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SLAGTOSSEN.

" UNION"

tAll 8. TWYCR088
GEWEZEN RRKRNMEESTER IN DE KAAr

BeHE HANDELSBANK).
A.uditeu va D de Kaap de Goede

HoopSpaarbank en Stellenboa-
sche Uistricts Bank (Bepekt)

Auditeert en jlaakt Boeken en Me-

HIERBIJ I mngen op.
. . • gescbiedt kennisge'Fing krac~tena Collecteert Rente en Rekeningen.

ZULLEN ( i '.. dd: aftelOB~v~NDkElDlIt der Maatt:: Negotieert Leeningen.

t : Jfl_' a'pm n ts rtKSCB~ ALGEMEËNE a:~~~l~~~G Koopt en Verkoopt Aandeeien.'. e, '," gebouden worden, op I Hu~'s-,Huur en Algemeen Agent.

" ':,,: , MAANDAG, 6 AUGUSTUS AJS. Burmester's Ch am be rad ;0 l'7~ft DEf7ER ' TKN 12 URE 's MIDDAG8, 1

'<.roIt4·'II'·,·!- en :'''''~D. ,~.~ k
4 ~.J . In de Zaal, der Maatschappij, met het~oel ADDERLEYSTRAAT .

om eell RebaUtg eo Steat VaDde . aa,npl~
OMTRENT beden ~D zaken der Jdaat.obappij, gemaald tot DAS II A. ft. L'-D

31 MeI 188:J, te ontvangen· om drie J?itek. UAC 11
tenren te kielen in de plaats ~an de aftred~de, D h
alsook 'FGOr de 8.AJlstelhng \'an twee Auditeairen, eutse e Zeitung fur Slid - Afrika.
en voor. udere Algemeene Zaken. : Drack und Verlag von Braun, Micbaelia.t 00.
" De eenl~ Kaodi~ten ter vellkiesing beD~md CA.PST A.D T

ZIJDde aftredende DIrektearen ,de Hearen Aa.
!JKRU, MUBIBONen MUUEL, dié alle berkiesbaar "Du Capland" bat sich zur Aufg&be ge.
!lijn. , macbt, die IDteressen der dentacben AnaWIer

Op lasf der Direktie, ia Siid.Afrika nach Kraf ten zu vertreten. eint
engere Verbindaug der [)eutschen uuter eiuaD.

J. C. GIE, ; der herbeizufiibren und sie von allen wicbtigeD
Seoretari~ Vorgiiugen im Mut terlande 'Cnd allen iibrigea

Staaten dureb 80rgialtige BeriohterstattaDI
Zu benachriohtigen. Anfsatze ana dem Ge-
biete der Volkswirthsohaft, unterhalteude
und belehrende Mittheilungen, Romane unci
Enihlun;:-en schliessen sich den politiaohe.
Bmobten an .
A.bonnementspreis: per 3 Monate 6 sb.

- 6 Monate 11 sh. - jabrlicb " I Pfd. St.
pranuiDerando.
Inserat-Preise: Einipaltig per Zal! 2sb 6d

und doppelspaltig 5 sb. - Bei stebendea
Anzeigen Rabatt 'Fan 5, 10 resp. 15 'I. be
3. 6 reap. 12monatliohen Anzeigen.
Probe-Nummern gratis und frauco.

'\ I

LEV EN SV ER Z EK CR ING
(M U T U A L) I

.,

! '~ S, oom boot mltabcbappij
( iIPIBIT).

De 'tnomhoolen deler Maatschappij nu:'."",_
rou van Kaar.ta" Daar

ENGELAND,
via MAD.I:!,;1RA,om dea anderen DINGSUAG,
te ST. BEL}I;NA en ASCENSION aanleg. TI
:(&nd&op bepaalde t1Ul8CbentijdeD. . . .

om d,e VEERTIEN DAGEN eeD EXTRA KLA PMUT S-S TAT lE.
BOOT tuasobeo de 14ai1booten in, die PllHagiel'1 . _ ..
,ervoer' naar ENGELAND, HAMBURG en' ~Y.en8'4!meJd getat OSSEN in !uitmllDtende
.A NTWERP EN tepn Lagere Prij_no ,conditie, die I18k~ preseni luUen .Uu

t
eo ~.

MAILBOO--. -- A BO-. ;braai wOrdeD. dool' deo Heer: .•.
..._ _.IAA v,,_ , . . B. B. GII.HARDT. ~ .

MEXICAN. 17 Julij. lANGLJAN. 19 Julij. Paa,.., li ,JuJij 1888. i
TROJAN, 31 Julij. iARAB, 25 Julij. DE·VILLIERs,FA.l1U" CO.,' .&1.1 ............
TARTAR, 14 August .. NUBIAN, 22 Aug. --ti"".
ATHENIAN,28 Aug.! SHERIFF'S SALES. -SPARTAN.lI Sept. I •

'UI( '''~ KliSTUn'lNS ~N N,tTA I.
Vertrekken sij WEKP.LIJKS, Da aankomst

v In iedere Stoomboot vaa EDseland.
Retourkaartjes wordt!n uitgereikt tegen ver.

miuderde Prijzen.
Voor Vracht of Pa.aeage doo men aanzoek bij

de "Union" Maatschappij.

TH08. E. FULLER,
Direktenr.Generaal voor Zuid.Afrika.

Naar Mosselbaai. Port Elizabeth, Kowie
Oost Londen en Natal.a DE KOD. lfaaJltoomboot,

-!"I' TARTAR, H. DI LA CoUR
;'"~.. TII.AnRS, Gezagvoerder, nl als

boven vertrekken op Dingadag "I" (240 aeMt,)
te vier nnr n.m. PaBBagiera gelieveD aaa boord
le gáan aan de 008tkaai niet later dan S UtU' n.m.

Voor Vracht of Passage doe men aanzoek bij
re Stoombootm8.RtBcbappij "Union." .

I oE O~N DERGE'rBEKEN'flEN ZULLIIN VAN
I

pe Kaap de Goede H~p.
. BERIGT AAN' LEDEN.l. . .Woensdag, 2~, Dez~,

PUBLLKK 'VERKOQPEN, .

V~rkoop___
~ ~ ,

Op!
.. ;;

145('SLAGT
1

en ;TREKOS'SEN,
DISTRICT OF PAARL.

AJLLEN IN GOEDE
ID the Suit beiween TOBU8 JOl!A)Uf1!aLouw, PllliDl

tiff', and ALBe:Jlrus D.. JOBANNI!8.VAl'(BLBBJG
Ddendant.

IN execution of tbe Juda1nent of tbe Supl'tme
Oourt in the sbo" Suit, a uie will be held .,

lJefendllnt'. Reeid8flC9, Paar}, on Saturday, the 28t1i
day of July, 1888, of tbe tollowing," riJ. :-8tinJr,
wood Planke, Diaaelboolllll, NU8I, ~pok8ll, &e.,.
Stuhll&ll, TUM, Houaehold Furnir.ure,.&e. '

JAMES H. OROSBY,
High Sheriff'.

. Kaapetad, 12 Julij ]883.

HiEEREN J. S... U..a. ..."~.LIU & CO., ZULLEN PUBLIEK VERKOO-
ÊEN te ËIams Hoestpille~

EEY uitstekend geneesmiddel voor H~t,
VerkoDdbeid, Inflnenza, enz., enz. i
GETUIGSCHRIFT. j

!

High Sheriff'. omc..,
20th Joly, 1888.

.DlSTRJOT or OUI..I'tsHOORN. PIYI"U TS,
omtrent ~et IINDBVAN' "AA.D, de datum der Verkooping nader

te _"' ..'n......bekend gesteld ';__

SL,4GTOSSBN
en TREKOSSEN, van 2 tot

, oud, .
A, SOOK:

80 OSSEN in 'goede conditie.
M. L. BENSUSAN '& co.

Prijs 1s. Gd. per Doosje. I"ranco per po,t
voor 20 postzegels.

ELAM, Dokapotheek,
Waterkantatraat.

Ju tbe Suit between NICOLASHICK.Uti BAllJ[UUY'
SEN, Plaintiff, and JAt( VAN ZYL;; DefendaDt.

INDpxeeulioD at tbe Judgment of ~e Supreme
Oourt in the abo'e Suit, a we will b:i held at

.. Roodeheu , ..I," in said Dietriet, OD Friday, the
27tb dal ot July, 1883, ot tbe followiDg, vil. :-1
Oart, 4 Mule.. .

JAMEs M.OnOSBY,
High 8berif'.

-._
Aan den Heer EUM, Apotheker. enz. i

Waarde Heer,-Ik h-b meer nut van uiVe
Boestpillen gehad, 'Fornamelijk 's nacbts, diln
van eenig andere medioijn die ik gebruikt
heb. Ik beschouw ze voortreff'elijk te zijn. .

ALEXANDER IRWIN. -

ECHTE EN OPREGTE
HOLLANDSCHÉ en HALLESCHE

MEIJICIJNEN.
Huis Apotheken enz., enz.

Dr. C. F. JURITZ, & CO.
ENGEL .APOTHEEK, K.A.APSTAD,

-7.UID-AFRIKAANSCHE.KC:N INKLIJKE MAILDIBNST.

High Sberiff'. Office,
20tb July, 1883.

lJlS'l'RICT ·OftF.,....\..:vO=R=O""ES=T...E=ai-·-_ 10 April 1883.
I

ID tbe Suit betweeD PHILIP "OurilB VOIe.T,
Plaintifl, and FaKD1UCX JACOBUSAUOLnU8
'fuaJr, and FRKDl!lliXADRIAAN 8NY~Bai, De-
f~nd"nl8,

INexecutioD of tbe Judgment ot the: Supreme
Court in tbe abo,e Suit, a I8Ie willibe held at

"&nirakraai," Klein Rog~flVeld, iD .aid Oiatrict, OD
Monday, tb" 30th dlly of Jnly, 1883, of tbe follo ...-
iog, .il. :-2 WIlgOD'," Oarta,4 Mule. and Har.
nee, 2 Horees and Hamesa, '

JAMES M.OROSBY, HigbSberiff'.
High Sberiff's Office, llnb July, 1883. :

OAPE TOWN.

De " Ca8tleMail Packets" Mtlaf8cMppij.

DE ~toombooten dezer Linie 'Vertrekken 'Fan
Kaapstad naar Londen om den anderen

l.JiDg8d~, via Madeira en Plymonth, te
Sint Helena en Ascencion aaRleggende op
bepaalde tusschentijden.
Jnli7 2-4..-DRUMMOND CASTLE, Kapt. J.

D. JrrFRJE8, R.N.R.
ADg. 7.- NORRAM CASTLE. Kapt. A. WIN.

CHESTER
,; 2L-KI.Nj<'A1JJ'\~ CASTLE, ·Kapt. J.

WINCBESTER,
Sept. -4..-GARTH CASTLE, Kapt. R. DUN.

Gu
" 18.-HAWARDEl{ CASTLE, Kapt. M.

P. WElI8TI!&.

ABDERSON 6.. MtJkISON,
Agenten.

De '''ésmlijke Pl'ovillcie ",miulsthttie tt 'J'rustmnatscI131'I.ij
(BEPERKT). H. J. ZOER,

Prokureur, Notarisen TranSDorthezorger
KANTOORVAN DR

ZUID AFRIKAAN EN VOLKSVRIEND,".
"·tUf.6tJ.td:raat, No. 11 Ka£II..tad. LEVEREN bovenstaande steeds van de beste

kwaliteit tegen de laagste prijzen.
Handelaars in al de steden en dorpen der

Kolonie, Vrystaat, Trans'Faal, Kimberley of
elders, doen ten eerste aanzoek om bunne in
deze maand uitgegevens prijslijsten, door bnnne
namen iu te zeuden aan bovecstaand adret.

Kaapstad, deu .5deu J ulij 1883. '

I

PUBLIEKE VER.KOOPING
VAN BEKENDMAKING

KOSTBAARV~STGOED. PASSAGIERS~
[)l\: Ondcrgeteakende zal TEGgN den 2:;ste~

JULIJ, VIER LEDIGI<~ OV~;RLJEKTE
WAGENS 'Fan BEAUFORT WEST naar de
:r'RA.N_SVAAL over KIMBERLEY zenden, eq
IS bereid Passagiers op te nemen voor de Trans.
vaal en tOBBchenplaatsen tegen zeer BILLIJ KB
PRIJZEN. .

Men melde zioh om inlichtingen spoedig aa~
bij:

ID tblj Suit between PUI LIP Bsorasas, Plaintiffs,
and ALK.1ANDElI.BROWN,Defendent. !

INexecution ct the Judjlment of tbe. Supreme
Court in the abo.e Soit, a I8IIj will tie beid on

the Parade, on Saturday, the 28th dal of July, 1883,
at 11 o'clock, of tbe following, VII.:-BoU8ehold
Furniture, .te. '

JAMES M. ORo$BY,
High $beril'.

IN DEN INSOLVENTEN BOEDEL liAR RIJK!E HESTER HOFF.AN, WINKE.
LIERSTER, iTE STELLENBOSCH.

-~ - ---------_
H. A. BA~1, JUNIOR

88 Loopstr.a.at, Kaapstad,

MA K EL A A R IN STRCISVEDEREN.r WOL, VELLEN, GRAAN. BRANDE-
WIJN en ALGEMEENE PROOUKTEN.

DE H]!;EH.

G. MONTGOM£RY WALKER, High Sberiff's Office,
20tb July, 1883.

OpWoensdag,$ Augustus Aanst.,
ZULLEN de Ondergeteekenden ~ubliek doen Verkoopen,op de Plaats zelve;

, ZEKER WELGEBOUWp HUIS, zeer gerieflijk ingerigt. bevattende
alle gemakken voor een fatsoenlijke familie, met Winkel daar annex, gelegen
oP.. den hoek van de Dorp- en d~ Andringastraat, en zeer geSchikt voor het
drijven van een Handel; heeft ook Tuingrond. Groot in het geheel 33
.Kwadraat Roeden. 110 Kwadraat Voeten en 92 Kwadraat Voeten. PLANNEN eu SPEC1FICATIEN voor een

, NED. GEREF. KERK, te WEPENER.
'Fan KLIP of STEEN, mot Toren, IJze~en Dak
en bevattende .'iDO Zitplaatsen, zullen tot den
12den OCTOBER eerstkomende, door den On.
dergetoekende ontvangen worden.

Inzenders van Plannen gelieven duidelijk te

omsobrij'Fen 'Foor hoeveel dezelve kunnen wor· Verandering in de iPrijzen van vervoer
den uitgevoerd, daar bet niet alleen van de van Paaaagiera.
netheid en degelijk beid maar ook van de uit-
"oorbaarheid 'Fan een Plan dool' eene Buiteuge- Op en na 1 Augustus, 1'883
meente zoo als deze, zal afbnngen of het ZULLEN de Prijzen van de gewone re.
aangenomen V"ordt. : bourkaartjes zijn ;_
£50 wordt uitgeloofd voor het aangenomen Tusschan lste 2de 3de Klu,

Plan. Voor verdere bijzonderheden vervoege KWlp8tlld 1 j'!If oizenberl{ 3g, Gd.!is. Od. 21, sa,
men zich bij; :PlIpendorp c St.Jsme!)

Zoutri ,ier" en .
G. R. KEEt, Predikant van K Ikb ' , 4 0_ 6d •

' J a I\J\J. I s, ve. 2a. •
Wepener,O.V,S. • Pdp8Ddorp 2s, 5d.-Zoutrivier 2a.3d.

P1'tIkurel'J', Notaris en Trants'Dortbezorger
STE L L E N BOS C H.

DISTRIKT PAARL.

In Zake lU88CheDTOBI.48JOBAN.N.SLouw,: Eiaeber,
en ALBERTU8D. JOHANNEe UN BLBiBx,Ver-
w~~~ ,

INExecutie van gewijsde YRDhet Hooil' Geregta.
hof in de bovengelIlelde Zaak, :r:alVerkoopiDI(

worden ~eh()uden aan de woning nn den terweer.
der, Paarl, op Zaturd8jl. den 28aten Julij l~, van
bet ,olgende, namelijk ;-Stillkhouten plllnkeD,
DiaaelboomeD, Naven, Speken, enr.,s'ukYateli, Baliee,
Huisraad, enz. .

JA:M~ M. OROS.&Y,
- Opperb&ljuw.

Kantoor 'an den Opperbaljuw,
20steD J ulij, ]888. Q-OEDEREN:

'KAAPSCHE

Go~vernemen ts Spoorwegen"
WESTELIJK STEr~SEL

KENNISGEVING J. A, PEROLD,
Noorder Paarl.

De zorgvuldige bereiding en Verkoop va,.
StruisL'ederen is mijneSpecialiteif •Paarl, 9 J ulij 188J.

CREDITEUREN. --------------
KONTANTEN VOORGESCHOTEN OP EENH"

PERCEEL.
_ -~~?_r.nl?~~~frekening.

AAN BOUWMEESTERS.:
\ AL degenen die iets te vorderen hebben van

de Jongejnfnonwen ANNA~U8jNNARoos
en Jo:UZABiTHJORA'MN.!Roos, gelieven bunne
vorderingen in te leveren bij den OndergetOOo
kende vóór of op :31 J nlij Is-s.

ISAAC A J. ROOS, SR.
PMrl, 19 Juli'; 1883.

In Zake tUl8CheDNICOLASMICKAKLBAllJrlU7TS&N,
Eiecber, an JAN TANZYL, Venvesrder.

IN Excutie van gewijade vaD het Hoog qert>g&ll.
. bof in de bo.8ngemelde Zaak, zal Verkooping

worden geboud811 op Roodebeuvel, in bet gleiegde
Diatrikt, op Vrijdag, den 27sten Julij 1883, .an het
volgende, namelijk :-1 Kar, 4 Mailelo!la.. '

JAM.ES M. OROSB)",
Opperbalju w.

KaDtoor VaD den OpperbaljuW',
20etea Julij, 1881J.

DiSTRIKT WOROESTER. '"
A. B. DE VILLIERS,} Gez.
J. J. D; BUIJSKES, Curatoren.

LOSSE
! , •

Stoelen, IJzeren Ledikent compleet, Kleed· en Waschtafels, Eettafel, Lam-
pen, Bu6et, Spiegel, Kast, Glas- en Aardewerk, en wat verder ten TIerkoop
ZaJ worden aangeboden. .

lJlSTlUKT OUUTl;)HOORN.

LEES HIER.
VRUCHTENBoo)lEN IN SOORTEN,

,BONUS ZAL WORDEN GEGEVEN.vzaJrRIJOBAAR RIJ

A. D. ROUX. te SOMERSET WEST.
KENNNISGEVING. Verkooping te beginnen ten 11 ure '8 Morgens.

DE BEER NICOLAAS E. MOSTERT.van
Riebeekskasteel. beeft hiermede kennis

dat bij zijn Heugstpaard ROYALTY, 3 jaren
oud, ruim 17 handen hoog en getrokken uiteen
illgevo('rde Roadster bij een Hollandsche Merrie,
uit de hand te koop aanbiedt. If Royalty" staat
bekend als een cerete kl888e dekker, en ge_
dagtregister zal aan den Kooper worden gele.
verd.

•
.In zr..b tlt88Cben PBILIP WOUTBIlVOlGT.ElBeber,

en FUDRICIt J.&oo.UI ABlfOLDV. Tuu, eo
FBam.RIJ[ ADlUA.4N ::iNTD.IlI, Verweerder!.

I'NExecutie van Gewijade van het HoOlf O"'egta-
bGf in de bovengemelde Zaak, sal VerkOopir.g

wo~en gehoudeD op 8mi&ekraal, Klein ROIrJteveld,
in bet J1;eJegde Distrikt, op Maandag, den 8Oateo
Julij 1888, nn bet .o~eDde, namelijk:-2 Wagens,
4 Karren, 4 Muilezels eo Tuig, 2 Paarden en T~ig.

JAMES M. OROSBY,
Opperbaljaw.

, Kaapstad, 20 Julij 1883.

DE HEEREN J. M ADiE R "CO., AFSLAGERS.

.1. FLOW~R st ZONEN, ...-
Hebben mu voorhanden !~n bevelen aan de volgende J~.B.WATERMEY_}1JR.

ARTIKELEN TEGEN ii DE Ll!GSTE PRIJZEN: GOUVERNEMENTS LANDlIttETEa.
STAAF- en BOS-IJZfER van de beste kwaliteit.. Adres: Onder bezorging van

Den Heer A. J. VAN REENENZINKPL4TEN EN G.ALV.ANlSCHE SCHROEVEN EN BOUTEN,

CALVINIA. De prijzen van balf.maandelijksche, maan.
delijkscbe, en drie- maandelijksche

SAIZOENKAART JES
Tt'SSCIlEN

Ka.apstad, Papendorp, Zoutnvier, Obser.
vatonumweg, Mowbray, Rosebank, en
Rondeboscb, zull3n een weinig vermeerderd
worden.

N. E. MOSTER.T.
"De Gift"

Riebeekskaateel, MalIDe8bury. Kantoor van den Opperbatjuw,
19den Ja1ij,1888.-BEVALLEN, op 23 Jolij. Mej. H. D. Vos

DE KOCK, van een zoon,
Camp6traat. Tuinen.

KA~PSTAU.

In Z&kdtnsschen OlDROKDRRSPHILIP, Eiseher8, en
ALEXANDU BROWN,Venv~rder. :

INExeelltill TaDGewijade vlln he' Hoog Oeregte-
bof in de bovengemelde Zaalr, IIlI VerkoopiDg

w01'deDgebouden op de Parade, op Za&Urdaftl den
28eten Julij, ten II uar ,..m., na he' volfiende,
Damelijk :-Buiaraad, enI.

JAMES .M. CROSBY,
Opperbalj.w.

Kantoor nD Jen Opperbaljuw,
2Oe&eDJulij, 1888. £. 41,430

13,810
11,810

a!vinia.Patente ASSBN voor Karren en Wagens.
I

OOK VEREN VOOR!KARR£N EN WAGENS.
SMIDSKOLEN, BLAASBALGEN, AAMBEELDEN EN SCHROEVEN.

VERF EN OLTh VAN ALLERLEli SOORTEN, DAKTOUW EN OBMEN 7

Borg- en Kasteelstraat,
KAA_PRTAD

INGEGAAN tot de eeuwige rust, onze teeder
belllinde vader, de J:t:erw. Jo'ÉU'NNSAJ(UIL

H.u!s in zijn 7ilst.e IC'Fensjaar.
J. S. HAAN,
J. TB. HABN,
PA). HAHN.

,~tellcnboseb, 22 Julij 1883.

, Eene vermindering van 20 per cent. zal
gemaakt worden in alle bestaande prijzen
van Saizoenkaartjes :tu88chen Kaap;
Bitad, Muizenberg, St. James en Kaikbaai

EN

Met betoog op het aanmoedigen van het op.
rigten van woningen nabij de Stations, zal
E?3nevermindering vun 30 per cent. gemaakt
wordl>n op de bestaande PI ijzen Tan Saizoen-
lt.aartjes, aan ieder die op erfpacht of in vol
Il!JgeBdom bonwperceelen koopt binnen eea
mijl van een der Stations van Dieprivier
Qaar Kalk baai, beide EtatioDs rnedegere.
kend, zoodanige kaartjes te worden uttgereikt
ajan do voorgenomen bewoners van de huizen
~ra ze gebouwd zijn, voor een tijdvak van
viijf jaren, zullende hetzrlfde voordeel toege-
I!jend worden aan familieleden van den be-
woner, maar niet nan logeergast-er.

• Scbolierkaartjea zullen voorta.an nitg&.
Iilikt worden vaD eenigen datum in een
QlBaDd tot . denzelfden datum in de volgende
ol daarop volgende maanden.

A.. DIFF{)RD.
, DirektelU' van Dienst.

~pstad, ~1 Jalij, 188'd.

De l·a~u·Js(~h~JJ4UIK
PAARL.

OPGERlGT SEPT. 18.5~.

Nominaal Kapitaal
Opbetaald' Kapitaal
Reservefonds ...KENNISGEVING.

DIRECTEUREN:
\Vel.Ed HcerP. C.LEROUX,Voor/ilte-.

ONTSLAPEN, ~n bare woning, Leeuwen.
rust, Kaapstad, op Vrijdag avond, den

2(1 dezer, Mej. GERTRUJDA 18ABILL.4 FAURI.
geb C.uDWELL,w.eduwe wijlen dell WelEerw.
heer ÁBRAUAKFURE, in haar 85ste jaar.

DE HEEREN JOHAN JANSEN EN Co.,
Makelaan 00 '..&lgemeeneAgente" alhier,

hebbAn hun Kantoren o'Fergebragt naar: hei
ni611we Gebouw van de
Standard Bank, Ingang Darlingatraat

Koopwar"'l
Áandeelen Gl'koc!It en V crkocbt.
Yaltgoed
GddtJfl belegd
Schepetilumni88en aangegaan.
Wijnboeren, Distillateurs en anderen,: die

Brandewijn, . Spirihll, Wijnen of Vruobt~n te
koop hebben, lullen wel doen, alavorells ,hUD
waar van .de band to zetteD, zioh te vervoegn
bij

D~Westelijke Provincie Admini~ra.tie en Trustmaatschappij (Beperkt).-._-,---~ ...
" P. J. MALHERBE, G.'m.
ol A. J. \fARAIS, J.tn.
ol SEB.". ,AN NIEKEIil(
~, J. A. BERNHARLJL
lO J. J. MINNAAR, SE.IU\.
" G. J. MALHERBE.
.. P. B. DE VILLE.
" F. J HUGO, P.ln

KIltIWor: Hoek van d~ Wale- en Nil.'UJIP.Alfra'.,f.
. KA

O. cl ;Q B .:at cl "I' 2r A.BJ:Zt 6•• ..3.-& A • J: IJ: AAZt, £30,000.

, "
"Aan Familie en Vrienden

1lTORDT bekend gemaakt, dat te Tulbagh.
l'V op den 9r1&n Jalij 1883, overleden is na

een smartclij k lijd!'n vitn omtr!'nt één jaar. Mej.
de Weduwe PAUL STEPS. MOLLER, geboren
R1m:r, in den ouderdom VAn 59 jaren en 1
maand. Zij droeg haar lijden met Cbriatelijk
gedald.

De Vrienden en VrÏBn8lnnen die baar 100 vele
litfde-diensten bebben bewezen worden teveDli
hij deze dank toegebragt.

GIED. STEP-S. ou PL.l!iSSlS, -Ch&rI.ID.
Tulbagh, 18 Julij 1883. JOHAN JANSEN &., Co.

lIakelaars. ell Generale As-ten.

"
"..
"Wel-Edele Heeren J. C. SlIITR, H. P. DU PREEZ,

, P . .ltt"DIE en P. G. LEER. '
TOREN:-De Heeren P. O. LUB en H. Wll.MAN.
AUDI'J'EUREN ;-De Heeren JOHN SrEYTLER

n""II_",t", Boedels Administt!Z'eJl:.
2 uur n.m. bijeen om leeoingen te sluiten en t:aken

hecu'tewl'ell, Ag'lffilAiIIl of anderszibs wen8Chen te benoemen, gelieven de Di.
Wetteliijke P..hvin·""AdmWstratie en Ttustmaat8chappjj (Beperkt).

J. J. n. BUYSKBS, Bee.

"
"

De Bank get:ft Reuten op Vaste Drposita, bet
tarief te worden verllomen ten haren hntore.

De Directeurt'n vngaderen MI\"nrlA~s rn DOll
dndags, 'IImorgens ten 10 tU'e, om over API licali
'Foor Uiseonlo te bedifStn.

Aall:lIT. KliPsTAD:

Zul4lAfrik.aauche Bank.
J. 1. F. LI ROUX, Ka55ier.
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I '"cm 'I .. ij Jvli;, 1883.
Il I. d. Il I. d.

Aardappelen,pr. ba. 0 8 0 - 1 0 1
Boter, per lb. 0 1 9 - 0 2 1
&oDeD, per 8 be.... 1 10 0 - 1 10 0
Bee"perbot. 0 0 11-0 0 1~
Eijeren, per 100 0 16 10 - 0 18 10
GalII.n, peutuk 0 4 11 - 0 4 11
Guna, per 100 .• 0 1 7 - 0 1 7
Gant,pr.3 be. . .. 012 1 - 0 12 1
H.'erg, pr. 10tl1b. 0 4 7 - 0 6 6
HoeucJel'lt-,er 8luk 0 1 21- C 1 2i
KIXII, per stuk ... 0 0 2 - 0 0 2
Nart jee, per 100 .,. 0 6 4 - 0 tl li
P"m~~n, J, .. r 81uk 0 0 3 - UlO
PataUu, per 3 be. ... 0 7 6 - 0 9 2
Rapen per boa. 0 0 11- OOIt
RadijkD, 0 0 ,,1 - 0 0 1
UiJen, U t 6 - 0 8 0
Wortelen, per 1ua '" 0 0 1i- U 0 lt
ZuurlimoeDeD, . 0 3 lv - 0 3 10

Zalurdag, 21 Juli], 11 WIljjIlIlS en .:l! :Karren.

N1ErWl!: bJ/RKT

• jr

J'." ei "" ::3 Julli, 1683.
A'r<1"llrl~lI. l"r.O... U 9 11-018 6
AbrikOleD,per lh. 0 II 6i- 0 0 61
tit-et, pi!f buo< U 0 2 - U ti 21
liotar, pt'r lb. ... lJ 1 8 ~ U 2 1
BIMmkool, per 8tuk U U ,,- 0 U 6
liihoog, per stuk 0 I 1 - U 2 6
Duiven, peUlllk U 0 9'- 0 0 f'i
Eil"'rt'D, per lv.· 0 16 0 - 0 ]6 10
I!.o-pd".II. per .Lu~ U 3 0 - U ;j 0
Gua.", per 100 0 1 0 - 0 2 6
Gaolen, per 8tak ••• 0 4 0 - U 4 :s
_Hot'nder., .... r ~\uk '" U 1 3 - U 2 7
~:l. p:r .tUl':... 0 0 1 - 0 U 3l

pe.l1 ... U 0 01- U 0 1
Kalx<>eDenpt'r .tuk U 6 Il - 0 12 0
L:l!fl'lt'nl!n. per Jl~1 . U 3 6 - 0 7 1
.f\artjt'~, pt'r 100... 0 3,5 - 0 3 7
Dkkernoten, U U 4!- U 0 -ti
P&tI\UA8, per ::l b. U 9 U - I) 10 3
Pia.nga, ptlr boa 0 3 3 - U 4 n
Pompoenen, U 0 4 - U U 7.
RapeD, per boe. 0 U I - U U lt
selderij, per boe 0 U 2 - 0 0 21
UIJ4'D, 0 4 6 - 0 6 IJ
ZuurlimoeDen, 0 " 0 - 0 4 4,

.~ltld·S\ftilUl4ln.
~ I

i:
8

V
DINGSDAG, 24 JVLlJ 1883.
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Zware Ba.uo:f OP D. r'''llnHltrltlll'
In dell nOflglt1l mOl'K8'n ,an

rpm! _Il Cpr"-1>lftlfthnt). lieden op de LIlooswerf uiJ den .
, .-ry "erd 1'1'bfftfld b,.speurd in !let iis><.• m"UI'11

[1t_UlEI1IIJ[EUWS.-II:II:!lKI(LTJK.~HOLL1ND-ZU(D orer di plJlI\l8 W~"r het o.,rlo~blp }Jo.rlO6,r8{)lmAoi
AFRIKA -n>t'wlE'I.] "p st.rlpe l hr. Schoon t.riltnnd al

K.u{JtBmR~wd ..-:-Dd T"e d'J k"'Odf i. 'oor een, 1I'8Wn w..r.i om den brnnd te
.n~ C)<l1C-n~i1k bIJ... n $[""I'I)lIt, doch reeds w"d"r o~, vuar al spoedie de o$erh~nd, en
rt-e81 jl'e~b~l?dn. D~ I-den moeaten 1t\lDdnkomell! men over nMr tie IJggg61'Ibtmk.
om officieel ID klUtl1Ja !!"8~elti UI wordeD met 'he~ dit SC"O>JntlVRtlrtuh:. wlllirtaU de
onrlijden 1'an Priusee lII!\rilinne en vsnollen. ee~ werd fn dat et!rstdft~!J nn
adPell van rouwb.-kl,,1I' Mn den Konio;l!.il It@mmell, licbt~ll\.'\i it! vl"m en WI\8 het onlr"dbtulr!V
Zonder iDtIlrpeHatill kon dit thana niet IIfloopen, ti" kiel VIlli een nnder oorlogsehip. de K'M'imaM' .

De P,iMel WRS 29 Mei ge8toneD, den ëden JUDi.i bet oon prooi der vlammen. De seb wordt ~'P
Ilra"n en eerst d"D 8 !unij 'Vt1\8 VIIn het o,e!lijdflJ).l £250.nO) b,j~'oot; menscbenleveDI ~ijo gelukkil
aan de Kamera benjlt jCeaouden, welk bengt d, Diet til betreuren. ;.
e.n.te Kamer echter niet bereikte voor den 9den, toezj TJtGVN JUNTJI Dit MILLIOINRN.1UFVROUW, lit
lij reed. op reces WI\8 nitesnjll!lrlla". Alsof d, door het O. M. ~van"'elli8etrsf !leëi~bt g"durende
Konin!", d~ lelfs niet bij de begrat ..nis ,ertegen. de.n tijd van 1'ijf jaren ";net :rijf ~~ldbo~t~~ ieder t&ll
woorlhgd III gelll'eeet, Il'een nd rllll van rOllwbeklag Y8r~ £30' tegen G -rrit Strdijk, wsgeli)kl vjjf Jaren en 4
wacbttll ot wenaebtI'. Hierop "erd door den heer van Ib"et~n nn £80· Hoetink, JaAnti~s ~iDind .. , ell de
K,erkwiik in 11&"" k~rte rede g~!,eltlD eo d.uidelijk vader vlln haar kinll (t) 2 jAar Ct!1.traf;: VaD ZU.ltphll4
1f8"""'1fCi of Z. M. niet w~rk6hJk 'tan ro~"beklai( 3 iMr; Oensenheim 1 jaar, en J.ooil en ,u!l der Heell!
wenechte nrsehoood te blijren. De voorsitter wat les maanden cellulair, en Jllant]1>8 ,~r4"dlger vrfl8,jl.~
,cbter 1'&n Hn ander gevoelen I'n het adres ....0 niiaprask v,10r de sluwe btldriegater 0' grond dat II)
lOll"bekl"i werd ten slotte met ~Ig"meene s~mmeo "el liellt en hedriellt. mMr Diet b~pnlll~ gestolen 10"
ungenomen." Arme Prinsea Manllnne, ulfs ID hllAf hebben! Het dazblad de A"uter~a1pf/l81' nn 2$
fru wordt II) door hofkabaal rervolzd, Junij geeft ala bi iroesasl een tet!k"mu~ met het op-

Voor de KlImer w~er uiteen gin!l kwam nog even scbrift;. t67I blik op de bank der i b68Chuklig~
het 1'6rg&&n1'&n dl! Adder aan de ord .., "0 wo;rd den JlUlntje en bare lila medepligtigen ivoorstellende,
~in~ter 'I'"n MMin.,. dauk toegebragt voor. d~ i~. voor de regtballk.· , : .~
hcbuDll'en door hem g,!""~,,n. De commissie die
aangeat.ld WIIII om T"rahlg uit te brengen omtrent he~
TIIl'gMn VAnde Add.,· b 'ett geen nieuw licht oyer
den ramp kunri-n doan ()p;r~an. Het Comité vaD. Afrikaander Bond en Boeren-

TerwiJl over d .. Ar/du ifeu>\nd.lti warJ, stond oen. vereeniging erkent de ontvangst donvolgende bij-
ander oorlozschip, d.1 D(}fjgf'r81,ank, dat rOL niet, ee~ dragen ~oor dit Fonds :- i
'UD stapel 1l.lonp.n WM, op 8' Lands wtlrf to Am- .£ 1
lterdaDl in lient~IMii, vam . D~ Hollandsehe Reeds erkend.. .. .. ,:W17 2) OP; D'0 NDER DA G 2'6 DEZE R
Marine is in deu IMtsten tijd verre Tnn I\'elukkig. Van den hr, J. A. De Wet, L.W,V.: ,'j ij ij ..... ' :,. .: . ,,:. 'J' 1 '"
In 'fl'ede8tijd verl!~an of vorbrand ..n onze oorlo zs- .£2622 7) 1 ,~ .
echepen nla of dit lOO behoort, Tijd-us dil zitting
had de Mini!ter .nn -'Iari"e van des-u nieuwen Men zonde zijne bijdragen aan de~ Waarnemen Zullen Op de Plek "et"kocht worden
ramp &an de Kamer mlld.deeliD): te doen. 1>" J'9r den Thesaurier, Jen hoor J. H. Hofmeyr, No. I, •
is nu weer op;rec"8 ;zeécheici.Hl. Oruujo-straat, Kaapstad. .

K&RKIILIJK.-lJd "Gereformet'rde Predikanten ~-~===~ U" AT PRACHTIG, GERIEFLIJ en GEMAKVOL \V 0 0 N ilU IS,
VereeDigin!l·'be.ftU. Woensdagba'e j"nlsver,,~,I.r- ZUUR EN ZOET·, gelegen te Groenepunt, met front naar de zee, 'kort bij den Zee-
ing !lebouddn te Arnh-m, onder pr-sidium van Prof, k .
de t)"rto!!" van de "rij" Universiteit te Amsterdam. (Gec{nllpiJeel'd-1nl/e:0/UrJlI) breker en omtrent. een wartier uur. loopens van Je Stad. Het Huis is
Er "1\8 een red ..lijk.:o ..de opkomst, Z )0",,1 1'1\0 pr~· Voora.el-Hofmevr rnk-nde nasuti>-kwe~tie mot speciaal als een woning voor den overleden eigenaar en onder ziin eigen op-
diklIllten der N,d, Herv, a!~ der Chr. G t-r~f. Kerk. ,J ~ I ' 'ol

42 te!l~" 21 stemmen vorworpell. ;Net de he (t. zigt, zonde-r naar de kosten om te zien, Ol,:ebouwdt het is onder leijen dak en
Het eerste referAA!, "HoM de wij=e wllIIroo de Ver- Treurig- ni-uws, Oo e-rwacht ll8 bet besluir op ty ,

mittJUflg, theoll)(Jle voor de predestinatie opkomt, mlO Ricluuondsche Congres. Naturellen 'politiêk k"l\rt is een bijzonder prachtig gebouw-naar moderne bouwtrant.
t'ernitltigillg i~ i'ml de belijdeui« dier predestinotie e-uw schteruitrea-t V~r"ntwoord~Jijk Bestuur In het plannen van dit Gerieflijk :Woonhuis schij nt de overledene eice-
OD"eenkomslig God, n-oord," wdrd p;-eJeverJ door "eu kluchtspel, Jammer voor Af rikaanderleden, die . l:'
D~. VRIl der lIoorn, van tl,· Chr. Oer.! Kerk te Ti,-I, met meerderb-Id sternden. Nieu ....e ~erwikklllingell naar er ••in geslaagd te zijn het grootste aantal groote en luchtige Kamers te
en gaf III1nl.i.iin:z tot z~er ~.a"im,*rdd discussie. .loor JnDleu;:ini( van Dowuincatraar-bestuur in dl! vereenigen met beknoptheid, gemak, koelte en een afwezizheid van vochtigheid
~et t(;t~6r"df",rlUlt,," l·d(~· uitwerpi,,? 'd'(I(1 ~. Jut;, foekomst. YO,.renJ" stap Vtlrallt\~uordeljik ne. "'el ~

: ant tI.e zIJn er le ::llt,U~g'óllIII eu uemei, stuur maar overboord werp e n, ell vrl\:rdll om asjeblief] tot een graad die ieder andere in de Kolonie overtreft.
de, Y",d~r. hdt "o,rd en ,d~ Hdll':~ G""9!, ,Pil deze i weBr kroonkol-mie te woreen. KRill niet anders. De :Gebouwen zijn in perfekte orde; de materialen enz., in het
drie llJn,~.!n) Uit dm tri~f .(~er IIl!I.l.tge, &hl'l(t lulm-: Land reeds b Illkroet, Kan niet kMt"'1 bolpen dra- b b ik d Il b d .. f .
8Chap~J,k g.rr,q~v(lard'!ld,. ,wer,1 JD~.I~ld door : "en v.ior tro-pen, en boveudi-n lleJoQlte van inko- ouwen rge rul t waren van e a er este, en aar er positie niets te
Pro~. KllIJP~r. Volgens referent WI\8 dd, ouechtver., mende réi(teu afstuan, lJit jaar hllif millioen kort, verbergen is, zullen de gebouwen de meest naauwkeurige onderzoeking door-
klarlllll' "'n da,t, t"kstv~r~, voornl na het licht d,st In i ander jllar dalk heel millioen.: t'
den IMf,ten tIJd, door het ontdekken van DIeuwe I .: s aan.
h"Ddaebrif~n, en vooral met het o')~ op dd Arm eli i WRt maak? Parleme'nt o~tbinden ~olk8tem laten De ,Ka.mers zijn ruim en behelzen een uroote voorkamer, ele-
Ifal,a:vertalln!f~n fIl~t ~eregtvnllrdl",d., 8cbOlu,n b.t ~betilissell. AI raad, ' t .~k 41 2 I I' d ,. q; k . dl:'tl.1'e be"I]!! voor de rciltnell! nOil mOlllJI'hJk ge-: gan e Zl~ amer, x 2 , met p aIOn. met masSIeve orDlssen en gou en
pr;:d.d~:~r~k~r~d;~~ ,tlh(:!f,o&~~"lt:~KfI~~:~I, ;i~.Tu~i~~:re k~~8~r\~~~z~n~:;~i~esia~~~g' X~~~~C:;~t~i~lijstwerk:; ruime breakfastkamer, 25 x 22. , eetkamer, 43 x 22; verscheidene
nn eld ZI\& e~n blJlondm ~'u,h" 8cbIJnt gemaaKt .. du c luchtige I;!laapkamers, 22 x 22, alle overeenstemm~:g,de met de andere kamers,
te bebben. Het derde ref"raM hlld b~trekkJn~ op [pays.!or . .'. i . Bijna al (jle kamers zijn voorzien van elektrische bellen, prachtige kagehels
bet diakonAat elD w~rd, bi i Rfwezhl'bcid VBll dilll I .. d" ,,'. d" h t t ls h t h' l' . 1 i' dr f t k' I'd d li K" 0 k! KolfJlllAallm ]<·t III £.ngelao 816oht. E~n kan~ en marn~eren sc oors ,eenman e; e ge ee IS mooI gep awnneer en
I~jker;~, ~:t b~~f:~~elijk 0;;uotrna,,~~l~:'dik8~~~r :I~;:IZO~dT Zb~1Dlilld~{ Ecbuld \~.~kd~;· d1~di~r gek"eg smaakvol gemeubileerd en de ventilatie is overal pErfekt:
de Cbr, Qcr.t, I\erk op de verj1l1derin!<" en nIs v~rder: w'b ~ ,;OilTIl

6
1'"lle? Sitrh' SliD Be ...mbloe Oc.on ee~t' D t' t b" d f" ed b d V

bl"k d b d I"k d' I b op OU',e'l. li pIllIlOlK, nu ea UI' e: IAman es oep IS groo en van een l)ZOn er raatje en go ge ouwe 'erau-
IJ vaQ dn roe er IJ 'en geest Id er leer8C tel,. V It' t G I 'i h' d .' d h .

dient vermeld dat ill d.. VAcatur.. VRn het en "ge @ rul. nel zoo. den es UI, jle-ee I" ems, a voorZlen.
MGordeeffftmbee",Prod" Band'r'ck, indS;l6bliikl VB.n de Cbr. f:~d~:~re:3:~U;:~ht6r~0 ~({~~f;:~;otJ.:~I~eler1aod; ~r la ook een' Badkamer,. voorzien van alle gemakken, hetzij voor warm
e ., [oem wer, en e PDoemwg aAnDam, • ., f k d d d held d d k k d'

Den volgendendflil'.DondHdnjl,4idldde Verten 19,voo,' G Id d' Bk· . t' :P r' tIt 0 ou "o/ater, wor en e et:warm water g. ever' oor en eu enoven le
Hoog" OnderlJ:tj, Ol' G~r,t. [Jl'unPuag hRar jl\8r8v~r- e noD li!. aD eD voorzljl 19.! IIr I~ e Rft over de blOO kost. :
_Á' _I , J, ,wnkk,>r i!6w"den. Gou,ernllm,mtsn~ten uitgeven. ~ ,
I'\~en"g, VOOllU!(t!Il&RlI, S \\ o"DsdRl{ "von de, door een \V tt' bet I 'dd I 1'1 f v I' . D 1-"te b b ..;.,~ 't bed' d t kk t IlbidstoIId in de glOJte kerk te Arllh ..m, d"or Vs. nn "1,1: M ml e. aD gM, , rep8 I~ DI~~ e L.lUl nge ouwen es~n UI ,Ien enver re en, s a en, wagen-
der lAnd ingel~id met een k~urige r~de. ~irgaA~ . Moet wat !l'edRan wOKd~~, ~tdera lSdKeee huis, tuigenkamer, hoenderhok, voerzolder enz., enz. Het Eigendom bezit

HOLL,4NI>- Zrm •.\FRIKA.-De tOBSt don DI. S. J. Maater. toalOgHstJlan zOO'I,tl~O. ~I rJSI·bf anliler uukrtj• 'k . Il kk' !
du Tuit uitgebrngt op IJr. Jonkman, Ran het diner 88 r e, "oe i(9maali. "eet ,ta en en ,al\ In t ort, a e gema en van éen
te Pretoria b ft d J kt' ;reen geld krlJl!'pn. ]\lAster hulp gSnln, Kan DI~t. . EERSTE KL'ASSE H'DEREN WONING
-O{lr hAt ~ub~l: k e bun -tmanU:otnbrtovedTSle n~~) eedue RI de Boedels alleen ontvaogen. ; iD -' •
• ~" e !l'e mg . I. e ,10r L S, U • • '

~o~,t};!;~e:~;i:l~~h~~,,:r~~':~':U:~~e:~: f;':'~~~~t~ Protfcti~ goed. L,nt:;1 noodi;!. Z'\I geen wet Het Huis staat geheel en al vrij en de ligging heeft bijna geen aan be-
lendi"1l ven.t b~bb..n, ann de kRak te stallen en worden. J(o"plui wil niM. AI te v~ordet'lill !l'oild veling nopdig. Nabij den Ze~breker, met een prachtige opene liggioO' op de
bt-ep.lttlllijk te mlthn. Voorftl de "Clarikaldu" VRn Eng~IRnd t~ hlten komeD. il.lalilt beter. Meet zeekust, ~eeft. het een uitgestrekt gezigt op d.e. zee en het omliggende land.
mo~len het ontlleid"11. AlsQf de beweging teJlen win.t. G'led !"Rauwer stukkend d~n l~aRp8che waar; h d:l. bh' h
Dr. Jonkmlln's zendiDg iets ter wereld m~t clerikll- Eijlenbelang. • : sc ap, al> Ulteogewoon groo~-8c en prae tIg IS. .
Ii.me te doen be~ft Jlebad! Enfin, n"~ incideot te ..: De l~gging vereenigt de ;meeste vrolijkheid .met een aangename ver-
Pretoria, indien ten minste het door nO. du TOI't ,,,"- Ilollllndsch in Ger~gtshof ;:reen wet .orden. Ant~ "d' dV' T' . .kIl d h ft

JA! .. ~ w d Kl' IS' ! Lk d M WIJ erIng' van en weoO" a. urn IS zeer smaa vo aanoO'eeg , en eeIprokene rE'jlt gerapporteerd iB, ui Toor veldn in oor van ° onla en ecrotarls. oDtWl_l ~D. eeJ'. . ,
dit IBIJd, ortbodox"D zoowel ala hb~rnleD, een waar- memories insturen. Moet komen. N~t zoo noodi~ keurige h90men en fraaije hlo~men en planten; in :'t kort ,men kan geen ver-
ecbawin'" ziJ'n om zicb nl'et WAAr, on"'.v-.~d, l'n d. I\I~ brood. Scholen niet vergeten, i" D.Jndaman k' l"k L l~i..t· l' . 'd,., ~ .,0 ,-. Q r lr IJ' be' n'" d 'k . . lese IJ el' en aangenamer p ......s voor een lUlS VlO, en.bree le stellen, wflAr zij overtuigd zijn dllt den Trans- !le IJ. a'1 glonen. IJ "yoo li ~o' m<!WOTle8; ,
nIera, onder een schoonen@cbijn,onregtwordtaan_insturen.Klanrmaksn. October k<l~t. , OOK' VI ....R KO.TBARE. B'.OUW- ~ERCE·.ELEN.
gedAan. Toch is over Ur. Jo'nkmao'a lending door· J:I ~ . r ,
de Jiederl, Zuid Af,', Vereenig. nog bij lal1g~ hrt Ander ding: Jllrissen o·ntslagen. ~eden geleien ' 50 x 150: VOET, .
laatste woord niet ge'prok.m. De tijd lal het Kan niet verstaan. Geen kans jlekregeh eerst' te Ter- , .
leert!n of Tfftosvaal er welliij vaart dat op het wllAr- dedigeD. Oob"7tijpelijk. .Erg ..ns een! mi8verstand. Ol een waarvan een net! woonhuis staat met 3 kamers, geschikt om
schIlwend protett, Diet tAU,eD Jonkmans persoon, Me~r tijding afwacbten...: 'd lli'k b t kk t d T 11'-1 t"d al k bt d al h t~" Onml e· J e ro en e wol( en. erzeuuer IJ'! Z ver OC wor en e
mMr tegen disns lendinf!', geeD acht g~alagen is. Kort we-eD. • l

Nur ""nleidiog v"o het hoerll ! dat er is onueilun· • Zuid Afrikaan and!!rs lI'eell H U I S R A AD:
O d T·, ft· d h re Editeur zWflAr werk, Almaal wil eerste WezeD.o!er . 8. II OIt 8 re ect,le op e oudi!:g der velsD, Jh'

die Zich t~jZ:en JonkmalJ 8 lending verklaard hebben Ilmmer T'1(1f em. ParlemeDt,veralrig gRilt voor •. bestaande uit Mahoniehouten"Papier-mache, en andere stoelen, tafels en een
eli de lw~potting die tbllns (Jver hlln wordt uitgestort: Gtldllid hebben. : ii .. 1 • hh' b·-lr i" f .. . ]
regt de Standsllrd: 1 ) I I'" "" ~( raaIJe teiescOplSC e eet-tafel, prac tIg WIet, SOlas,: raaIJe' splege s van extra

"Dat Dr. Jonkman te Pretoria hMtelijk ont- Ct t tE~PUN1H~l~TII':. gro~~te, .IBrusselsche tapijte-q, ottoma~s, spee]t~fels, "whatnots," Indische
vangfD wQrdt, i. onZd eigdn bdde aao onze ni..n- I schnJftafe.1 en stoelen, ovale tafels, seffil;grand plano, van Broadwood, har-
den aldaar geweest." lvrIJ STELLEN ONs NIET VERA."ITWOOlU>ELI1KVOOR 1 'd l'.k h k

'~JJaarin,liil't dus geen de mi~st~ reden,Too~ de II DE GEVOETEN8 ONZER. cORREsrOND~ ..· N. monium, ~5 stoppen, van Darter, cheffonier. kanteti ,gor ijnen, sier IJ e oe'-
Z"I~ . .A-!"kamu('h" Ferterllglr/g om ¥lClorle te L'VGEZONDKN STUKKE." KUNNEN NI¥r TERUG GE. stukken, ~eer grooteverzamelitl. g 8childerijen, waaronder twee mechanische van

, kl'llllljen.· EISCHT WORDEN.-RED.] 'd . l"k b kl k F h d
.. W~I d""rtejlsn, indien lich beve8tigde d"t De. 1 I groote w~r e, sier IJ e ron zen 0 t ma.rmeren, ransc e en an ere vazen,

du TOit mett~rd""d op Dr, ~oDk~.an een tOl\8t i DorJrecht, 10 lulij, 1883. glazen en ~pleetwaren, kandelaars; voorkamer stoelen. hoeden standaard, Hol-
I?U b~bben Dltgebrngt, wallnn hl] on'e hou- I '. !' " 1 d h kl k d tt d' . . 'k ta d' d kl ede kast ndlnll 10 dele &aak:ou betreurd hebbtn en 008 dus f A an den !lMakteur van de "ZuId Af,-iJwan . an sc e " 0, eurma en, lnner-wagel18. mnZle snaar, ere
geMllTDPUe'fd, r Mi)Dbt!H,-E~?igen tijd geleden v~rscheen in de met schatnieren, elegante kandelabresi orname~ten voor den schoorsteen-

"'We 111ften persoonlijk bi _i De, du Toit intor- !Patnot een scbrlJven Tan dtln Oude:Ji~g Pelaer ",n mantel. bê,dsteden was,chtafe1s,. 'met marmeren blad,.toilet-tafels, andere, slaap-
meren of d,,;;," mededeeling jIlist is." I ~nljler8dorp, BOHMIGK~.onler predlk~oten beschul· .') f~

, lO Is lij d4t niet, waarover triomfeert men dan 1"': dillende .at)f~weken t~ zIJn van de l~er der Kark. kamer meubelen, toilet-stelle~ kleederkasten, enz.,!'
".~n is lij dat wel, he,t zij zoo ; dan lullen wij! DAarup fldp ~~ be.m op de na,?en dier! sommi,en te !. Lr, ILVER E' N PLEvfI'WAREN, ENZ.

eerlijk wer eIkenneD, onll in de bedoeling vaD' noemeo en hiJ !celgerde:. Ik ~Iep hem 'ten tweeden .Dil. .
oDle 1'Tiend~;;Illad te hebben:ver,.(ist." male op, door eeD scb!~Jven In uw bl~, ~~ 11"•. en D k] 1" .. d h' . hl d' . kl l'k
E~n mannelijli woord, t-"enover de scbimpecbel1' te noemen, er teven~ b~Jvoegende dat, Z~ hiJ dat niet e sie s, aZIJn en el)er ~b~,n ers, t ee-servles, . aa Ues, PlC e en I.euT-

ten 10 de met Dr. Jonllmsn's zending ingenomen verkoo~.te~doen alsdan Ik de zaak door Il¥dddl van een stellen, m~ssen en vorken, zIlveren sausl~peI8, salad~ en soeplepels, vIsch-
bladen. Be@chrlJvlnjl8punt voor de. aandacht ,an dell Bur- 1 I k h lIb h'

De !I~, 9PD lei1!cllip, door de nieuwe Handele- gersdorpscblln Ring zou br~l!gen.-Hijiweigerd~ ook messen, p~ns epe, sui ersc op en tang, room epe s, i otermessen, tee-serVIes,
Tereenl!llng op Zuid Afrika uit te zenden moet reeds ten twetd"~_m~e.Ik deed,,?IJn woo!dg~taud-dlen.de tafellepels; en vorken, thee-,' zout-, mostaard- en desserl-Iepels, en~. enz.
h&l1l geheela lllding wllcbtende hebben Gelukt deze lien be@cbTlJvlnll8puot bl] den· RlDg i'nll 188~ ID, i " •
proef dan lullen meerdere scbepen vol~en. Wpgan. het treurig oDgel~ dat destijtu de familitl GLAS··iEN AABDEWABEN.
op de TentoonstelliDg lullen DU te zien lijn twee ~~lser trof, .~118 de ?II~erhnll' P~I8er Igenoo_dllflakt, Echt, Porcelein Eetserv,··ies, Groen en Goud Dessertsen-ies, groot

:rrana,.uera, Vecht-G~""1'IlII1 Smit er. Hans Botha, JUI8t to.-n ml)" ~bflJVI!l!,,8punt tn be~ndehng lOU . ,
III WIl8, De beelden Tan Paul KrUller en Piet Jou- komen, de RlDgsvergaderlDg UI verlatemen n~ar Bur- blaauw en wit Fransch Eetservies, Ontbijtservies,' een groot assortiment
""rt, in het Panopticon, lijo cariCl\tur 'n; die VIlli gersd~rp, te vertrekken., Het werd t<>l!q der RiD!,,8- glaswerk v.•an. extra kwaliteit.
Smit en Hotha moeten meer op bet origineel gelijken, commiSSie .opgedrsgen de Ztlak te onder!l0eken en '

BERlGTKN.-NAAR Mil:\" MELDr uit den HMg lOU den oud.erhng Pel8~r de n"men te ~ernemen der Keu~enbenOodigdheden, ~~ta.ande uit de gewone verscheidenheid, zooals
oOIe Kroollprins verloofd lijn met de d~bter h.,er~n die, ~til'ewe1r.,n waren VIIn de Iper der Kerk Potten, Pannen, Vleeschkist enz., enz. :
VM' den Groothertog VSo Sakeen. Weimar (,olil'ens. :t.J" oord~I). i ' I
Eiae~ach en Prinses Sophie, de luster vlln onlen I>e H.lOjlSCOmml88leverjraderde te Burgersdorp op Ook ~en prachtige Tentk~r voor reizen, (COQPER); Landau en Wago-
KODwg. den 6deo Noremb. 1882. Toen noemdei de heer Pel ..nette, (Smith SuffoJk Werken\, 3 stellen lnet zilver he slagen tuig (CRIGHTON)
_IJ. nCCINE-Qt:'AB8TIE til Dordrecht he~ft ten .er de. na~~n der y.olgende prediten als +gellen door - D d Z d I I, W' 1 T .
mlD1te dese uitwerking gelmd, d"t de Minister 0 n. bem In Jtpl ~~njTen fllln " Die pat~' t" bedoeld" am es en :an ere: a es, Toomen, Tuinba.nken, le,. -egge," urnrollen enz. enz
li_jk verkl""rd beeft dat militairen niet, tejlen hun t.W. Ds. de Vllhers (Tllrkl\stad) )ls. enMl', (Ali.
Iln, kunnen worden ingeënt of gereVRccineerd. F~i- wal Noord) en Ds. de Beer (Groenepun ) .
telijk wordt geen aoldflAt ge1'rsAgd of hij sich wil Dllar Ds. de B~er lIiet sorteer.t ~nder 4en Ring van Libel'nle BOllns.-Vel"v~rsclliugell zuUen,.verschaft wordell~
late~ vacclOeren, lII8IU' wordt hij eenvnudiil ter I~urgersdorp zoo, nam de Oom miSSie .all~pn·~e .verkla-
vacetoe gl'COmmandeerd. Weigerde iemand om r1?1l van ouderling Pelser tegeo dl. dil \ IlIler8 en
zich aan de iDenting IJl onderwerpen dan werd hij PlellMr. af. i
g.lItlIIft, soma wel met 8 of 14 dagen Arrest Dit nu De ultspl'lU\k der Commiaeie is delle: :
aegt de Mir.i.t~T, mag niet, en jleeo soldaat' kan ga-: "De ouderling Pelser beeft geene igenoe~zam8
dwongen wordJn 9m11icb te lat@u Taecinersn. Áls gronds.n. ,angetoond wJlardoor zijne Ji)eubare be-
dit nU ook Blier duidelijk, VOO1' het ,aeciRI!-IIlDcet schuldJglog zou kunnen I(eregtvaardi~ wurden-
ter haDd genomeD wordt, den sold"ten wordt wee~.u,e deze bescbl1ldiging eene steriib afkeuring
herillDeld. ~~rdleot, als strekkende om de dieDareD Ides Godde.

lJ~ oormak der doodel,ijke beemetting bij, het bl)rer;a woords, zonder reden bij de g~m~lite in vel'-
TllCClnereo der sold"ten, olLange te Dortrseht ia nog dt!DkiDg te brengen, en alloo de 'roepe~m Gods tot
Diet aaD het licht gekomen. Over het aigemeeo de g,e~eente t;e stremmen." t
moet de ~~eeiD~ VAli soldaten, dikwijls belaas flan Pit J8 de ult8p~k d~r RiDgseommillisie. Ik ~eb
besmettelijke &lekten ondérhnitr, Itler .Iordig lijn ~ljO doel das ~relkt, vlz-de namen d~r IOtnmlgm
tOllffagaan. die door ouderh?g Pelser verdacht geboOd en en ge-
op de eene of andere wijle Ill, na h'.!t !lenl in de ~&akt werdeD zIJn thana bekend. De nlngscomluiS-

kuerne ta ~ordreclJt, het gerucht 1'erspreid gewor- II.e oDder~ocbt del laak eD TeJk~e d btoscbuldi-
den ~t de kinderen op d~ lagere scholen ook !lere- glO!!" ~t hever d_e ,erdacht~akellj (wa t bescbuldi-
,acel_rd louden worden. lIet gevolli' hienan iSie- !len wlld.e ouderhDg Pelser olet), als var allen goe-
.. eest dat loowel te Dordr..ebt ale te KralinjleD, n"bij den fll'o~:d onJ~loot.
Roiterdam,oploopeD onl8woden Tan bezorgde moeders Er hhJven dIen ollderling dus slechts wee wagen
en enkele scholen ~eloten mot sien wordeD omdAt d., open, nml:. i
lIinde18D werden thui8Ilehoud ..n. ..(1). HIJ erkenne publiek in de Dieulfsbladen dat

D1I8tOOKVAAllT MAAT!lCHAPPIJ" ZEELAND" heeft b!)g'Adwllllld he.ft en trekke ale een maulen Chriatén
haar jSA1'8TerallJi' over 188:! uitjlebl'Ajlt. ~{&t de vi. r ItJDe woorden teru~ en make due' a!Dendle honorable'
bootee Fn", Hendrik, lhr/ul .lfnn'tl, PriIlMI Eliur- of ". I'
'-tI& en AurrwQ lijn iD 188~ 365 reilen gemMkt 2. HI~ beroepe Zich tei!en de Qi~raak! der Rings-
tllllChen Vliningen en Quelll!lIborougb. D~ bruto- Comml~le op de Synode. 1
o~n ~~-Ilen ruim £OO,~; de koeten 1'an Hopende dat de ~lIderling Pel~er, nq de nll~~n
exploItatie rUim £00,000. De lanere win,t is onge- der 1'.erdacht~ predikanten publiek geaoemd ZIJn,
"feer £10,(.00. VaD de lijll Vliediogen.Queensboro~h spo~dlg een einde 1111. maken un de ~he lIIak
wordt Itlll8ds JIleer gebruik jZ:emllllkt door reilÏjrers door hAm: .een. der .~ld8 gen~de Wl!Irenl in te slaan, ,
\u8IlChen EDjleland en het \'lIIIteland, 1'ooral ook n,,"r ollderwchnjve Ik miJ m:et aeh~ng en liefdej
Duitecbland. In 26:uQr lIlIlaktimen van 'Londou ,ia ' Zijn dw. diepaar,='-ea d.e r~8 nMr J3t.rlij". D~le lijn iSllok ,oor D, S~A~ VlILJl!IUfU).ll.

• maigers naar het VaetelaDd leueaD &e • Aaa on8 kantoor te lien.-RIIl). '
.JOW..'I _ ........ "1 '

NEDERLAND.

VAN

GEORGE FINDLAY & COil
HEBBEN ONhANGS ONTVAl'{GEN :, ..

C:'r:\FFORDSHIRE IJZER,-Platte, J¥>nde en Ovale Staven, Hoekijzer, Hoepels, Blad
en Bandijzer. :

UPPEltS GALVANISCH DAKIJZER, -ti tot 10 voet, Galvanisch Gootwerk
Reg-enpijp'lr" enz. '

KAGCHELS VOOR S'l'EENKOOL ~X HOUT,-StJ'ijkijzer-kagcheIs, Kookkagcbela
Registerkagehels. ; ,

PLATFORM WEEGMACilINES,-500 tot 2,000 Ibs., Toonbank Schalen Familie Scha.
len, Struisvederen Schalen. ' '

VOETSCHRAPEH,S,-Deurmatten, LÁutaren8 VOOI' Kaarsen Olie en Parafine.
EMMERHANDVATSELS,-IJzeren ~n K0pr'!'en, Koper eu 'Hopelijzer.
PIKK;EN, GRAVEN, SP ....DEN, Schoffels, Harken.
IJZEREN EN HOUTEN KRUIW AG~NS, Pompen, Tuiospuiter8.

IJzerpakhuizen,I~ Gravestraat, Kaapstad.

De Ondergeteeken .e koopt
taalt de VOLLE waa

Struisvederen en be-

K "STBA R VA TGOED,
I' ,.' RAA ,

·area, Glas- i.,a Aardewerk,
R IJ TIG lE N, i EN·Z.,

cc lW:011JILLE [HOUSE". ,. ,
MOUILLE P·UNT. ZEE. en BRANDAS8URANtIEN van alle soorten dagelijks tegen

loopende prijzen aang~nomen.
PROMPTE EN lf.IBERALE BETALING.

Kaapstad, Junii 1883. i A. W. BROOK SMITH, Secretaris

E. G. ASPELING.
No. 5, St. Georgestraat-

COMMlERCIEELE

Zee- en Brandas$urantiemaatschappij.':
O.G •• IGT 1855.

Ingeschreven Kapitaal, £50,0001; Fondsen
belegd, £58,OQO; Verliezen alreeds

betaaId. £115 000·

HET NA~IAQUALANnSCH~- FONDS,
. i

In den Boedel van Wijlen lden Heer EDWARD KNOLLES GREBN.

S TRU ISVEDERENI
i '

FREDERICI{ N. SAWIAN,
KOOPER VAN; STRUISVEDEREN

Is gereed de Hoogste! Marktprij zen te geven voor
alle Soortenjvan Struisvederen.

\dres :-M. L. BENSUS~ & Go., KasteeIstra.at, Kaanstad.
i

SUIKER! SUIKER!!
--_._-----.---- --~-~-~ --------- -_.- ----

!

CORNELIS MOLL,
HEEFT JUIST ONTVANGEN

i

Praohtige Mon$iers Witte en Geele
MAURITIUS SUIKER.

!

invoerders.

Til KOO. TEGIlK DB LAAGSTE DIA:a B. T :. l\ LYZB ..
i

Paar~ 25 Junij 1883.

RONDER,
i "DE"
i

Koopervan $truisvedereo,
I

BurBlesters Chanlbers, Adderleystraat,
KAAPS'l'AD,

, 1.

Koopt het geheele jaar door en geeft de hooO'ste
Mar~tpriizen.

s. N.

HET WONDE~ DEZER EEUW.
Goede, Sterke, jDienstige Stoelen,

2,8. 9d. i per stuk,
IN DE STAD V1RIJ AFGELEVERD.

I S A A C S & co.,
88 90 'EN 92 LANGEMARKT-STRAAT.
i r,
Jf.

STUTTArORD'& CO.
i
I

V~RKOOPING TE BEGINNEN TE lO. GUR.
i !

G. W. STEtTLER. Voor Zelf en mede-Executeuren.

GebolJlw der Kamer, No. :{ Kerkplein,
Kaapstad, 13 Julij 188~.

H. J;ONES ~ Co~,AFSLAGERS.
I .

EBN BEZENDING FLANEL ~gen DGELSCHEN INKOOP8PRUS
gekocht hebbende, verkovpen zr nu tegen prijzen tot nog toe ongeëven-

aard aan de Kaap nam :- i
GO:SDB "UNION W~L8Bl" tegen shL per yard.
GIBl:EIr WOL" SA.XONY WELSH" 12td. en 15id. SUPE-

RIEURE LAMS WOL DO. Is. ~!d. en ls.10id. -.a.

Ook buitengewoon GOEDKO~PE DAMES KLAARGXMAA KTE
C,?BTUMES, zwa~ en ~kleurde~ tegen 358.,42s. en 528. 6d., :Qrigineele
pnJzen 3, 4 en 5 gumeas leder" I

Dez~ is een goede gelegenh~id voor hen die in de buiten distrikt en
wonen, dta.r een monster-Tabberd p~r pakjespost tegen 2s. Gd. extra onko!'-
ten kan gezonden worden. ,

Stuur. de m3At e~, de kont~nten; (of verwijzing) met de bestelling, wa,ar·
aan zoo goed en spoedig mogelIJk door ons zal worden voldaan.

AAN BO:EREN.

M. [ROSS lt CO~
B~IEDEN NV TE' KOOP AAN

Ran80me'lI Ploegen, Enkele, Unb~le, Drie- en yïervo,a-r.
Ran80m~'11 342 Ploegen, met Bal'k~n en Wielen.
&n80m~'11 343 Ploegen. :
Boward'~ Dubbele, Drie~ Viervoor floegen.
Amerikaansche Noa. 19, 21, 22, 23, 25, 26,
Amer.ik~nsche Heu BL, A2. . .
R. M. &; Co's "fSlroo,tsl'de JJ~IUfJ"'l" ZweedjJChe Ploege~, met HOfboomon
R. M. &; Co's Pateote Paardeoharkeu.' .
n()WlilrQ'S Zig-r.ag Eggeo, voor en Zw&ren Groud.

toebehool'e:l voor al
~.CO'I~ks

R. M. BOSS 4"

R.

LET OP !HET :ADRES
STUTTAFORol & Co., direkte

Adderleystraat, Kaapstad. '

Gednkt In; Hofmeyr 4'

J

il
P
(J

b

li

[

J
I;
f:
lol
J,

G
W
Gl
ria
ft1

E

-o
dOl
Fil
ftI
All

1
h

-
eeD
de'
:ar..
geel
r

lieG
bij,

'I-



I

,/

, .

.\

;I
J

J '

; \

.1

Z'WIIl'e BIlAND OP Dil LUfDIIWIIBl"
In den VftJegell morgen van 20 Jal1ij
lieden op de L"nd8werf aan den arb-

(Van on,:;ell COl'r~,pfJI"lmt). ....nd ..r brand b..\8pellrd-in het i ia-
[IL\YElt:;IEUW!!.-KK!lKfl.UK.-UnLt...\ND'ZUID. over d~ plMIS WAllrh~t o"rlogscbip

AFRIK.\-nd\l';IE~,J ,"p st» pel ";t. Schoon t~r.t"nd 1\1
KAMKR:-IIKUWS.-IJ"1'W<;l d» k"'n"r i, Vil()r ëen jle.uan waJ om den brB!ld to

enkel ooz-ub.ik bij--n 1I"'lII'",'~t, doch r~eda w~d~r 'op vllar nl spoedlz de o.~rhAnd, :n
rt'CeelI'e«ohddim. D~ I-d~" moeaten z'Hn~i1kolDeUmen over IlMr de DOflgel'8fJa/l.k. I~
om offioieel in kennia 1!"stp.l,j te wurd"o m~t hot ]dit sc'ioon» vRnrtuio!'.wallr'Oll de ki
o.&rlijden van Prinaea M,.riAnne en venol~el}8 een werd, en dat fotlrstdllA1I8van
adres nn rouw\).·kIRjl Mn ~en Koninzte 8t~lDmel'. liehtell\t\ij .. vlRmen Wl\8het 0
Zonder interpellatie kon dit thans ni-t .. flo(lpen. tt" kiel fan e~11RIlder oorloJ;(pchip,
De ,Pzin_ WRS 29 Mlli 1I'~8torven,den ëden Juni i be- uen prooi der vlammen. De
jlfnen en eerst d-u 8 J unij WII8 VKn bet oVtlrlijden £:!.iO,"OI) beg"oot; mensch6nleveu.
aan de Kamers b.lrillt jlelonden, w~lk berigt de niet i" betreuren. i.
eerate Kamer echter niet bereikte voor den 9d.m, toen TKGYNJAANTJI! DR MILLIOI!NRN'UFVROUW,18
.ij reeds op reces Wal! uiteenil6jlarU1. Alaaf vde door het O. M, jl~VI\ngenil!8tr8fIl@ëiecjbt~~durend&
Konin!" d~e zelfs niet bij de b.!jlraftlnis vertegen· den tijd van yijf jIlren met .vijf ~~ldbo,~e~ leder Tan
woordlgd 18 geWlltlst,jll!<'lnnd res van rouwbeklag ver· £:W; te!len G -rrit Struijk, Jn8gtlh,!kavlpf)areo eli 4,
wachtte of wensehtf>. Hierop ...erd door' den beer van Ibouttln van £eO' Hoetiok, Jaantjes ~mlDd~, ell de
Kerkwijk in Ben.. k~rte rede g~~eaen en duid~lijk vad'H vun h Rat kin,1(1) 2 jnar CIIlstraf;jVan Zutphen
genugd of Z. ~J. niet w~lktlltJk vnn ro~wb6i1lalr 3 jsar ; Coneenheim 1 jllRr, en J,ool. en !V(I~ der Hee~
_nschte verschoond te blijren. De voorzitter WI\3 les maanden cellulair, ell JaantJel 'I!~edlger vrlla~.
echter nn IIf'n ander g"'oelen ~ het adres vao vrijspraak v"or de sluwe bedriel!'ster op grond dat ZIJ
rouwbeklag werd ten slotte !Det algtlmeene st.emmen wel liezt en he driezt. maar niet b~pRl\* Il'"stolen IQU
aangenomen. Arme Prinses Marianne, lelfs In blll\t hebben ! lIet dll)l'bla,i de Amstwdaft1t11er vlln 28
grat wordt zij door h,)fkaoolll vervolzd. Junij geeft als biivOtl~sellleu ttlekeliio~ mét het op-

Voor de Kamer weder uiteen ginl!' kwam nog even schrift, ten blik op de bank. £lw; beschuldigden,
het nrgun Vllnde Adder 11311 de ord .., eu w~rd d..n JlIl\ntie' en hare zee medepligtigen ivoorstellend"
Minister nn ~fl\rin., dank toe>l'ebragt voor de in- voor de regtbank.· .
lichtinjlen door hem I)"~ge~~n. De commissie die

=:~.~dll:~ o;;lt;:'~~~:f~i~:nbr:~!:~ °IT:~~nto~:~ HET NA~IAQU~LANDSCHl FONDS.: _
deTtl~J~ ~~;;d~~(~~;.)~~~~.'~·d"l<IW3rJ, stond een lIet Comité van dAfriksander BdO~J.elll Bdoerebi~··In den '.:.:.Boedel van Wijlen den Heer :.'EDWARD KNOLLES GREEN.

~ vereeniging erkent e ontvangst e~ vo gen e 1-, T
aDder oorlozschip, d.ID('flgersballk, dat nor niet eens dragen voor dit Fonds :- I ~---.j_-----.
'Jftn e"'pel z-Ioop-n w,,~, op 8' Lands wItlrf te d

Aw
- Reeds erkend £"617 2 11 OPi DON D'Ei R D A_: G 26' ID' EZ'E R

lterdaDl in lichtelaui i- vam , ll~ lolll\n sehe D" \"," L W'V' ,- ii ii 0 " ,.' ~"'." .' , 'I':'. ,Marine is in deu iI.atstell tijd verre van jlelukllilf, Van den hr. J. A. e v ct, . . ......'-- _
In vredestijd ve.r:!~lIn (if vtlrbrllnd"n onse oorlo ra- t2622 7 11
schepen 1119 of dit 100 behoort. Tijdens de liuing ,I,
had de Minister van \Iarin .. mn dezen nieuwen 1\1t'n zende zijne bijdragen aan dei. W!IoIU'llemen ZuIlelI op cJhPlek ,rel'kocht 'vord.en
rsmp aan de Karn-r mt'd~d~elin![ te doen. li" l\9r den Thesaurier den heer J. H. HOfmeyr, No. 1, r-', ,
is na weer op;rec,.g i!"~ch~ia~n. Oranje-straat, Kaapstad. [ . ' i. '

KBRKRLJJK,-Ilo "Clereforrne~rde Predikar.ten ,_~- D AT PRACHTIG, GERIEFLIJ en GEMAKVOL \V 0 0 N H U IS,
Vereenigin~" beeft II. Woen~dllgba-e jl\fir8ver,,~,ier. ZV UR EN ZOET.: :.. gelegen te Groenepunt, met fro, nt naar da zee, kort bij den Z. ee,-
ing !fehoudt!Dte Aruh-ru, onder presidium van Prof. - . ' b k k ï IdS d H H
de Hartog, 1'&nde Vriie U"i.erslt"it te Amsterdam, (Gecolllpilunl-Illge:ollrJell) re er i en omtrent, een wartier UUI,. oopens van e ta. et uis 18
E,r wu een red..lijk.:-oede opkomst. z .owel "'D .pro· Voors:e~.Hormeyr rnk-nde Basuto.kwestie Qlet speciaal als een woning voor den ,overleden eigenaar en onder zijn eigen op-
dikanten der N~d, l~;rv, al~ de~...?hr. Geref. Ke}~. .J:? t"II..o 21 stemmen vt'rworped. 'Net de bellI. zigt, z()bder naar de kosten 0$. te zien, &ebouwd; het is onder lei]' en dak en
H~t eerste referaM, Ilo« de 1LIJ~e WflfrrorJ de I el' ! Treurig Id•.uws. Onverwacht I'll ~et besluit op \ ~
rmttlutlfl' theoJ0f!l6 voor .le jll'ede3lrnatl.e opkomt" eeue ~Riehmondeche Congree. Naturellen politiek kWllrt is een bijzonder prachtig gebouw naar moderne bouwtrant.
t._..,tIl~"g ~' !'all d•• bell)(f,ew, dier predestinotie ' ".'uw Rchteruit!pz,.t Verantwoordelijk Bestuur In; het plannen van dit' Gerieflijk Woonhuis schijnt de overledene eige-
o~eenkomsJtJJ God, Jr oor(!. w,drd ;;e_ltlverd d,_'orI I'ell kluchtspel, Jammer voor Afrikili\lld~rled"n, di~ .' 1. .
Ds. VAIlder I!n.urn, Van do Chr. (':'ref I",.rk te TI"I, i met meerderh- ..id stemden. Nieuwe yerwikktllinQ'en naar er in. geRlaagd te ZIJn met grootste aantal groote en luchtige Kamers te
eD g"f IUInltdlnjl tot z~er g'ea"lm,:,,'rdd dISCU~'~, iuor inuieu.riuz van Dowuin\l'strnnt:b"stullr in de vereenig en met heknootheid, gemak,koelte en een.afwezigheid van vochtigheid
H,,~ttwee?"'rtfd:allt,."1'(~8.lutlOerplII!l rall 1 J"h, t o-komst, Vo::!el.Jde stap Vtlraut\voordeliik Be- d d ~ .1 • d K 'ft

. 7 (\\ lint dtl,~ ZlIn er d ie ~ot,U~gc'"!" ~ell hemel,. stuur maar overboord werpen, eu VfIlg'Il!J om asjeblieft tot eeni graa die ie er auuere In e olonie overtre • '
de. VI\.der.,h~t "o,rd 8'1 a- ll ..JiI,.~G"'~8" pn deze Iweer kroonkol-mie te worden, KII11 niet andere., D~ Gebouwen zijn in i perfekte 'orde; de materialen enz., in het
drie njn ~n) UIt den teks; .;(~6rlIell.ge, Schrifr Ice/m, : Land reed, b uikrnet. Kiln nie! k,Ht"(l belpen dra- b ' b ik . d all b td" f . t
ICha)>JMl'J~ g~¥gtuallr(ilgd. wer.I lOg_leId duor, ~en vuor trO+'p'JO,till bo<endi.,n lle,l~lta van inko- ou wen ge rui t waren v3!n e a er es e, en aar er pOSl tie nie s te
Pro~. KUIlJl"r, "JIllen~ referent WM de. onecht ver- 'mende r~lltell afstJllln. Dit jaar balt .millioen kort, verbergen is, zullen de gebou\f,' en de meest naauwkeurige onderzoeking door·
klanng vlln da,t tekatven, voornl na bet lIcht dat In i ander 'liar dalk heel millioen. . 't '1
den luteten tIJd, door bet ontdekken VRn ilISUW~: J .' s aan, • ,,'
haDd!Chriften, eo v~ral met het 0",: op d.. Afm en i W~t maRk? Parldm~'nt o'ntbillden 'volkstem la!en De Ka.mers zijn ruim en behelzen een groote voorkamer, eie-
Ital,a:vertllhng8n met i\eregt",nllrdl~d. sch"on bet IbeBliss~u. AI rRRd. ': gante ~,itkamer, 41 X 22, me.j. plafond met massieve kor. nissen en gouden
po81tlpvebeWIJSvll"r d .. echthe,d no~ mOtllJt'llJk l1e' ' "
I,,'erd kon w"~?lln. ~:s (lppo~ant trod, Noral op Ni~uwe beln8~in>\,: p~r~ii jloed IIllder minder. Iijstwetk; ruime breakfastkamer, 25 x 22 , eetkamer, 43 x 22; verscheidene
Prof

d
·Nooreltk'I), vab~.at! Tdheol.!:Scd~o,,1t,~,Kl\mp~u, d~. ITu" ml\llr. kali niet zonder beBlali,~ leven. Captmn Iuchti ~ slaapkamers, 22 x 22, alle overeenstemmende met de andere kamers,

van eIe lila e..n IJlon er,' ~'u I~ SCullnt l!'eml\aAt f li . g:~ .
ta bebben. Het derde r"r"roat had b~tr~kl!lnjl op pays or a . . • '" . .Bijna ~l Je kamers zijn voorzi~n van elektrische bellen, prachtige kagchels
het dil\konllllt dn werd bij IIfwezi:!hdid Vl\n dell i ' • I k cl' 'v· dl: . , h t tI· h tIl' • 1 i! dr fer t k' I 'd d' Il r" 0 k! Kolollllla re 'et III r.Il'Xelllo S scbt. E~n kAnt en ma,rmeren sc oors eenmap e s, e ge lee IS mool gep alOnneer en

l:k 8n ,00 bln!l'~<'I ,. oor r. \ U1JP~r., pm~r 'e· 'goed. Z,.l winder schuld ~akell. Al diep geDQeg 8maakJol gemeubileerd e,'~ de.,,'ventilatl'e l'S ovel'aI p€rfiekt,
IJ WMh~t rltrekkeltJk ~foJot1I1\·,tlllpredlkanteo lilt." T h I W' db dl; • k' ,1

de Cbr, Oer"f. I,ark op de verlladerin~, eli als vPI,.ler ' 111'1 ej, "o~Tilel< "I!'e~. S It'h'Slln Be'bmbloe•De.eneert D' t ' t . b" d f" d b d V
bl
"k d b d I'k d' 1 h op JOU'ell. Il prnalllll, ou "II l~ e: lamIIll es oep IS groo en van !een IJzon' er raalJe en goe ge ouwe eran·
lj vaQ "n r~ er IJ 'pn geest le er leer~c le" V It' t cl I .• h' d" d h ., , . .dient vermeld dllt in de vacatur.. vnn het, en "ge ~ rUl5 ne zo~. een es Ut. !!,OSCle e~ls a vO,orzlen., '

?ti d P f &\ k' I'k d Cb :~ele~rd, Bezuren, Zoo vJortjl'aan, L!w~edeIerlaniI;, E"· k B dk :. Il kk h "o efflmen, ro. VJIlC, !n81leIJ • n,n ij r, 'Iandbeeren en ""cbters. Bij tiJ'Js etonpen. . r IS 00 een a amer'voorZlen van a e gema en, etzlJ voor warm
Oeref., ber:oemd werd, en de bl>Dot'mllljlIlAnnam. r" 0 0' f"1 d h'Den volileDden dRIl.II01:d..rdRjr,hidd de Vereellig,voo,' .' 0 koul:l water, wOr ende et 'warm water geleverd door den keukenoven die
Hoogw Onckru'Ij, op Deref, grv,,,ftJag bAar jl\lITl!V8r. G~ld noodig-. BankG~Dvoorzi~tig.: Partqtte I~Rt over d':'.· £100 kost.
ad ' f '\\. d j d w"kker gew"den, Quvernemt'nteqoten UI geVilD. '"

genng, voo:1Ijl"gaan. 8 <)t'ns a~ avon B, oor een \\' tt" bet I 'dA I PI f V I' D' b 'te b b d. - 't b d' d t kkbidstond in dil jll'oJte k~rk te Arnhem, dour iJs. vlln e III' M ml 4e. an I)"IIA. reps ~ nIet e UI nge ouwen eSUrloan UI e lell enver re en,
der .Lllnd ingel~id met eeo keurige rede. Idloorgaann', Moet wat gedRIInword~~, i £lDderslS Kees huis, t,l. igenkamer, hoenderhok, voerzolder enz., enz. If et

HOLL.\N~ ZnD .AFRIKA.-De toast do')r DI. S. J. :kaar. alnl!' staan zoo, 100. Knsi,! langer dllurt,
du T it u't b t Il J k h d'· Master toe. Hoe jl9mllakt? MEl~t betalen en kan in 't kort alle gemakken van een

PU ,I ile rllil op r. on 'mlln, R3? et loer, J;(eenjleld krijll"~n. M"ster hulp gev~n Kan niet ' EERSTE KL'. ASSE H.EEREN-WONING.te retona, beeft de JoJnkman-controven!le no!: eelJ,8' 1d B d lil' .
vonr h~t rubiiek jlebrnilt. Uit bet d,lOr Ds. du; a e oe es II een on!vange~ .
Toit gesprokene slll.llnde nienden van Dr. J'lllkmI\D' Ptt' d L '1 d' 'z '. If~t' Huis staat O'eheel en, al vrij' en de Iig!rinQ'. heeft hiJ'na geen aanbe--
't h d' . b . t' d" rOPCle lioe. ~nO' a noo P•. ,,\1 !!,een wet ~ ~ umUil om !ln, Je zie • r,m8elen 18148, tegen ,ells Illt· d r I' ï "; Al·; d I' d I' , d' N bOOd z", b k t ht' 1" clIIllldinl!' veu<t b..bb"!l, RIIn de 1111111; te stellen en wor :n. \O"P UIWI met. tI! v,)or et' I![ l1'O~ ve mg noo 19. a IJ ~n t:;~ re er, .me een prae 'lge opene .Iggmg .op e

beBpolttelijk te m~k~lI. VO<ll1ll de ., Cierikllleu" . v~n Engeland te IatelI koml'n. BdtllRl,tbeter. Meer zeekust, heeft het een tutgestrekt gezlgt op de zee en het omhggende land.
mDo-Jtenkbet ?ntgeldd.,n. ,Alsof d" bltldw~gingItefk~n 'E:~:~bel~~;~ )l'Rauwerstukkend dlln t;:aRpsche WBar. schap, pat buitengewoon groO!t, sch en prachtig is.
r. aD man 8 zen lUg letS t~r were mot c ert 'a· , . • 0 • <

liame te doon beeft Ilebad! Enfin. He~ incident te ! , ., De ligging 'vereenioQ"'t de I'meeste vroliJ'kheid met een aan2'ename ver-
Pt' 'd' 'b d v' d T' I Hollllndsch In Oeregtshof geen wet worden Ant· "d . dDT" k 1 vre ana, In leD ten mlr.8ttl flt oor 8. u Olt g... ·W ord KI' IS' • 'k d' M I WIJ enng van en weO' e mn IS zeer smaa vo aangeleO'd en heeft
Iprokene rPilt gerapporteerd is, zal voor vel~n io I ° .VfI~ 0 onlll en ecretarlSj ont~1.J en. e~r I '. q~ ~ ,
dit IlInd, orthodl\Xen zoowel 1113 hb~rnlen een wanr.: memotJes 1D8t~ren. Mo~t komen. ~~t zoo noodI!!, keung~ boomen en fmn.IJe hloemen en planten; in 't kort men kan geen ver-
h ., . h ' ',Ill" brood. !:Scholen Iliet verjleten : "Ihlldsml\n" k' l"k ' II . l' 'cl

le QWlnllZIJDom ZIC !)let weer, ongevral\!ld, In de t I"k IJ' be' B" d" k . 'lese 11 er en aangenamer p aats voor een lUIS VlD en.
bres te stellen, WBarzij overtuill'd zijn' dllt den 'frlln8' fe JJ, lI;r golllnen. IJ ::;VOO'.. ,00' lDtlWort68 1 i
valers, onder ee~ schoonen schijn, onregt w?rdt ann· i 1Il8turen. Klaar mnken~ ~tober k>Jf't. . OOK VIBR KOSTBARE BOUW.PE RCEELEN
gedIIan. Tocb 18 over Dr. Jookman's leoding door i ' .' , ; '. "
deliedsrl, Zuid A(,', Vereenig. noll bij lang" het' AJI~er ding: J'>rlssen ootslagen, Reden gelezén. ' 50 x 15b VOET,
laatste woord niet jlesproken. Jh tijd zal het Ka~ IJlet verstaan." G~p'nkR~.8gekregl!n ee!8t t~ ver· l. •
le.lftm of TrllGsvul er wel bij vaart dat op het WMf' ~dlge~'d' Oabe;mlPtlh.1l!. Ergens een mIsverstand., Op een waarvan een ne~ woonhulB staat met 3 kamers, geschIkt om
eehnwend pr,otMt, Di.et tegen Joukmllns persoon, eer tiJ !Dgafwacbten·o 0 :, 'onmiddelliJ'k betrokken te worden. Ter:zelfder tiJ'u zal verkocbt worden al het
mur te!ren d~e~8.endtng, geen acbt jleslRgen is. Kort wezeD. .' , ,

Nur fIIInleldlDgVlln-het boerIl ! dat er is opgeiIaan " Zuid Af,'ikaan an~ere !leen pli!\:. B U I S R A AD:
DdT " Jl' d ,Editeur ZWllar werk, Almaal wili eerste wezen. ,o!er ,8. a alt 8 re eC~le op e boudir,g der velen, J ,I '

dIe I,cb tp~en Jonkman 8 zending verklsl\rd hebben ,\mmer voor hem. Parl~mentlver~ag gRilt voor_, bestaande uit Mahoniehoutenj Papier.macbe, en andere stoelen, tafels en een
en de be~pottinil die thana over hau wordt uitgestort: Geduld bebben. ' ti.., 1 . h " b' Jr f: f ..' . 1Zl'gt de Stllnd8llrd : ,.. ; ,. - , . raalJe te escoplsc e eet-tafel, iPracht~g unet, so as, raalje sp18ge s van extra

.. Dat Dr. Jookmlln te Pretoria hartelijk ont. CO ItiU£~ PU N J H~NTn: groott~, Brusselsche ~pijtel1, ottomans, speeltafels, "whatnots," Indische
unITeD wordt, i. onz~ eigdn bede 811~ onze vrien. : • schrijf~eI en stoelen, ovale tafels, semi-grand piano, van BroadwQod, har·
den aldaar geweest." ilWIJ STELLEYONS NIET \ER,UITWodRDELIJK VOOR .' k d'" l"k h k

", Jlaarin,lilZ't dus geen de minste reden, voo'_' de: DE GEVOETENS OYZERCORRESl'OYD~NTE.N. momuIfl, 15 stoppen, van Dader, ch effon ier, anten gor l,)nen, SIer IJ e oe-
ZUl~. A~rikaall8Che tcrmugtng om flCtOfle te: L'1GEZOND&...,STUKKE...,KUNN&...,N:rnTTERUGQE, stukken, zee~ grooteverzamcling ~childerijen, waaronder twee mecha.nische van
kl1lJllJen. EISCRT WORDEN.-RED.] l.o._ d 'l"k b 'kl k F h d.. Wel durtegen, indien zicb b~vestigde dat Ds. I groote ;waar e, sier IJ e ronz~n 0 t marmeren, ransc e en an ere vazen,
du Toit ..mett~rda ..d op Dr, ~onk~,aD e~n tOfl8t; Dordrecht, 10 Juli;, 1&33; gla.zen ~n pleetwaren, kandel~rs; voorkamer stoelen. hoeden standaard, Hol-
I?U hebb'lil nltjlebrngt, Wl\I\rln bIJ 'onze hou'I'A ' ' " . la d u kl k d tt Jl' ' k t ,1'~~ d kl .lerkastendlDil in dele z&IIk:ou betreurd hebben eli oos dus an. dm Redakteur vlln de "ZuId Afr,kaa,,"· . n SC1~e 0, eurma en, ""Inner-wagens. mUZlB s an~r, eeu
gede8<mmeerd. ' I Mr,jnhtleT,-EtlDigen tijd geleden ;verscbeen in de met sQ~arnieren, elegante ~andelabres, ornamente~ vqor' den schoorsteen-

"Wtllull@n per8Donlijk bij Ds. du Toit infor.: Pat nol een scbrijven van den Oude~ing Peleer ",n mantel,' bedstedeo, .waschtafeIs m.et marmeren blad, toilet· tafels, andere slaap.
meren ot d..ae med~d~eling juis~ is," : ~nr~er8dorp, 80~nIIGK~,ol1zer pred*aoten beecbnl·

.. Is zij dIIt niet, WAArovertriomfeert men dfID/'. :dillende ,lIfll~weken té zIJn van de, ;leer der Kerk, kamer ;meubelen, toilet-stelle~, kleederkasten, enz"
".~n is lij dat wel, bet zij zoo; dan zallen wij IIlJ\arnp nep ~~be,m op de n8t;ntln du!r 80mmil[en te rL·ILVER ililN PLEE' TWAR CtN, ENZ,

eerlijk weil ~Ikennen, OD8 in de b.doellng VIInInoemen en hiJ toe,gerds:, Ik ~Iep he". ten tweeclen ~.I!I
onle vrienden ~IRdt. hebben!ver"ist." i wnle op, door een scb~~Jven In uw bIlld, ~~ nnl.en
Ee.o mannelijk woold. t.~l\nover de lIChimp8Cbeu.[te noemen, er teven~ b~Jvoegellde dllt, ;ZO? bIJ dat niet

ten IDde m~t Vr. J"nkmlln'e lending ingenomeD IverllOo~,t~doen Illsdan Ik de ZIlllkdoor;mlddel van elln
bIlIden. I Be!chfljVlnllspunt voor de aandllcbt: van den Bur.

»e Brmda, epJf leilscbip, door de nieuwe Handeis. rgersdorpllChflnRing lOU br~~gen.-Hlj weijlerde ook
vereeDijlÏnjl op Zuid Aflik" uit ttl zenden moet reeds i ten twet.d~~~~Ie. Ik deed miJn woordge8t11Dd-diellde
hlll'e geheeie l"ding wllchtende hebben. Gelukt deze i !le~ beschnJvUljlsI!unt bi j den· Riollt .VBO1882 in.
proef dan lullen meerdere schepen voljlen. I ,II, egens het treung oDgelu~ dat dee'JtU de familie
op de Tentoonstelling zlIlIen nu te l.ien zijn t ...ee I~~Iser trof, ,~M de ?,a~erhnjl P'Jls,r jlenoodlll~kt,

TffllIl'falers, Veebt·OIlTleraalSmit er: Haos RJtha, I JUist to~n ml)n bescbfl.JvlD1!'8PuDtin be., . bandeliog lOU
in WA8. De beelden van Paul Kruóler en Pie~ Jou. komen, de Rlogsvergllderillg te verlaten en nllar Bllr.
bert, in bet Panopticon, zijn cllriclllur'n; die un gersd~rp, te vertr~kken. Het werd tOen der RiD~S-
Smit eDBotha moeten meer op bet orijlÏoeel gelijken. IcommiSSIe ,opjledrftjlen de zaak te on~rzoekeD en ylln

HERIGTEN.-N.UR YKYMELDt' uit den HIlfI~, zou deo oUd,erhnl!' Pels~r de nilmen te~ vernemeo der
ODle Kroonprins verluofd zijn met de docbter I heeren die, ~fp:eweken waren vlln dá! leer der Kerk
nn deo Grootbertog V80 SakeeD' \Veimar ' (vul~ens, :I)n oord~el). .' :
Eiae~aeb en Prin8eIJ Sophie, de 'uster van onlen I De RIOIlSComml881everjlad.erde te IJarjlerldorp PP
KODlng. Iden Odeo Novemb. 1882. T~n noem~e de heer Pill
!lUa 'JACCrNl!-Qt'AK8TlE te Dordrecht hepft ten iBerde, na~~n der y_olgendeprediteD al; degenen doqr •
,!,inete de.e uitwerkiDIl gpbad, dllt de ~liui8ter open. I' bem In Z:IJD~c~rll"en ""n " Die Pafri?t" bedoel.~'
b)k ~erklllol\rdbeeft ~at .militairen niet, t~!len hun t.W. De. de Vllhere (Tllrkl\3tad) }ls. lPlenll&l', (.I\h.
IlO, !tonnen worden IOgeeut of gerevRccin..erd. Fdi. IWillNoord) en 08. de ~er (Groenepwnt.) .
telijk wordt g6en 8Dld8llt geHAagd of hij lLich wil Dllar Vs. de B~er Diet sorteert ondet den Ring vlo
late~ 'l'accineren, DlIII\r wordt bij eenvoudi,r ter I ~urg"r8doTp zoo,nam de Oommissie .alleen ~e ,verkla.
Tacclne jlt'Comml\ndeerd. Weigerde iemand om. r1?il VaD ouderhng Pelser tl'gen dl. 'i de Vllllers l!n
zich III\nde inenting te onderwerpen dan wprd bij! PienaAr.al. . '" .
1!'<'$ff1h,!lomewel met 8 of 14 dagen IIrrt'llt Hit nu I De ult6prllAk der Comml88le IS
lege de MiLilt~r, mag niet, en !leen 8OIdllllt'kan ge: "De ouderling Pelser heeft
~onl!'en wor~ \)mllieh te lateu 'l'accinerén. Als groDde.n, Pllngetoond wurdoor
du na ook UlUr duiddijk voor bet vaccine-lancet schuldlglllg zoo kunnen ",,,·....t ...u ... i,.•<1

ter hand genomen word~, den soidIlten wordt we8~alve deze beschIlIdiging
heriDDerd. verdient, als strekkende om de

He oorsaAk der doodelijke betmettinjl bij het lijke,:!woorde, zonder reden bij
nccineren der 8OldKten.on:aDi8 te Durtrscht is nog dtlnklnlf ta brengen, en alloo de
niet aan het. licbt gekomen. Over het ,aÏgemeeo 4e g,e~eeote t_e etre.mmen." .
moet de ~.ecln~ .an 8Oldaten, djkwijll hellaa aan yit 18 de nltep~~k d~r RIDgElCOln"i88i,e,
betmettehjke lIekten onderhevig, zeer Ilordig lijn D!lJOdoel dus b~relkt, vu-de ~1I.m"n""
toejl:eg&an. dl~ door ouderbng Pelser verdacht j(",JUUQIlD
op de eene of andere wijle ill, na h~t !revIIl in d. D?ukt werden zijn thaDe bekend.

'kueme te Dordrecht,·bet ~rWlbt nrspreid gewor- ".e onder~ocht d.. I&lIk en
den ~t de kiDderen op dti lagere scholen ook !lere- glog,?f bever d~ verdacbtD!akerij
T&CCloeer<1loadenworden. Het jl"voll{ hierun iSjle. jlen Wilde ouderbog Pelser Dlet), ala
Wlltllt dat loowel te DordrtlCht ala te Kralinll8n, nabij den jll'o?d ,(l~~loQt.
Rotterdam,nploopen onI8~nDd...n \'IInbtl!Orgde moeders Er blijven dien ouderliDg dus
en eDkele .cholen ge8loten mo.sten worden omdat de apeD, nml:, . .
lri1lderea werden tb uia Ilehouden. ,,(1). lIlJ erkenne publiek ID de nituw,lblslden
D. STOOKTUBT MAATSCHAPPIJIJ ZEKLA'ND"bel',ft h.l~gedwaRld beeft en trekke lila

haar jaa,,~elelajr o,~r 1&l~ uitjrebl'lljlt. M~t de vi, l' IIJne woorden teru,? en mue dus I

booWll ~n, 11ellodnk, l'rin~. ,l[ari~, Pr;n,t, Eli:n- of . . '. .
betA en ..4lmwa lijn io 188~ 306 reilt1!n gemaakt 2. ~I~ beroepe zieb tegen de II
tUlCheD Vlinillg'!U en Queeneborough. De bruto. eommleeJe op de S1nod&. ,
opbreup&en bedl'Qelrenruim £00,000; de koelan .1\0 Hopende dAt dIl ~uderling PeIler, nu de nAmen I

exploitatie ruim £60,000. De I.iure win,' is ODIle- der '.erdAch~ pr"dlkaoten publiek ZijD,!
"eer £10.400. Vrm de lijn Vli88iollen,Queensboro~h. lpo~dlg een einde lal. maktlD MO .ailk
wollit .teeda JIleer gebruik g6mllAkt door rei.ijlers door ""m. een der belde genoemde in te e~n '
tu.chen ED¥eland en bet Vuteland, vooral ook BIlAl' ondenchrijve ik mij met achting ,
Dlih.cblADd. In ro:llur maaktCmen 'l'an London via Zijn
V1:ten de reie nllAl'Berlijn. Dele lijn is lIOk.oor D. S. S. VAN
Jtu_,rei.df." naar bet Vasteland leef aan tt • Arm ooe kantoor te-iieD.-R~!D;_.---+=~::':'_':':'::':"" .......... _.:.. .....~....

NZDERL

• iV 11~R I{_~ .
(

._' ..~,-

NO.: 'V:AN
: ; : De Ondergeteekenqe koopt Struisvederen en be-

KOSTBA R VASTeOEO, taa\:~:,o~~~e:::s~:~at.
~ . HISRAAD' ! COM~ERCIEELE

Zilv~r eo Pleetw' fen Glas- 'en iardewerk Zee- en Brandas~urantiemaatschappij.·:
', . i ' : , . . , 02l,GJ1BIGT 1855:

R IJ TIG ;E N, EN Z., Ingeschreven Kap~taaI, £50,OOO~; FondsenTI "!VfO ILLE HOUSE" belegd. ~~~~?;£li~r~Oo.alreeds

. . '. I ,i , ZEE- en BRAND~S8URAN1IEN van alle soorten dagelijks tegen
LLEP UN T. loopende prijzen aangenemen.

PROMPTE EN liBERALE BETALING.
Kaapstad, Junii 1883. A. W. BROOKSMITH, Secretaris

E. G. ASPELING.

STRUISVEDERBN!
[ f

FREDERIOK N. SALAMAN,
KOOPER VANi STRUISVEDEREN

Is gereed de HoogstE!Marktpr~j zen te geven voor
alle Soorten; van Struisvederen.

\dres :---M. L, BENSUS~N & Go" Kasteelstraat, Kaanstad.
I,.

GEORGE FINOLAY & CO"
I/EBBEN ONLANGS ONTVA.LVGEN : •

<::1' :',FFORDSHIR.E IJZER,-Platte, Ronde en Ovalo Staven, HoekIjzer, Hoepels, Blad
en BandlJwr. .

UPPEltS GALVANISCH DAKIJZER, -6 tot 10 voet, Galvani!!ch Gootwerk
. Reg-enpijpqr" enz. '

KAGCHELS, VOOR S'l'EENKOOL ~~ HOU'l',-Stl'ijkijzer.kagchels, Kookkagchels,
Reglstcrkagchels. .

PLATFORM WEEGMACilINES,-5i00 tot 2,000 Ibs., 'l'oonbank Schalen Familie Scha·
len, Struisvederen Schalen. i' ,

VOETSCHRAPEL{S,-Deurmatten, IJautareos voor Kaarsen, Olie en Parafine.
EMMERHANl>V A'l'SELS,-IJzeren ~n Knrf'!'Cll, Koper en Hopelijzer.
PIKKEN, GRAVEN, SP;\l)EN, ScbQfIels, Harken.
IJZEREN EN HOUTEN KRUIWAGENS, Pompen, Tuinspuitere.

IJzerpakhuizen, 15 Gravestraat, Kaapstad.
stallen, wagen-
Eigendom bezit

MOLL,

.----- ..-'__,....-----r--------------

S U I K ER:! S U I K ER! !
CORNELIS

HEEFT JUIST ONTVANGEN

Praohtige Monsters Witte en Geele
I

MAURIT[US SUII{ER.
------,------------,

TE KOOP TEGEN DE :LAAGSTE DI A B. K T ~ B.%3ZE Ir
Paarl, 25 Junij 1883,

PONDER,
"DE"

Kooper van: Struisvedereo;
Bormesters ChaJbbers, Adderleystraat,

KAAPS1'AD ,
Koopt het· geheele jaar door en geeft de hooO'ste

Marktpri izen.

s. N.

_ D~ksels, azijn en eijer s~anders, thee-servies, blaadjes, pickle en likeur-
stellen~ messen en vorken, zillveren sauslepels, sala.d~ en soeplepels, visch-
messcn~ ponslepel, suikerschop en tang, roomlepels, botermessen, thee·servies,
tafellep,els en vorken, thee-,'izout-, mostaard. en dessert-lepels, enz·, enz,

~ GLAS~ EN AABDEWAREN.

E4ht Poréelein Eetse~vies, Groen en Goud Dessertsen'ies, groot
blaauwj en wit Fransch Eetsé"I1vies, Ontbijtservies, een groot assortiment
gla.swe~k vau extra kwaliteit. I

K~ukenbenoodigdheden, i be,staande uit de gewone verscheidenheid, zCloais
Potten~ Pannen, Vleeschkist ~nz., enz.

Oqk een prachtige Tent*ar voor reizen, (COOPER), Landau en Wago-
nette, GSmith SuffoJk Werken), 3 stellen met zilve~ beslagen tuig (CRIGHTON)
Dames en andere Zadels, Too~en, Tuinba.nken, Wiel-egge, Tuinrollen enz. enz

,----'-l---------------'-~--

Libel'~leBonus.-Verferschillgell zullen verscltart wordell.

HET WONDER DEZER EEU'V.
Goede, Sterke" Dienstige Stoelen,

2s. 9d~~per stuk,
IN DE STAD VRIJ AFGELEVERD.

I S A it C S & CO"
88 90 EN 92<tANGEMARKT-STRAAT.

STUTTAFORD & CO.I

VERKOOPING TE BEGINNEN TE 10 GUR.
I

G. W. ST:lJ:YTLER, Voor Zelf en mede-Executeuren.
,

Gebouw der Kamer, N0'13 Kerkplein,
;Kaapstad, 13 Julij 1883.

H. J"ÓNES ~ CO., AFSLAGERS.
EEN BEZENDING FLAN EI;. tegen EN GELSCHEN IN KOOPSPRIJS

gekocht hebbende, verkovpen; zf: nu tegen prijzen tot nog toe ongeëven·
aard aan de Kaap nam :- :

GOEDE II UNION WELSH" tegen 8M. per yard.
GEHi;BI,. WOL "SAXO~Y ~ELSH t' 12ld, en 15id. SUPB~

KlEURE LAMS WOL DO. 1~. Gld. en ls.10id.
Ook buitengewoon GOEDKOOPE DAMES KLAARGEMAAKTE

COSTUMES, zwarte en gekleur~e, tegen 35s.,428. en 528. 6d., :oriO'ineele
prijzen 3, 4 en 5 guineas ieder, I • 0

Deze' is een goede gelegeqheid voor hen die in de buitendistrikten
wo~en, daar een monster.Tabberd'per pakjespost tegen 2s. Gd, extra on kol"

ten kan gezonden worden. :
Stuur de maAt en de kontant:len (of verwijzing) met de bestelling, waar·

aan zoo goed en f.lpoedig mogelijk idoor ons zal worden voldaan.
i

..

BOEREN.

AA N :
R&DlIOme'sPloegen, Enkele,
R.an~me's 342 Ploegen, met
Hanriome's 343 Ploegen.
BowJJ.fd's Enkele Dubbele, en Viervodr Ploegen.
Am«tikaaDsche Ploegen, NOli, 20, 21, 22. 23, 25, 26.
Ametiknansche Heuvel PI,....,,,"L BL, A2,
R, M. ROSS '" Co'8 wer'U.".,rUIA .LJ'IlDllJUleZweedsche Ploegen, met liofboomoD
R, ~, ROSS '" Co'8 Patente Paardonharken.
Boward's Zig.zag Eggen, voor en Zw~ren Grond.
SohareD en toebehoore:J voor al

R. M. Rosa,,, Oo'l.vertoollLblg Stoommachinerie enz.

LET OP HET 'ADRES;
STUTTAFORb & Co., direkte

Adderleystraat, Kaapstad, ;

invoerders.

(ledntkt In; Ilofmeyr 4' .Befte rJ NQ. II,
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