEUREN.

Riebeek West, ]9 JuniJ 186;3
."ccretaria.

Kooplieden
op

Liberale Termen EEN TWEEDE DIVIDEND VAN
. 3a. 4d. IN HET £, aan alle Kre-

diteuren van bovengemelde Bank die
er aanspraak op hebben, zal betaalhwir
zijn T.f:!:N DEZEN KA.NTORE, OP
EN NA 1 JULIJ A.S. .

G. W. STEYTLER,
1. H. GOLDSCHMIDT,

Officieeie Liquidatoren.
Gebouw der Kaapsche Handelsbank

22 Junij 1883. '

voorzien.
en;

DURBAN, NATAL.CITO, CITO.
:H. A. BA~l JUNIOREENE ONDEIl.\VIJJ',;r:ltE;:; BENOODIGD I "

Voot· de Derde KI~s~e Publioke School te I 88 Loopstraat, Kaapst~dt
Dnaklip. Jie bekwaam is !:;ron(lig ollderwijs to ~lA K F. L A A R IN STRUISVEbEREN
geven in de I1olJandscho ClJ Eugeleche Taleu. lt WOL, VELLEN, GRAAN, BR.-\NDE~
-Salaris £GO per J'tar. WIJN cu ALGEMEENE PRODUKTEN.

Aanweken, vergezeld van Goede Getuig-
schriften, znllen door dl'U Ol'dergeteekende
worden ingewacht tot op den I i; JULIJ nanst ..

M. MOSTERT, V.D.M.
Y oorzitter en Scriba dor

Schoolcommissie.
PortenilJc, ~,j Junij, 1883.

De zOl'gvl~ldi']e bereiding en VerkiMp
Str utsvederen £8 mijneSpe('ialiteif.

van
IIDE PROTECTEUR"

B' 1 ··k TT • • BI'&Ddaa.uaaUe -aatschappl,
KUNTANTEN VOORGESCHOTEN OP EENlu ,. e angrlJ e .n.ennlsgevIP..g. MAHKTPL\)~~~~I!~APSTAD,

PERCEEL. : . . Den 29sten Septem ber, 1838.Prompte Afrekening. KAPITAAL .,£70,000 .

KAAPDEGOEDEHOOP RUB BUO K '8 DIU~.:

SPAARBANK VEREENIGING. GEPREPAREERDE VLOEIJENDE VER VE N twel-Ed.um J. P. H. ;;e~·d;:'~.·t,
I . '. • " "J. C. Ho:nfEY Il, Vice.BEIlIGT. :HIE~j!I:f~SNh~~t ;~u:i:;er:~~d1h~t1 WIJ vestigen UEds. aandacht·op.d~ze voortreffelijke. Verven. Bijzondere " "J. J. HOP1l~~e;:dent.
(tot nadere kennisgeving) open zal zijn;voór de .' zorg wordt beRteed aan de bereldmg er van en men zal ze van groot nut " " W. 8. DUTER,AT. RUTT R O'FN'pTO

V
!lNT'GAST enl TEHlTGBETALING VAN vlQden, zijnde zij gereed voor onmiddellijk gebruik. Hierdoor wordt het verlies " "J. C. WESSEL.S,

• ..&.. . ., ~ op le ,'ol"cnde. dagen .n uren . d b d h G d d V fOl' T" C T VFAHRIKANT van den beroemden "I~NES' i nam.:- '" . , verme en ver OD en aan. et vervoeren van e roog e er, le, eIpentl} Il, II "" 08,

Zadel, die voor gemnk ouovl'rtroff.m iacn; DlNGSDAGS en VIUJDAGS, 's }for en ~)?i:>p8eI8,enz., opgemaakt in Bli~ken van 1 lb., 2 lb.,3 Jb.,7 lb. en 14 lb., " II .PAUL DB VlLLIJtR8,
gewaarborgd wordt precIes te passen. hobee.rt i~an 11 tot 1 nnr. ; g JUISt goed geschikt om aan de behoeften YaD groote en kleine gebruikers]tege- " "F. J. B. LUGUJWf,
den h~ieuwVen LaZ'?tswollen ZGittingl ~Ilkdel, cn i' WOENSDAGS en ZATURDAGS A'vonden moet te komen. " "nUOOLPB MUBUJta ••
prae hge eren I tlllg m.ct ome aslle '. I van 5 tot 7 unr." AI1DIT.lU:az.:

Zadel. gemaakt unaralle patronen.-Tuig/ ~.V.HOFMEYR Verkrijgbaar bij: De:\Vel-Ed. Beer O.W.SnU'I'LER,
met Voorslag gewRerkt n.etjcs g~maakdt in atel-/ fceret.a;is. C.,·...:.OR ·.NE TL I.S 1\6 0 L L, PAARL.' " "S. V. HOFMEYR.pa eD 8pawion.- cparahCJl DotJOlige ww. I Kaapatad, 15 Mei 1883. . . . .&.of..ID. B. J. DB KOC~taria.

J !
IC· --- ~-:;~-~;;;;: ~~_r~~~M~~~_~l ~.~~i

•

In Zeke tlU8Chell PHILIP WOtrrFll VOlGT, Ei!eb ..i,at!
FUDIUUCIC J4oo.8l7l ÁBlfOLDl1a Tual[ ... F...
Dl!aJCX ADIlLU" SxYDaas, V enrHM~lL

IN EJ:8C1ltie 'UI Gawijacle"l1 bM Roow (U~
hof iD de boYea,.. .. ld. ZeU, ui Verkuo.pill!f

wordeD gebood ... op .. LeeaW.tooki.," Klei. J~
n".Icl.in ~ Diftrikt,op WoeHd ... dID 114..
Julij, 1883, Ylll het "ol, .. de,_.:_~ WIIII'MIIt 12
MDUUel •• D T~ea, 2 Paudea.

JAMES M. OR03BY,
Opperbaljw ••

KIIJlwor nn den Opperbaljow,
2flelen Junij, 1883.

- EQc-;-l;;-'lT=A:-CB;:-;L~E:------

BraacWSllraDtie ea TrastlUatKlaappij
OPGERIGT I OCTOBER 1844.

.Kapitaal-lngeschreTeD ... £26,000
Kapit&al-Oeltort 6,000
Kapitaal-Gestort, Opgeloopen

. en Belegd... ... ... ... ... '0,000
VulitleD, .ithd •• ltI ••• 1I••• et'1 ".

Polisse. ... J.O,"'
DIREOTIB.

])e W el-Edele H~rtD

SAUL SOLOKO., L. W. V.,'·V ootzitter .
J. A. HOB&RT~ON. H. K. TazOOOLO,
J. L. M. !iaOWJf. L. P. CAUVIJf •
W. G. ANDUIIoN. R. R. MDU" ..
J. A. RUD. W. Mu.8H.

AUDITBURU.
De Heereu

E. VUl lsT4VUU en Eo G. AaI'KL1l(e.

Afdeel1A, Brand.
Voor bet verl't:keren nl> OUI oer.nde en ROfr!'lld.

Goeder~n t ..gen Sob.de of Verlit'll door Brand
J{i8ik08 worden aangeDotllen tt'g~n de laafPie larie
ven, en yool'lltelleD onmUldelijk oHrwogeD rD beaU.t

Afdeelbll Tl'U8t.
Voor ht't AlimlDilltreren en Beht'eren Yan B!leIIei.

en audere Panden, alII Executeuren, CnratorlD
.\dminist rateura, Voogden of Al(eDttn. , Voo"', .. r-
den lilHoraal.-Special~ aehikkingeur.oo di. yerlaDg4
wordeD.
H oo rdhn toor : St. Ge"r~eat.r .. t. Kaapel.dj KID.

toorureIl: 9 Vim. Lot" n.te.

Agenturrn door de geh~e:e Kolonie I:M'L nl ia d.
Vrijataat.
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IH~~." ZUID !lrRIKA!N" E'
'. "rOf~KS"RIEND."

DE In'_er~enin, op dit blA<I ill in d. Stad
£ 1 169. ell .•, <le Huil,"distrikteD £2 -iB. ptt

&:lr, {'(Inruit betaalbuar. Aan ..llcen inteekena.,
"Jrd"l, drie .olle bladen per week tOeger.onden •

n'(' V'cT (

ran urt vo.
i':J h"d I

'WIrlit'll. ~

n- t te' vr
1" wen,('LI

A"- Zij die voor het Blad weuchell tt
jedanken moeten drie ma&nden 'Vooruit
![ennis geven van hun voorneml •.

Agenten voor de II Zuid-Afrika.a.D
en Volksvriend,"

Alice
AJiwal Noord
Avontuur -
I3ea.tifort West -
I3elbulie
Boshof
flrita town -
lJurI!Pl't'dorp.
Cole8bt,rj( -
Cerel -
~JAl..don
Cah'inia
Crndock
CIRn willilllD
Duroon
Diamllntvolden
FranllCbboek
Fl'R.8erbul'll' -
Fftureemilh -

Potchefstroom
Pretoria
Pearston
Piq uetllel'll -
Portervi lie
Prleak"
Prina Albert
RiYeredale -
Richmond -
Rohertlloll -
Riebeek Weet
Rie beekakuieel -
Somereet Weet •
Stellenboech

StefD8burg -

Wllowmore
Woreeeter -
Wllkkerwtroom
Xalanga
--=---

Gedf"tl1ctki HDfmeyr ct Regttr, No. II,
Ktu~utraat, &""'1'.I4t1,

Geo. :\forrll".
H. C. Vlln Zijl.

- W. A. Joubert.
P. Telike.
II, S. Viljoen.

- ~V. Kriel.
. D, TI. Viljoen.

• S. PostIDIl.
- J.L.Knobel.
- C. J.'I'.d.~Jerwe,C.%n.
- R. C. de Villien.

A. van ReeDen.
- J. J. J. vlln nenabu~.
- J,II.No!'jNlrb.

P. F. Lindenher;:-.
S. \\'. ""11 WijK.
J. J. le ll.oex, P. du P.I.
Oeo. IIodjr80D.
" Exeeuteul'8hmer a: Tru ..
Maat8Chappij.

Georjre J. Kretaen.
Goudine - T. C. Bothll, Jr.
Graafl-Reinet P. A. Luckbotl.
Heidelberg. P. W, J. Baam,n.
I!umansdorp - II. Chll86.
He.pe To..-n - M. C. Louw.:
Hanover C. NIlthan .
Hopefield - D. M. Slabber.
JacobsdIII Klf'rck en De Vi JJ i.l'8.
Korsntlldllnd G. ScbollkeD.
Kroonstad - Jl. J. Morkel.
Krakeelrivier - IlZ'n. L. Ferreira.
Ladysmith (Rivrr&dRle) A. O. H. nD Veld.1I
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