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E R:EEN lGD: MET VOL K S V R lE N ti .

J. S. MARAIS & ce, Afslagers.
"

Zuid Afrika.ansche Turf Club. W:O 0 N HU IZEN
LENTE BIJEENI(OMST, 1883. VAN ALLE GEMAKKEN VOORZIEN,:' ,

WOE N S DAG, 19,.SEP Ta In het meest Schilderachtig~ ge~.
deelte van de prachtige. om-
streken van Rondebosch.

$

DEEL 53. KAAJtSTAD. ZATURDAG.

~ lJNIO... LI_m.
KONtNKLIJKE MAILDIE

UNION STOOMBOOTM!!T8CRAPPIJ (BBPIRKT.
OP DING8DAG, 18 BBP'1' •.l.u.t"
ZUr,LEN opgemttlde Oaen p1Ï* zij lijD beter

verkocht worden aan KLAPMt1'l'8 ... ~
STA~lE. Zij zuU.n zeker present lijn. (JGederen (ê.

J. P. VISSER.. dUI G~)
P_"rl, 11 September, 188S. en alleen Tall

J~S. VARUS' Co., MIlagm, Koloniaal Ge-
.. looid Leder ge_

~ .1!!Il""'" 'Jl/' bR GOED~

P~BLlEKE VERKOOPING. G ROOT H!NI EL :- WEL L ING TON.
In dN\~iUNirij~:lI~tN'~IN nr KLEIN :--á' PLEINSTRUT, KAAPSTAD,

MJBWE, geborenHOUGH, ennagela- En bij bijna alle Respectabele Bandelaan buiten.ten iohtgenoot.IZA.U B. p. VAlf
DJIUIIBWE,Br. '

DB lU.ILBOOTEN DER iLu.T8ClUPPIJ VBllTllEJÓmN VAN XllPSTjAD
.... Aa, •••• 1...... , .

Via MADEIRA, om den anderen WOQSDAa. te ST, BEf.,ENA
en ASCENSION aanleggende op bepaalde tusschentijden,

PRETORIA, Kapt. BAINBRIDGE, October,3 te 4 n-m,
MEXICAN, Kapt. LAmfER, October 1'1 te 4 n.m-
TARTAR, Kapt. TRAVERS, October 31 te "n.m.

De Tusschenstoom booten der Maatschappj~ Paamgiers v~~nde
tegen Lagere Prijzen. zullen versonden worden

NA!!\ ENGEIJ.tND IN HAMBURG
Op de volgende dagen, te MAl>EIRA aanleggende :_

AlOOR, Kapt. CAINEs, 19 September, te 12 uur 's Middags.
DURBAN, Kapt. BA.LLA1ID, omtrent 26 September.
GERMAN, Kapt. LEIGH, omtrent October'.

DB REIZBN LANGS DE KUST ZULLEN ZIJN: ,
NAAB XOSSELBAAI, PORT ELIZABETH, OOST LONDEN EN !lATAL.

ASIATIC, Kapt. H.ARRIBON, omtrent 15 September te 10 '{.m.

NA..AR )lOSSELBAAI, PORT ELIZJ.BETH, ROWIE D' OOST LONDBlf.
PRETORIA, Kapt. BAINBRIDGE, ]6 September te 10 V.m. i

• AAa •• E:LIZABB'I'B, 008'1" :LO.DII •••• .A.'Z'~:L.
GERMA ...V, Kapt. LEIoH, omtrent 27 September.

Voor Vracht ofP&8s&genrvoege men :ich ten Kantore der Maatschappij. Adder~eyst.
TS08. B. FULLBa, A.tremea "tierder voor Zaid Aflik •.

Vraag deD Win-
kelier met wien
gij handelt, om
8tevela& Seboo-

WELLINGTON,
maakllel en neem
geen andese. Zie
toe dat zij den
etempel~!

Slagt- en Trekossen, enz .
-- ~

75 zwARE SLAGTOSSEN
75. DO. J)O. KOEIJEN
150 TREK- EN JONGE OSSEN.

DE;Oadergeteekeade, gelaM Á~ude door
, iden I!:XeclltelU'';l'eetameatáir ln bonn-

pmel4en Boedel, sal per PUBLIEKE
VEILING VERKOOPBN, op

D1N8SDAO, 2 OCT. AANST.,
, OP Da PLAATS .

" ACHTEETUIN". . ,
• WYK BIDOUW,ru 10 UBi 'S VOOR.lilIDDAGS.
, HET VOLGENDE:

2 KoeijeD en Kalnm1 1 Kar op VereD met
, . Tuig

1 Merrie 2 PIOIIpD, COllIpleet .
t P_td 2 Zadel. en Toolllell
.0 Bokken 1 Water.. t

'fimmermanllgereedecbap, ellS.

HUlSltAAD :-TaCele, Stoelen, WuoIltaf'ela,
Katel.,;Voderen. Beddeo, 'Sola, en.
De ge'woDe Tencbeideaheid Keuken~~

IOhap•.

Ook Ol? deueJtden .. voor nbJUa.,
van !ZAAK 'URUS VAN DU

, MU'WB,Jr.
8 UITMUNTENDE TBEKEZELS
6 MERRIES, belet door een EaeJbenpt
1 IlocijD Stoelen, 1 Kleederkui. '
2 T[tiel., 1 N_imaobine
1 Ledekani met Beddegoed
1 T~ntwagen, kompleet
1 Zi!"eren Horologie
1 Huilklok, 1 Kar

300 Vpet Cederhout
6 n,tnrkoaijnen

Wagenmakers- enSmidsgefeed8C~ap, 3 P;AAR BROEISTRUlSVOGELS
D••• Canl, Mail Packel«" MfJat«cMppij. Ulf »1 5 JONOEaE VOGELS.

DE Stoombooten dellr Linie Tflrirekken OOK,
ftD K .. pstad Dur LoDden om den P A A R L. 8 PAARDEN, 4. jaren oud

allderm DingBdl>g, Tla Madeira ea PIJ- 4 MUILEZELS
mouth, te SiDt Belena en AlceDeion aan· 8 ~ZELS.
If'Rgende op bepaalde tU88Cbentijden. DE Ondergeteekende, in lijne betrikking Alle d. LEVENDE HAVE ja in uitmun,
St-pL. lS.-HA WARDU CASTLE, Kapt. alII Cnrator in den InsolYeaten lJc:!edel ten de kpnditie.

}I. P. WEIIITIB. y.n JOACRIli Dum DI: VILLIIU, O.T.zpoa,
" 25'-GRANTULLY CASTLE, kapt. sal Publiek deen Verkoopen, ! Verv~hiDgen nllen venchalt wor-e. H. YouNO. op:·, , deD.

Oct. 10.-ROSLIN CASTLE, Kap'. E. CRAS. :M. FRYER,

" 24. JO~;:b~:"6'im CASTLE, Kapt. Woeasdag, 19 Deze,,. Clall'rilliam, 29 Aug. 1883. Afalager.
J. D. JIfFlIJU, RoN.&. Het Welbek81lde eDVrucMbare.Eigtlll4lom

ABDERSOK & JrltlklSOB, genaamd ' MARKT AnENffiCH.A.p.
Areu.· II DE MORGENSTER,;---------- .A.a.D_··'Boerenen Anderen. I

.._ Geitgen aaD d. Paarl, Diet nr "an! cle
. . NOOROER PAARLSCBE KERB:, me. de ' 1. FLYING STAKE8,waarde £100. Entrée £ 10; H.F. Drie-kwart Mijl. Ge~igt

. Gebouwen daarop"beetaande nit een G~ 811 ' '.'J. ROG ERS, naar ouderdom. Eea Winner op .den eersten dag (Verkoopben!'8 en Galloway lien UItge-
G

-'_""L WOO"'BUl8, ee HUURHUIS IWnderd) 'lIb extra te d"'-n. De Winner TOOr£3.00 te worden Terkocht.""-It LL,.I L~i'd W'AóFJNHAKEBs. eli SMID8WlNKJ4 llarkt-, eD Alf'e1Deen Oommiai, ~t,; a. DE HANDELURs BEURS, waarde £75. Eatrée £5; H.F. Gewigt Daar~ .. ae..., egebtn:i ,alle aDder UZEBElf DA.~, ea la jIen NO; 8, NIEUWE MARKT, ouderdom. "'Jt;en Mijl. De Winner met zijn engagementen bij veilinlt "oor £150 te worden
- beetea Itaat nD Reparatie, Z1JlldeoiIlaf!SI ''Ir A A'DeITA ft Yerkocht. Indien ingeachr8fep Toor £ 100 te worden verkocbt.,l> lb toegeat.aan; Toor £75,

D HE berbouwd. ,t&.lUU"'1iJ AU, 10 Ib j Toor £50, 15 lb.
E Heer . RMANUS A. ~AX ZIJL, Het Eigeudom ja beplant meteen F~ea VERZOEKT beJeefdelijk om en deel der 3. DE ](ETROPOLITAN HANDICAP, waarde £150. Twee Mijlen. ' Entree

. he~ Pn~!lek wenscb~nde ID staat tel Wijo~rd en alllt IOOr&eDran Vruob~~ oDderat.eunin'ftn de Boeren en aDd.reli £10. Ineohrijvingen te 5 n.m., op 17 AUgustU8 te sluiten. Gewigten op 20 Augnstu te
llellen me~ zlJn~ StoeteriJ van Paarden, men,-Ja Roed plegen met een P.'*~tig &emog·"urlanl(8n. wordeD bekend gemaakt. H.F. indien voor den Middag (lP Woensdag, II! September v.r-
Beesten en KlelDvee kanni. te maken, 11litsigt OTerKleiD Drakeoeteioen om~ck Besen~ÏllJen beat_od. uit alle aoorten nn klaard.D. WiDDer vaa de Koopmansbeurs 7 Ib extra te dragen.
beeft. den Ondergeteekende gelast om streken, en R niet .lIeeD ~hikt "00f''' lfark~pl'C>dukten:&aII hem toegnonden, 1111-

voor zijne RekeniDg Publiek te Verkoo- aangenum nrblijr, maar biJlWnder TOOr~et Jen me' lpoed warden ~n en laij 4. DE VERTROOSTING HANDICAP, waarde £50, voor alle Paarce~. ~ie op
pen, op drijY8n ,an H''ldél. : lal traObteR de H:y:te MarktprijHII er voor d... bijeenkomst geloopen maar geea Ren gewor:nen hebb8n. Ertree £3. lneehnJ"lDgen

te _L~ &_ ..I __ • ..I d' biJ' den Paal bij den Secretaris te. worden ged"'!'n vóór 2.30 n.m. Een Mijl.DINGSDAG, 16 OCTOBER A.S., LOSSE. GOEDEREN' : hemTer50a~~-u"'.n"eat'O.,,-ning Tan uegenen le
.•• .., 5 lIACK REN w.arde £20. Entree £1. Hal"e Mijl. InllCbrijYingeD bij den Paal

Bok .... gell S\eJ1en en Wielen, Wagta-ien Kaapiiad, 8 Augutu 1888. Gewigt 10 stoDe en me'er. Beeren Rijden. De Winner te wordeD verkocht "oor £50.Karwielen, I V.... gen S_I, Kar· en Wa.
f( KRU IS F 0 N TEl N," geabakken, S Kltrea, I Lot 11"",_k1811 N.B.":'Prompte afrekeniDgea. Voor Ledi,

Smidll£8reedlCb.t. : ge ManiJeIr; .ns., sal goed gnOrJd wordeD.
maSR'AD: ,VER LOR E N V LEI, Bestaande uit hu gewone UIOI'UmeDt, ~

J 8 WELGETEELDE MERRIES ala Ledikanten, K&l6en, Tafel., SteeIen,Ub.a.
1 HENGST-RIJPAARD en Aardewerk, K~nge~81I1.,8plI.
6 RUINPAARDEN, geleerd in Tllig. . . :

en onder Zadel RUlDl BODUIIal gegeven wo~.
..0 AANTEELBE~STEN J. F. P. PEBOLD, :

200 SCHAPEN en BOKKEN, bijzonder Benig Caratorl
g~bikt Voor den Slagter. . PilArl, 10 8ept.J883 i

AIsm~e wat ér verder op den dag der DE VILLIERS, fAURE. 00., Afslagets.
VerkooplDg zal aangebragt wordeD. - - .. ,

Krediet eli Ve.rve.'sthiogeu. T tJ':!AFFRIKCAANLSC8UE D.. I
EM1LE R. VAN NOORDEN, ..., __ ~.

Afslager. DE 'VUIge B~eenkolilBt TaD dae C1kab
Algemeen Agente- eoVendu.kantoor sah!ord eboaden op.WOENSDAP,

Pique'berg, 31 Aag. 1883. 19 en VRIJ,? , 21 SEPT. A.S. i
Paarden di nog nooH up eie oroe~u.,"

acbe Baaa gel pen bebMn moe&en .. iGEDROST worden aan t ComiU op DING8DAG,I18

V iN dit d' d 't '-. d ,DE. ZEK, ten 1 nre T.m., aan bet MA~l'I."
.II e 'P" I faD en.on erge ee"ea e,', flonL. i

__....ta G~_Du.lllflTlnr, een MOZAM. 'Paardén
'1 .._ "'II'\DIJUlF .~~~A~ZO, .' ti... be

~,
I'
I

AL BOVENSTAANDE, in uitmuntende conditie van Namaqnaland gebragt door den
- welbfokenden Handelaar, den Heer W. H. FI;HIlJl.,!lUlleDVERKOCHT WORDEN

te KLA PM UTSSTATION, OP WOY8DAG,19 DUIR.
NU ONTVANGEN,

PEB "JANE HARVEY," VAN CALCUftA:
I

6,200 Zakken T. R. Witte Rijst
500 " Bruine Rijst
100 Balen Gonjezakken
30 " Graanzakten
20 " Wolzakken
66 Rollen KlapperhareJl Kabel en Klein Touw
100" Manilla Touw, verschillende grootte. 1. DE CRITERION' STAllES, waarde £25, t.eaamen mei een Sweepsta~ .. van

£10 ieder, Voor Urie jaren oude Paarden. Een mijl Gewigt uaar ouderdom. Iuscbrijvin.
Ben te Iluiten r.p den Middag ,an den Isteo September. H.F. indien "elklaard voor den
Middag nn den l:iden September. WillDen op de Groeuepuntsehe Baan 5 lb. eltra te
dragen. ' ,

2. DE LICENSED VICTUALLERS PLATE, w.arde £75 .. Entréa £5; P.P
Gewil!'t Daar ouderdom. Een !In een kwart mijl. De winDer met sijn eDgagementen bij
veiling te worden v!'rkocht voor £ 150; indien ingeschreven om te worden verkocht "oor
£ 100, I> lb toegest.aau; rooe £75, 10 lb ; "oor £50, 15 lb. Eenig Surplus te worden Ylr-
deeld tlUllchen bet tweede Paard en bet Wedren Fonds.

8. DE KOoPlfANSBEURS HANDICAP, waarde e :50. Ent.rée £ 10. Aader.
halve mijl. IAICbrijvingen te Illuiten te 5 n.m. op Vrijdag, 17 Aognstna. lJewigten te
worden bekend gemaakt cp 20 Augu.tus. H.F., indien verklaard vóór den Midliag op
Woen.dag, 12 September. .

•• GALLOWAY REN, ~aarde £35 •. Een Mijl. Gewigt Daar ouderdom en hoogte,
Pa.rdeu 14-2 gewigt te dragen naar ouderdom, verminderd 7 lb, met Ó Ib toegestaan "OOr
iederen duim minder. J<:nkée ,£3; P.P. Paarden door het Comité te wordea gemeten der
}{jddage van DingBdag, 18 Sflptember.

5. ADIUN'ISTRATEURS BEURS,waarde £50, gevoegd bij een S"eepetakee 'fIaU
£5 ieder j P.P. Welter Uewigten. Keil Mijl.

6. DB &BOENEPUNTSCHE STAKES, waarde £50. Andcrbaln Mijl. Eatrée
£5 j P.P. Ge,!i~t naar onderdom. De winner met &.ijn~engagementen ..na den Wedren
per pablieke TellIng voor £200 te wordeD Terkocbt; indien Toor £150, ( Ib toegestaan;
'!Ddien TOOr£100, 141h. Eenig Sarplu te worden yerdeeld tnBSChen het tweede Paard en
bet Wedrea Fonds. Winner ,an Torigen Reu (Gallowa1 Ren uitgelWnderd) op denl.lf.

: den dar , lh extra te dragen.

ANDERSON & MURISON.
\Publieke Verkoopinlg

V.&1l

EEN KOSTBAAR EIGENDOM,
HUISRAAD, :

ZO ID-AFRIKAAN SCH E

ltOlUlUtLIJKE IIAILDIElfST

VRIJDAG,21 SEPTEMBER.

TER rLUT8B

Inscbrijvingen te I~ uDr '8l;lid~ags op Dingadag,18 September,te sluiteu,wnzij ande",
bierboven' t'pgegeven. Paardea dle Diet noeger op du Groenepnntsobe Baan geloopen heb-
ben moeteo op de Parade worden, vertoond op Diagsdag, 18 September, ten 11 ure v.m.

.UN D&

SYNOI)E.
Uitgevaardigd door magtiging van bet Comité va~ de Znid ACrikaauRche Turf Clob.
Alle Brieven, Insohrijyiugen, enz., te worden a-engt aan:

J. C. PITON, Secretaris.
WEL EEBWAARDE,LE~RABEN 11'1

'OUDBRLINGEN, die naar de Stacl
kOIIIeIlóm d. aan.tude S7node bij te wonen,
kunllea tLOGIES bekomea aan bet welbe-
kende .

Afpi~aamwhe PrIvate Logie8huI8 Koloniale Weeskamer en Trustmaatschappij.
'A.

J. A. DU TOIT, PUBLIEKE VEBKOOPING
VAN

ZEER - !(OSTBAAR VASTGOED~
IN HET DORP DARLING.- ,

O,p VRIJDAG, 12 OCTOBER 1883,
ZAL VEIUWOHT WORDEN OP Db PLEK,

DB .welbe.kende, nette en gerÏieftijke Woning Taa Dr. CHADWICK,aller c; ntrllalat gelegen
lIIet ,Stal, Koetahuis, Kocijen Stal, en aadere gemakken, met eeD groot Stuk

TuingroDd annex, door IJzeren Netwerk ingellloten.

VERKÓOPING 'l'E BEGINNEN TEN 11 uHE.
Liberaal, zal gegeven worden..

~G. W. STEIJTL 'ER, Secretari ..

lW~Straflt, Kaapltad, digt bil tk ~ Kef''',
Alwaar ~j op goede behaDdeJing _ieD matige
prijzen baDeD reaDen. Vroepijdi, aan'
soek sal;uagenaaaa sijn. IlI _

Aan Jloedverwanten eD Vd8Jlclsn
W·OR., i>T bekend gemaak~ ~ het deD

;Hnre behaagd betA tot Ilob te De'
mea, na HD lijdeu Tan drie 1U4U14eD, da'
hij me' ,oorbeeldig rdnld ,drllllg, mijD
teoder pliefde ecb9nootj, .. _r JACOB
DAIUIL ... Rous, in den ou~ ftD 71
jaron ea' I) maanden.

Ooki~ deH

==== 1

NO., ,$36.
,~ !

i't ...

JIL ...•.~;ê-.~'..
'. " .

." ..

Schapenl! IBókk:ettl
OMTRENT

i550 SLAGT- EN TREKOSSEN
1500 SCHAPEN EN BOKKEN,

Opgebragt uit het.Binnenland door Kapt. B. SINCLA.IR, en nu op Weg Ya!
POaT NOLLOTH,fzullen

, ".

TE !\(l)OP 'VORDEN AANGEBODEN TE~KLÁPMUTS
OMTRENTBIT lIUDDY DEZU lIU.ABD.

De dag der Verkooping zal in een nadere Advertentie vermeld worden,

M. L. BENSUSAN & Co.
150 Zirare Slagtossen
100 Slagt en Trekossenl ,
50 'lette SJagtkoeij en '

600 Extra Zware Kaa.psche Schapen en Jokken.
Zulhm slechts bij Publieke Verkooping te Klapmuts verkocht

worden op 20 dezer.

J. S.MARAIS & Co.,Afslagers.
, -~

TJITGEBREIDE 'VERKOOPING'
VAN UITERST bTERK GEBOUWDE

Al de Woningen hebben het volle uitzigt 0

prachtigo Hellingen van rrafelberg en zijne
begr-oeideValleijen. Een van de meest betoove
'T'afer-eelon in Zuid Afrika.

• j
.4=.' .... "JDE Hlleren H. JONES & Co., zijn door de Assigneel in den Boedelif&D CIl4lLll

COWPIR gelost om te verkoopen,

OP MAANDAG, 24 SEPT .. ~883, .
PERC~EL No. 1-" STONE VILLA."-Deze Villa, die op bet oogenblik ~ ..'.

wordt door den Heer CowPER,is gebouwd van Bergsteenen met Rotaachtit PO"",", .:
onder Lcijen Vak. '. . •. ,

TIMMERMANSWINKEL, uitmakends eeu gedeelte van Peroeel :t!io. 1,8lI &II
".S~ne Villa,': is een Gebo?w met Dubb-Ie VerJisping, bevattende .op.de bO~e~ .
dieping een Timmennan8wIDkei 40 voet lang. en op de ee!'8te "erdl8pl1lg eeu Hoatpak_
huis, en in 4;1" Aohterplaat8 ann~x zijn A fJa keu en een 8childerswinkel.. .

LOSSE GOEDEREN.-De Losse Goederen die verkocbt zullon wordenj bNtUa uit
Bouwmeestel'll-, Timmerman8- en IJz;erwerk Benoodigdheden. .

. PERClllELEN 2 en 3. -Twee Bouwperceelen, r.ijnde fraaije Tuingrond lUiao dell .
TUIQ van dell Heer WII'OFORDen "Stone Villa," en door een weg, fl'Olltmakende aaár
.. Norfolk HQuse" en "Fairyiew House," verdeeld, '

PERCEEL No. 4-" NORFuLK. HOU:;E."-Dez;e zeer Ruime .., Gerie.ija
WoniDg, met Dubbele Verdiepiag, op bet oogenblik bewoond door deD WeLEd. Heer '
A. GUDGION"iBun Baksteen gebouwd en onder IJzeren Dak.

PERCEEL No. 5,-" FAIR vrew HOUSE." Dit Huia, op het Oogenblik a
Woonplaats ,an den Wel-Ed. Heer HElfRY PAULIliG,C I., Waarnemend Spoorweg inge-
nieur der Kolonie. '

PERfJEELIï;NNOII. G, 7, il, fl.-Deze zijn Bonwperoeelea van,Vrncbtbare'll Tuingrond
acbter .. Nor'iolk Houe" en •. Fair Vie" Houe" gelegen, . I 4

PERCE~:L No. 10.-Eon Stuk Grond met een l<'oncll\ment voor eeu HtlÏl.-Op dij
Stuk Grond £IJn Fondamenten gelellil voor een Huis met Vijf Kamen en Kellken. •

PERCEII!;L No. Il.-Dit Stuk Grond, gelijk de aadert'n, ia uitmun&el:ad "oor BolUfliA.
den geschikt.

PEliCEf;L No. 12.-STUK GROND, MET EEN HUIS GEDE.ELnWIC
BOUWD.-Het Plau yan bet Huia, netjea ontworpen, hebbende Vijf Kame", ea
kan met weinige koeten volt.ooid \Vorden, ;

PERCEr;L No. 13.-" INDIAN COTTAGF:,"
PERCEELE~ NOlI.a en 15.-" MAIDSTONE VILLAS."-No. I bi4rta1l

bewoond door den Heer G' PnEUS, Elke Villa heeft een Zaal, Voorkaaao~,
Twee Slaap~ame!'8, Kenken~ ~ispeu. en SIMpkam,er "oor Bedienden. ~

PERCEEL No. lG. -Dit IS een Stnk Gronil tusschen Perceelen No,. 10 lID 11.
PERCEEL.~o. 17.-H!erop staa.~~? Gebo~w thans gebruikt all een 80&00".,. ...

Het kan met weutlg kosten la een gerieflijke woning veranderd/worden. . .
PERCEEL No. 18.-Bouwperceel omtrent dezelfde groo,tll ala No. 17.

. PERCEE.L No. 19.-" ~ ANT HOUSE." -Dit volmaakte J3uiteuerblijf, th~ ill'"
I.lt \'an de Wel-Ed. Heer CHULES PIERS, C.C. en R.M, is gebl.nwd vau Berllt.eeaea-.t
RotsachtIg f<1)oten heeft aaQmerkelijk uitgeatrekten Toingrond. . ,

PERCE~rJ No. 20.-" VI~'TORIA HOUSK"-Dit Gebou" tbanl in lieait .-
Heer O. EUNB.ill mede gebouwd van Ber_steeDen ala boyeu,me' bl... ~we hude .
en onder Leijen. Dak, en bevat Zaal, Voor- en EetkalDl'!'8, 4 Slupumera, a&1.. Il..ftlIlil .......~
kamer voor Bedienden, de nODdige Kantoren, ea een groote uitgeatrektbeid ......,__ .."""

ALSMEDE ZULLEN VERKOCHT WORDEN~
TWEE PERCEELEN GRONIJS, zijnde gedeelte van het Verdeelde

"DE GROOTE SC8QUR." ,

~~- .~- •..-..., ~!",.-~Al de Woningen hebben een overvloedige!), r-<' ,
van het ZCIVEJ.L~·- .~, ...

_<"'_'" } -. ~ f,

Iedere Woning h~!·'(/ "
7', t ; '. '

i _.,'
it--



,.-

,
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ZATERDA.G, 15 SEPTEMBER 1883.

DE VERGOÉDlNG AAN DE LOYALE
BASUlO'S

la onl yorig nommer hebben WIJ>met een
",oord de hoofdtrekken der discussie 1'l\n
Woensdag oyer de £25,000 gemeld die de
Begeflng tot aanvulhog ",lids ter leen ne-
Dien van hetgeeu ZIJ aan de loyale B88Uto's
ala acb&1'ergoechDg zou uitbetalen. Nd. de
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A. G. WATERMEYER,
Eenig Curator.

de (Ja1edoDtcl~e
met dat i;mland :wu,in Tenocht

lid J'\Ojlt hAd om tien jur, t. IAlen blijven. Mea 181 het rtlpp-irt eli~ -* de ~eri,,1I' be- Ilettii.re",vhoor mll&r nitot dd bijl~geu drllkkell;wa. cl., Pur..ment ,e4!n re,t bOldum d,," deae &&omalagtilt "n doar njn.
in te ;tie.lt tie.".,." onttl'1' bijs ,OOelr. I OOltlTE om TlWBU1..\ND.

oaii"~lcIia:IlecI~, en lij -u,de aieb h.t regt &An tie he&f Sicb~1 di"nde het rapport VJlll bet
.. a lt.t Hili., te bepal ..n wat T~nibulAnd.C',)mitê in. Het hield in-d., er If.en

t.iillOllldt".ol_~I~IMiJe,· ".,.... BIliCendiell.tdoor rap@ortkon'wordeninlZ'edilmd;mRardeheer
':~:;:':~=i~~~k:~~d~T:oor:'o:te~.:t ..Il"D bttdde 8icbel wilde bet betaigenverboor laten drukken.
Jl in,.diend; Dit sal gtacbiedell.
eo aij dan lUule~'and met een ant",oord f! BE8PROEIJrNG.
all dit 'foor dell da« kom.o P Kon de Proe, (; e- Aan de orde W1I8 b.t Comité G,'DefftRI o""r bet'
DMUl bie"ool' Ma preeedea' Mo.oeren P (NélI!n, .oorloopig rapport nn de B.spropijin~c()mmill5ie .
... i d. Proe. a.nuaal). !Je Regering had *"eo Be~ r"pport. word niet, bet .0"",,,,1 Vao der Spay
lt. "oomel PrCIn in .bebandelirg WIUI er Diet onr de lui wel g8leJen~ De beer Vao der Spuy
Tall Jelt!lld CIM cle beer F~t iela incrol'etita. I-id. dat daar de Commiuie .. I.e zeker werk
tiMH!. eli 0lll._'" deed, POhoe kon lij dW!, &All de Rejrering bad aanbevolen, hij het wlUljld. ' WIlS llOS' niet liIet da Wet klaar teen het
acbc.r deD rtIJ ,un bet Bula, de Kroon dit laten om de aandacht ~lIn het HIli8 op de zaAk te l'e" ,uur werd.· , ;
1IfRetl. 8preaer huid. prt'cedeDteo laa no tigen. Nil een lot'prMk op be8pro.ijing ~n DE ONDER~ETEEKEN
nrbOO(Ïagea .. wraad.rinll'en in de a..@'fOOth'g, een toespeling op zijn !!igen bekendh'ld , , ~ , • r .

, bij .ijle Taa adrea ea anderuina, aan de hand met de &&IIkIII. Oudtehoomsehe boer,l&6ide bij ('tOl) l)l'j'~PONJ)'f'N'I'IE~ ). I' E'( ; 1 k d V k d PI t 1;>":'~ . "'4'en. Weg_ het gedrag dn Rel!'.rinlf op dat de Kaapeche boeren Toor ollde"!~ucb ell ) \. \,l!.1l:!. .l!I 'Op: M I I "TB I fl I QQ3 D Ondergeteekende zal Pub ie oen er oopen op e aa 8 ze ve,
'~ll', die poe ao.a IUj ,Oor holt 'oOretel Upinl'wn bebolldend dooraingen, mMr waren II] and.erl : il.iI.l', 4a, ~~, }
t "l' .:rmlS8ll. dan haddell ..ij hun werk niet 100 Jloed Y8rrtgt, ,
,:,~d~ v. Kol, ~ (pu blnllenrekomell) 18iole SI~ehl. door lnndbouw kon bet IAlld wilt worden, ... 0 .~D d d 27 September aanat• :&, .........dae het r llee a"", om een adres aao d..D ell daar k"n de Rejl.riJ1A' het hllre toe bijdragen, '~E 11 UJl.E~ p. on I er, ag, .' .,

f' Oounmeiu te ,onbetwijfeM ..... en g~ onder anderen door het IIAllbeTolen werk te I

;: t "ui~ wml lIi,---elId", m.. , ontkeDde at de Doriroldoof aao te leoir eo. Er WII8bier te laode Dl'e ~Albe'kend" "roote eu bekend als de i i'
e , • ,- :'iaiaferiHle "~"'lflontkend!!. Het 11'118 veel te l'eel in ba.. ~;'erken ea epoorwfgea Ter- ,..... '" " -~ ..... ,., .. '.,~ DE VRUCHTBARE PLAATS

'f" ~ eltchll mee Jiiet oor op de BegrootinlZ', en bep""l. dAAlI, wat men Ii~.. r AlInbeeproeijinlllw~rke.n SwellendlUll, 12 Sept. 1883. " Ka.apsche CC Ril B' lYIH'OOG TE,"' delijk eie ClJIIm-&le 'MIl een depattem ..ot, dat bad moeten be.tedeo: en nu bij wellijft het IIUIl
/',.1'!'!t· een adr~.bu..., pf, en .oor het IULnbieden tan "oor hilt laatst toeaprak (neen neen !) wilde hi] 'JU''''''',--~" heb onlRDgI io een nieuwsblad
I!j , • .alk eea IdNa leDde melt 8"'8n preeedent. De si in litem hienoor 1'erb.tr,m. Spoorwrl{ell wareD corr~spoDdeot .~!'Itelde om de
,- Be,eriDg hd fae& Illan.lUI den ben Froet niet bier &Angelpgd .oor meo er iett op ko~ nno&- h ... ren, die echting genoeg , I':!

~l , 4)'~IIO_. maar &ad, dOof' hare aota, to! ken- ren, maar Doornkloof lOU el<llht. 1'7,000 ko.t~D nWDr.elm'OllGlenaalhadd ..n om 1I0llandech in Officiee-le Gelegen aan Bet,gri vier, tU88ch.en BriJge Town e~ Vogelstruisdri~, Groot
,.! " JleD lfIlII'8'ftm CIa& Dj de .. eigeriDjr der Kroon om 'en daD dldelijk een frll8ije bron Tan inkomen t:'"6'118''' ti Ipreken, ter hunner eere in een L' 'dato circa'.",1,146 MOfO"enen 2.'>1 V ierkante Roedeo, uitmuntend geschikt voo,r'. ~ ,I.~~la&ellbehandelen op hare ""rant ...oor- 'worden. Onr de wurde 1'an besproeide gron· &&pllUl~. Ik hn mij .AD harte met IqUl ren. ,Ir'" W h.'.';~ , 'Gill""" __ , eli ton haT\! eijfen plAn u,ge ,d.n in Oudtshoorn haalde hij d. getuige.~s .. ~ l'er6!lnigell. Mllal nu kwam mij, bij Kaapstad, 24 A_",__.,__• 1833. een Zaai- en ~eeplaats, goed voorzien van ater eo Hout, en voor et

:, I' <; dHnd, •• t door bet Hal. wa unsrellomen. 'den beer G. Edmefldel aao, ten betoogeb at II) nn dó b6haDdeling UD de Dra"knr- grooëste g'edéelte omheind met .IJzerdraad. .. .
,,' " De heer UpiDjI'toD replic~ ..rde met te I-p:lfen 'ont .. ttend hoog wn8; en daarop vroeg ij WIlar· in dil, Medncbl.to,of het, niet nen 100 I, b d R N t

clat .d:.r pr.aroplief der Kroon in Engelllnd om men niet erenle~r Toor Doornkloof jrald kon : soude lijn om de namen nll die leYeD MALM RY Het WooOiDuis,'ge1egen lOn,m een steenworp vao e IVIer, 18 e
b4!.tOlul, wa& op den Gouyernear ~iet o.. rgiDg 'opnemen .b d. Relleriog 'oor de lnyal6 &Suto's heeren di~tegm den verkoop 'Iln drallk op EXE: C UTEUOSKAM';.E:,.R. en Suffisant G~bouwd en bevat alle gerieveo tot de Boerderij benoodigd,
tenalj helheID door de Kroon of bij de Wet wete! en de Pondo Industrieecbool bad willell doen. dag geel.md be~ben"ook in een lijst ter bun· ~'\ . cl' Buit bo Kl' ta h
opgedr.,"', )laar al bel!tond het, dsn was het Tot dUi nr WIlS de bevolkiog niet naar eiseh in cere te pl.ataeD P Ilie Edele. beeren aijn :. ___._ terwijl de an ere Ul. enge Uwen, ra eo, enz., me . te weose en over-
In dit lI'8nJ .niet naar tliecb IUIngewelld, en WIUI bet Huis '9itf'll'pn...oordigd, en hij boopte dat J)empef., Barry, R6ita, Robertecn, Lut- U IT GEB BEI nE laten. 1
het noocIig OlD de ""gteo 'fAn b..t P,l1l.mtnt ~r d.e 1'olgende: nrkiezing meer hoerea, en w~l det Spuij. Met verhaaing, .. ront· VERKOOPING ' ,
legeuonr la bndhueo. Voorts betwisitlo bij :,oofftl 'l'elstandige en fiklofuche boeren, dl~ en, t ..fenl ook met telellrltellinj!', PoLI,·el"'e '17 ' ... _ . . De ~",·.Verkoo,"pl·n·.gbegl.nt
ukele redem!ringl!n ....ll den Com. Yan Op, Wer- beide laleo kenden, laude brengen. DllIlroll jlinjl wij oJillemerkt dat 'I'eracheidene I.den IJ lt. '.":
ken, eli lelde ottd.7 ftMel't!n dat pr in h.t YOUf- dlij o,er tol het rapport VIln den Waterbouwkuo- wij hoop&&n dat lij tegen bet Sflbhalh. t

.... 1 FrOit 1ft. wijaiginv: nn het d~JlII~mer:;t ;dig~n ID!lenieur, WMr bij iela omtrent Dooro- ""."""uo.,u g~brlJlk nn dran)l,.rkoon op Zondag : VAN J:08TIIA1U: LBV1i'NDE HA VE ENZ BONUS ,
JIll., m~._1a eeo .. ijaidng un ti uilllunr ,kloof uit .oorll\!l, eo 4.ij eindigde lBet te ... rlall· .~,~~_, in de meerderb.id waren, eD : NDn HAVE' f" " .'
aaL n,. Reierivif ba6 boawenade wenken 'fAn ~n ;jl8D,wo 1\15hij b.vIToof,:esteld, datll!'"ld voor bel ..ij prijzen8waardige .en mtloscb· L'EVE..J:lj , ~• I)E J~lijksohe Verkooping 'fan den
heer F_t 'biJna Il'ehf..d O1'erganom8n. ('t Is niet ' ...erk alln Doornkloof 106 besteed worden. .,.. n die levell Edele beer.eD hel pao ' H V I I
waar, riep de proe. Generaal). Hij Ilelootde dat, De C"mmi88llri. 1'110Openbare Werken wae DE: WEL.ED. BEE~ WU. )\. DUCIqTT. l.leef .MICR!.. • I88&B la P aats
d. Kol. &eretari1l die ODtkenninwnietloub .... het in de mee8t.e opligten mdt deB he".r Vlln 'dezen bitterlijk telearg.ateld in '--ftdenOndergetbe, kende .... laatlll"ine 'Inden it.. 1 b; 4 S te be 18

00-, en hij Terklaarde bet Ifl'broik dat da Re- :der, Spuy eeue, bebal.e dat dien diatriet Diet (ook in, onlle t ...ee ,er- ':'~ V"-RKOOpiNG ' tua mes u'f' . ep tu r 0.) •

.. !Ïor 1'l1li hetp~rolfat.i~f IDIlnk~ ,roote d ...nas- 'behoorlijk urt"lIer,w:nordijld "'RB, W.flt:.tlijD rede Wij badden niet gedicht dat JAARiLIJKSCHE.,. . I.,an OP VRIJDAG '.. EES J & C Af I
heid. Il. n,prina had jrelegd dRt men een ;bad getoond dat dIt wtl het ge'l'al WIS. Het ill het parlement lijn die. bunDe VEE, 'enz., te honden, °Pr I , i J. W. IMQORR I r. 0., sagers ••
Totum ....11 wantrouwen blld moel.toll ,oorlto!lIen, 'vootstel intusscLleo bad dit tegeD dat het Diet leen~n o~ dtn Sabbatb. te h~lp"n DONDERDAG,11 "OCTOB. AI~' ., 28 d,EPTEJtlBER AANST., : .. .mur daarlDfê kon .en een Miniat.rie ni'" WPjI' ;vol,oerd kou w"rden ,óór er geld Wd', en IICDl8n~len. M¥f ml8fcblen bebben die Edele Q

lrri.iJl'tn dat, .00 als een minilt ..rie.ollid gU"jrd ]ciit wu Lba~s niet le krijgen. Als amende- IRak lIiet in lUIk een ernatig Jicbt be· : TlI:a PLUT!I' j , TIR PLUTSI GE' O'R'GiE FIN 0 L AY & GO
h.et, 1Ioor jl.. n dynlImiet .'In de brutk te T.rdrij. !meot stelde bij voor om aUeeD de aandaebt der Ik "eronder.~el tcLlter dIt .ij allen II KA·RNEMELK"'.·. -F·ONT~IN:, ," IPOR ":,5:,'.,U,O E ESf 0 NT EIN,', ,1:

,

:,"':' " :"',, .,'feD wa .. ' ZOO ala de Jt..,rerinjf gebaod.ld had 'ltlljlering op h.t werk Mn Doornkloot te hebbeo en met one lalld bekend lijo ; .;:)... Ii.,. "Il Eng"laeb Mi"iluri. nooit handeleD. ;"'Iligen. jR, daD moeten zij weteJl dat geen reiziger "bLING' ,
De l'oor~ kWPeUe werd "Mrn" geoteld,' lie beer VaD der Splly vereenilZ'de zicb met het noodzaÏltlijk villdt om op Zoodall' 'ereilen, ; NABIJ DA", ,'" liABIJ nOPEFIELD,

u hp' bI""k dat de b.!handeling ."rt hel ."or· 'flmend.menl, mOM b""ple dat de lIiDiater lijn be- denkt dllt dTRnk ~ell nreiachte op de Be8tatCnde nit het onde"olgende, nilma'lren~ BCltM.nde :uit de ondervolgende LEVEN. I "

Itel Upinjrton _t 33 teglln 22.temmen VIIo de il"rte niet zou Wl!eten. b.t mOilijelijk ral .inden om sich op de de: Kostbare PAARDEN STOETERIJ, IJE nAVE, BOERDERIJGEREED. f BIl!:DE1Y '1HANS TEGEN LAGE PfllJZEN TE KOOP .AAN:
'...., werd gNllhoun. I Ue Procureur·Genernal hoopte dat leker ge· 1'All het noodille te 1'oorzieo·, want de . h'" . f ~ h-Ilr SCH ~"" , ,

...' •• " d L_ R' W d AI' 'I l. "d d ! d L V d S dIe IJ ,voornemens IS a ",e so lWen. air'. 8ns. ZEIS", ,~N, SIKKE"S, Amerl'kftftnscbe IIRI\,mz.,;.nn, SliJ'p •• n..,' ilen Toor ZC1I5en...egn .... m..en e ""erelI ~Itz, 00, 'ng,; BCu t'J 0111 a re' •• nn en uaer Kn er pay vf 'If WRy8ide Inni» &ijn io de meel~ 11'- LO _. ~ """'"

lAooard, Saaer, Meeby, RubinllOn, !lfmp4!fI, lIliet b"t.~ken<!e dat mell de rftllk der B •• proei- 1'an on, land op- Il.chll WeiDijfe uren 15 KOSTBARE AANTEELMERRIES,met 1, Nienlll!~ Tent Paardenwagea GRA f ~N SPITVPRKgN, ~cboppen, Pikken, Uottweelen en Harken.'
&:aaIen, 'Ltwl., GlIIh, lIu Toit, J, I. de Vilhetll, 'jinjf jf.rinl! Rchtte, wont lelfs door w.rkton al8 JaO elkallder nrwijderd. of Ife.ateld ep ns V>enleD8 Tan het Beste RAs . 1 TeDtkar door" King" McDQUGALL'S SCUAPES W ASCH, SCH ,\ AP.:;CII AREN, SOBBY'S cn Bt;RÓ05 A5
8ic1a..J, VAn d1!r Spay, Flemj,,8', Orl>"'n, l\Ierri· 'die bij hAd ARl1bu"I.n, kon dl! Kolonid jZered het nie, zoo ware, lOU bet dan.niet beter lijD Een Aimtal2 jaren o~de JONGE MER~J~S _lOpen Nf.erlcar ~ BALr" Fabriksat.
maD, BUjZh, Van IUlllbnrg. lIJaDueJ,Goldacbmidt, ...orddo. AI! de Hell"ring eTg~ns een werk flan· da. reiliger QiI en dRn, en dat wel dlls z.on· 5 Driejarige R U INS en een 3 JlU"lge 1 Dubbe!e~ Vooren 1 Enkele. Voor Il Hah· HOEliJZEIlS VdOR PA. A (WEN, EZELS eD OSSEN, Globe Nagels vOOr Purdeu.A. B. de Villien,Wilman, Iniue, Ilowling. Proc· :I-~d., b.'I'. de dnm Ran Vi\n Wijk's Vlei, dan dR"s, sicblel,en'. een ...eini .. nrlo!lCbende dao dltt ' NGST ti Pi', 1
._ II St;"''' J Lo M I F II 'I, d' I . " .. HE BOIJl; oog VEN TEHGLAS, ,Verf, .lli. en Borate waren."".. ttman, _e_nt,..... uW', olellP, u er ••rdeg men apot' '!I' IlRVuglOjl. on~8 ...etge'erl,' door bunne wdlen het g.bod . . d BENG- d
en Vi"leent. ' lIe heer Hoberl8on ,~rRk len gUD.te ran be· VII~ God te niet éloell? Want beeft Hij dan niet 4 Tweejarige, eu eep 4Uaar ou. e 'd 50 Ouen.: en Koet jen, gE'Bohikt voor eo IJZEILEN LEUE~ANTEN. Heko/,.rk Voof Graven, IJzeren Pijpen en Slni!den",n~

Y- dd h8@1'8nPearIOD,Afybaflt'h,BlaiDP,T"eproeijini!.werkenalaliJ, e'en Rb Doornkloof, Il'e_ejld: "G"de~kt dell S~bbalbdag (at gij dien STEN, allps door dGeli IDge~Jr en !'1lagier OMH~,'" INING DU,AAD, B,lad en getand, Omheining Staoduds, Galnnish Draad Net"edt.
W.~r, Drown, Wolf, Joubert, G'>old, Heid, Vlln 'ni6t le duur uilk ...amen. De hOlt WIUI luik bel~igt I" Of weelt het gerief nn deo reiliófer "ltoadster,"" Yonhg lenmore, 150 Scha~n do. do. I
Zyl,PrOlt, Upi8jllon, Hrckly, J, Ayliff, Holm.yr, ~en werk te lalen betalen, eli Doornkloof leek bii:oDI8 wetlenDlakere IWMrder dan yt gebod 12 KQEIJEN van het Beste Haa, die allen 8 Paard~n, Eltels (gedreslMlcrd) Ha','rdewar"en .,. Pakhuizen, GravQstraat, Kaapstad.
Sprig" w. Ay~iB', Du Pree., T. Louw, Walker, hem een p~eh w!lRr het ","I deg~lijk zou betaleo val! den Opperiten Wetgner' Dedenken de binnen kort lIullenl;l'Ven 20 Varkeás
AllaelfiOD. en Rvb4!rtlOD., omdflt bet lond er .uo jlo.d wa.. E<I~,le beereo dan Diet dat ..iJ' in een ChrilteliJ'k 12 G"'''E'''TE KOEIJ geachikt Tcor 10 St . li. Is' 'I V d en wat Id

WIT ol' tlIl'OAVEN ZOI'DItR KAGTlGI"iO. ; (}~ftmendeetd 'o"ralel III\njfenomen en lIan het Iflod en "oor eellChriltelijk volk wetten te makeD ;~:. SJ:gter. :" nog ve::;~ w'o~e=()~Dge~';:n~' Bel&n,: ·g~;L-e K" ennisoO'ev:ing aan Sehu enaars.
lIui. jl •• npporleerd. liet zal DingBdag door het bepbell en dat ,ij vaD al hunDe bandelingen, h t . .. "'~

De KoIonÏltlfP,:Secretaril diende durop e~n Wet Buie behaDd ..ld worden. 0011 ill d~len, eeils Mn deo neer der beeren reken. ' vnDl!l.R: Door e. guDStlge jaargetijde en o"er.

~~~i~eii:,:::r~~~agtiging,dieVOorde lRAsppoRTBFzonoEBs. ICb~pzullenmOelenjfe"enP Mogen al de leden 2GOEDE WAGENS,en wl\tnogvetder vlóed no i Gras ill boyengemeld Vee in Ca:RN·BI IS lYIO'LL
"JlIIDDrNGSTOrBTELLIIN. net rnpporl oYer de petitie Oer" ConVl'yan ... ~ on. pftrleme~t dele welgemeendd reg~)s luen Zl\1 worden aangeboden. uitmnnten~ cODditie, ,ooral het Sl.ghee. !'! •.

liL L__ U' L tl!ra" mop.t Ibnn. dooraetHuilbehandeldwor· 'D.idu.ln bunëtot nut nretrekkeDj dit le de . ' A.G. WATERAIElJlI'R, :..'...... ...-, ptnjllolJ 'fro.g IIMr de reddin(lsuoo- , , I, , I 'k .. De <iItoeterij' van den n. eer Duclun, is 'zoo ~ Ilev eli nrdeJ'll l"ddinjfltoealellen in TafdbllAi, a.n. ) le !z.e.r ])"wlinl! t'ad in eenille bijlonder· uarte il e wenscu 'l'an op 't7 Secretaril. " •
1)e (JOau__ ria nn Openbare Werken gef de hed~n .r 'I'Rn tpn tffdild dltl h ..t 8tel861 VBllon.! EKN' VDIEND VAN naN SAB'8ATH. wel bekeDd voor de uitmuntende kll1a&e 'Vee Malmeabi, PY, .. Se'pt. 1883. OfEFT hiermede KenniS dat alle Rekening' e. n
DOOd;,. ivlichliDfen. 4eraoek n.llr Jftlldmet'I~.OsteD ,,0lgen8 de pelitie 't·alk.b1ad eD Patriot gelieYeD OYer t6 n~men. d~r ~vm a~ugeteeld, d.~t nrdere om~qrij· II...

POOB1nO T N aER8T1l BR lf SIB uel lut 'I
nf
, eCond~t hier ...ell wat vanlftaD wal, 'j --",-" --.-~---- Vlug Clnnoodlg zoude IIljn; genoeg ZIJ het J. W. lIo~,,,-ees, Jr· & 0<1-, Afslagen, . 1882 'vervallen sedert Januarlii 1883 In• A DI'J, AAn mnftr dat let mllé te vee verscbi vin ge· ! te melden dat voor poisonen die zich van f voor J 'J '. _

L~llY'S PAS. ~oelpn ond"r d.,l,undijlen ge.nnden had om een DE Nj2D. GEREF. KERK. h· E
D. he., Dfm~raTII.toI~~ II)n l'l'811~ oYer de~ I,erbet_rinjf voor t~ st~llen. Het WftStrouwenl ,I goed Aanteelvee wen8C en te ~oor:lJeD. er DAM S LEES DIT' d· [ . ter' eJ:rend b'lnnen 8 dagen aan een Pro-

Spoo",,,g un Eeral~ Rmer "aar Sir I,,?wry 8 een ·1lII~k di~ RI dikwij's behandeld wu, en een l (FINANTIEN.) geen beter gelegenheid dan deze II. • le" nie v II' , . .
P~.. De C,()_I~na 1'80 Openbftre \\ elkeD Corumi!!8ie die H over gezeten bsd, bad een AIIfl dm R.Jnkt,ur van d," Zuid Afrikarm.'" ' A. G. WATERMEYR, :: k i, lf h nd;gd worden zonder onder-
lItiIU clat d, Rt-Ifenng het werk OI1dememen zoo, r'jll.m"nt ll~mrl1llt OYer w.lks gevoljlen tbllns M" b I h tit le N d Ol' Scoretari~. WIJ ZIJN J'UIST •• 'LT HET O"'-P' TT..,."...,. ureur ZU Len over al'

I--~ .. ~ •• clat ten SJI?Or• .,mft8ll!Cbappii, kracbt.ens bet met'st Ileklftftjfd W8a. lIat reglement van ,.IJn eer,- 0 e Ra e O. TAn e nll,n , 3 S t 1883 AJU' ',t' ~ .tULA..r.u,
"II YJ'CM'gerbeslwt, onde"'tAnd Ivll ontvangen. hpt n'llistrati •• kantoor WRI gemakkelijker te le'trt Ds. LilckbolT eenige ltatiet.i;'ke opga,en. Ii Malenesbn, y, I op • . VAN :EEN EXTRAORDINAm h : ·d an persoon

,,_ S we6I!'Chuwe Ie&e~ Ilecht.a op de inkomsten, dat il J. Wo. uOOR·RLE,.:J, Tr., ,- 00., A'-8lagIlr8. ,,',' IETS, NAM.:- SC el V. •lt. JIOODWJiTltnLIJN. ,u.,..ter-n. pr_ker weidde 1'erder uit o'er de bij hel geen de led sn in een jur bijdrof'll'en ,oor .jU' l'J.~.I: a> /' .:..::..:.:..;. ...;!. - __ --::::'-~~:_::_:=:_:'-
De beer Imne bAd een nUjf onr eer. b· ...eerd Mnbe •• lin~en ,"0 bet rapport bieromtrent, en K~,kelijke doel.ioden, opmerklaam ~ mAken.' ZW AR'1lE FRANSCHE CACHE. S' TRU I SVED BRB N ..

I)Ter-uijden der Roodwaterlijn te umtala. )le slelde voor h~t rnpport Rlln te n~meD, en ds ~oor loo,er opgalIt uit de 00 Ifemeenlen, waar' N- OG EEN W,ONDE·R. EN MMUIDRJ~S,CtegEcn,lKII·OlSI'l.~M;NESlE, °2WII!E., . I ',' .~Comm*ria 'MIl OpeDbare Werkell ant ...oordde laDdllcLlt d.r R~jlering er op ~ l'Pstigen. oit~n ... Kerk in ..de Kolooie bellaat, ont,angeo H .u
dat d. lijD ... Ifroo'te laat .oor, deD handelAllr De beer Orpen s~ide dat dit een Iftlik Wil waar il, .,erd betaald :;,_
wae, maar da& men Je wch ni~t best kon opheffen. bet lIuie zieb niet belt meê koa b6moeijen, wallt 4.lD lIitplaal8gelden " •. £6,742 2 8 . 428., en 6Si! ; waard van 2 tot 4 linineas t

Hij Iu - tm,ram uit Umtata o.erdeuak betwa8utitet.cbniscbenurd. qecollecte~rd.bij dO)O,peDbllra NAG E M A AKT E ieder. Z'YARTE LUSTRES tege~ ls., I F ED'ERIOK N SALA~'{AN
'IllOr, wunrit het bleek dat d.lIw 100 erg niet ])e Commi8'111ris van Op$nbare 'Verkell Z8W ~ Godedlellalo..feDlog ... 18,685 4 10 ·EIKE1\.THOUTEN Is 3d, eD'h 6d Beste waarde In de : R" 1
...... d. heer I"iDe meeDd.. lie lijn me.r 1f8I!:J kwftnd in bet aanoemell 'fin LIet ,ooretel, J" voor DiooeDI. Zend- ::'1 , : K~loni~. li:EN.K·NOOI' KID HA~D. to: ., ,

Oaaawurta wnfplaatllen wuonraadl&alll. kllODPnde dlln bet IHp"rt.ement TRll de" Land· : ding 531 10 {) WA· SCH1'AFEL '
-~ h.., "-:-Vu:t::"T:::::~t bet.uual me~:'~::re~ ~':nid":\~~eb.:~ o:;n~:'t kWflad i,:: : "~f~~J.:: ::. :&L:lf' ' ! ' ~~H~!~~o:J:!:~kw;;~!:, t;!:n ~t KcDOPER v"AN STRUISVEDEREN

~ ~.::.:~'oe:u ':e~We;;:Ii~~~I~ni~ ~::"'::n t!nd~!t~r~=:~~e~i:~=r !;td:a;~;~ "rinm" ..:beol. Semin:,: 621 7 7 Met Gedraaide Pootejn, 'ferzonden tegen ISA·peNr lb. extra, Is !gereed de }:ioogste Marktprijzen te geven YO()r
aria Y&II OpeDbae Wer.i.eo seide dat aan de plek t. WRren dan prakliaeLle IlIqdmeterl, die gewoon· "" Srnoclalel3cbool- t' t R kk I' ; V , Ó • ed
1NU het .. "oer had plaata gebild, Dog geen lijk hUll werk DMr eiaeb ded.n. Paar ,an wal foodl .'. .. •• 446 2 2 me: wee e en voor 1 ! alle Boorten van otrmsv eren. .
~W. iD oris wa, behahe ,oor een klein bet gedTolg dath erI een slecLIt I't!lllement Will!in· "" NormlIfII" ..• 142 1 0 H d' d' k' Stutta.cord & CO, 1) C Is 17__ .40• ..1
"jt. ~~ COnllSIE. ::o:~~ he~\O:re.terat uitetel en lut gaf. IIij ~SM' .oor Billnenl. Z~ndiog 787 10 7 an' oe en er aan ge- , . 11 " A,res :-11. L. ~EN8USAN&; 0., Kast" trut ADO})D""

,,-.. __ ~D N I k d h i.. "Bultenl. .... 424]4 0, 'L d' ,

'deB&~lld!"';;;'I~~a~f::~;:"rk::t1:: dien:v~:O"'t~?~~jle!:en~D eerDowliDg,.erd ~~~::1~;'. i::;~!g hecht, en met! een a e, K!!PST!D. ISi N' PON DER, ,
0IIItftrD, '[_boland door den 'l'oonitter :d.r Tem, GE:n:ESKVXDIOE TIERVOIUUXG. Trouwgelden •• . • •• 2,3~I 5 '6 k .,' t' I , I _
1nalanUchaCom..u.ieopeijreD gelft;rer:heid wilde ;NIl kwam bet rftpport 1'IIn bet Comité Verleeoingvoor·Oertifikllten,. 256 .. 7 omp eet me : : DE HEER ...'
Iak:a "doen. D. Commiaie, wa het antwoord, oter GeollHkuDdige HenormiD,. Dr. At· PfedikaDlIalaril (inle~kening) 8,Oi5 2 7 BEKER' I , DE"C!:'':':;~'=D~i!D 1::e::Jrd:i.~~eJ:; ~~:D~br~a E::~ift~ ;::~d:J:; ::~ ;i~~ I Sfciale iDecbrij"ingen •• '18,32'2 13 2 KOM EN .. i G. MONJTGOMERY WALKER, !,' '
Wm ::::::::I=n:~TJlONT&IN. :;!. ~:I{)a:~!=id:::!;"'an~~n~:~o~~~~~~:e::: ~erbij komt n~ Opgellome/

1S7
,Bó4 II lI) Si A',ATpEZ..UIKAEMNEMRET

.EENSTOE~, P~ure,!!"Notaris KOOPER VAN, STRUISVEDEREN,'
OT!: 1::.:"::o~~V~::~d~II~:rB!:i~f~~~ ~~td:~ ra: e,:,:.~IG~::k~~di~rtn::~::,/~~~:: 1 kapitaal' ,. , •• 17,708 1 2 Lf'\I\ ~ TRA N S;P 0 RT B EZ 0 R GElt, BI ; t 'Ch b Add l' t t
teia un. De CommÏ8ari. 'flin Opellbae Werken tijn met behoorlijk8 mA,V:tbekleed, eo dllt men dit £75,M'I 12 0 ·10 6'd i StELLENBOSCH. . urmes ers a.m ers er eys ra.&. •wild. ". .. n wa'" doel .an bet .6018tel wa, B4atuur door de doctoreD lel,e m~.. t lIlten kie· 1 S ' ,,'
Er __ OOIItIdeadeele atuklren bij de aange- J8~. Nil penuitweidinllov.rdeinrijftirgenf8ll nltbedrtljliswearlijkloo'gering'niet,Rlamell •• BEV.OODIGD K' A AP STA D.::.t:: BD ar .... , .. n gracbil lIan cl.n Il'Ug anilere landen, ge~ontrastee!.d met Hop.-tAdec:be , on:~ Koloniale tOt,tanden in alIDOlerking lleell1t. tI..,..

cl••• ....,. eli de boawplekhoudera. etttklulD, en Wilt dies. meer &Il. st ..lde bIJ 'oor b.t I'Wa. er builen om' de Kerk .oor godsdieDstige ' .'. l: h h i. I' d ft d h t
D.1'OO1IiUer..w. dat confidelltieele briel'8n rapPort &Ande Rtgenng op ~ .tlJ!8l1. . doeleindeD door on." I.den gege,eD wordt, mer- DISAACS &CO· EEN iOOFDONDERWIJZER, Koot'\t et Q-e $, e e 'aar oor en gee e oogs eolel bOOen wordu ung .. ,..,d. Deu er wee.n an~ere anetor ID het Bu,. wae I ken ~j niet eells lUIDI docb IDen kaD het gerost i lf

ea 't ~~:~e;~.!e~~r:e~=~II:t:; ba~. er gee: dlecusa~e onr bet voorstel pl&Ata,en lop li enee.1 doileod~? Itellen... " • • . I ~, VOOR de 1TWEF:DE KLASSE GOU. l Marktpri ,·zen.
dat _ iD "11 .kwealia ....0 eip:endom kon bet werd IIA geDome . D lendIng komt In de kerkelIjke opgaaf ,oor SS AA eB 9') : VERN®MENTS SCHOOL te WA.
t ... d L_ 'd k 0' 'VA1I·DERE. ZAKEN,.. £2, {) Is. 6J. iD rekeninjr. GIl8lD•• ou ik bet ,.,', , '"' kJ · GEN'.AKED,' S VALLEI, WELLINGTON.r_'D, en a& -11- mee nDeger In e - , nr. t.ea .t&&n gtIllf meD ID Oo,mIWGene- bed g jl'root.r jr' :den hebbell ; nenwel' weer· Jil ~ • al 'Bad
had _iD. dOlD,aJ1H behall'enetju WIS. MUIl: dIe o,! ~flt R~I'!De~t der P ..Eltll1lbethacbe Ipre kt die som al~t'er den lmier ala londen de LANGEMARKTSTRAAT. Salaris £l25 per jaar met vrije woning. VJner ,e l:. en te

De hee, Wolf TODddas bet HIlia wel deplijll HII'I'e~c:ommll1!ll", en die op d. UItjIlIven IOnder Afrl aDera t-fM dil leodiD'" lil'n, ..o6all door AANZOE~EN te worden ill"'ewacbt tot .IIL_
-- had om da ~ te keDDen M.l"'1 op et.. d b d dhP -il.. TE KOOP. It ',' '-.". .~. ~1,11!l'. eer .eDoem e a e eet ear- eom iae authoriteitiin onder one beweerd wordt. dea 2:2STEiN, •.; SEPTEMBER. . ..8" 'oorataJ wwd 100 -wi;.dgd dat er !feen 1011 W1'~lal""en ,oor ~ 1~1l " ~ _

,,- J."' • ,.. '" -'e eo, mur .un geen Nee nu nog ill ~omerking dat er door .ele De werku.4mheden te begiDnen bij het ~
~IeDtl.'Mill'l·r ~~d:~.dVe=~:g~: ~htk helang. Over de ander~ Yiellllel. ,oor. gem en~n Toorei!iell rekeoing eeD 'IIDdeling Ean ',.Kompleet DistilleerMToeriel~ BEGIN VU AANsrAANDE JAAR. BdVENGEMELDE BADEN ZIJN

,o1111.. tatgeDoemde ftrd Toor de derde maal ge- buo digd wordt, ,,&Arnn jfeen opjlllllf in de Voor bij7.opderhedeu vervoege mea &ioh
lelell. kerlá!lijke 8tali~tiek gescbiedt eo gij hebt d. DVrlliO gallon8 8~ri'ua per dag kan . d TE H' U,;U·R 0 F TE KOOP.1IEn:L.nD lOlIJ08MAor. prog'. op de lom. ' .,. .. 'bre . • oedk ... J. bij den oaderê'eteekea II,

" -.. ~ • "'_, 'voort ngen" 18 g oop ,er .. ""'g , B J '.AT AN" n, ,~...",:.. ti ha 'tOOfBtJel",o,n ill.. E werd 001110..... lioo geroemd in .de Clarilten '''" • JIl. UA ,'roell de Wet ~P' II I duTcier KoloIlttu8b.._,. e- baar .M.n vervoege lIich bij KOLLER ,!! ' V .tte
mejft 1'oor de. t ...eede 1.lilll werd oJllfebrajrt.~ !n~d ~I~ 8ffl milliocn~'Doll.t,JllMlinl{ "''''1Ii!Ii:~j Hnis-, Boedel~ en Wet .. nte~, ; OOI'ZI r.

de beeOp'SP:1!~kwaar "lidi.oord dbi~~de'lellfdeComm. aan'," ' - E~ r·~;t~1ó'ait·w~J'~~: :I;'';~;~Ka1;:,p""'de·· e Hoop Bank ChambeR. I Jr..~N N',; ~SGJI'EYING
l'IID ••• er eo r.e e Rt IJ ~e 00 de dat bet ,oor~eld ,oorgehouilen. Gelllkkig lijn ...ij dat ~~ _
"'.1 om e<!n, •• arillbeid nn regtaknndig!ll aard armOlige Toorbeeld ',nr 'l'oorbij; wilnt Il&IIr de ',EOH. N OPBEG'lE ' .~, _, ~ '~
ait drn weg ta raimen. Aangenomeo; ComiW getalil~rkte der be'tolkinl1:' berekend lou~en .. ij _

op Maandag.. daD Juilt £1,000, .egge Hn duizend pmld fluling Hollandselte' eo ·Dallescbe In den Boeclt,l van Wijlen den Keer
:Mt.TNWET. moeien 0fbrengen •. Het ia lOO, er -behoort !l01f US J lIA.NNES NICOLAAS

De aml'ndemellten op de MiJ'nwet moesteD nu v~elri l'ee meer ge4aall te wordeD; mllllr tceh • MEJJ....ICIJNE.N I' JACOB : 0
door bet Hau nljll'gaan wordt!'D, mur dMr er lijD cle AfriluIDe", ..® elecbt Diet All w&anoor lIij .' . '. eIn TOIT, van Porterville, afdeeling
rueu". amendementeD op het papier Wllfen, !linIl uitjfamankt worden. H • A' th k ' pi tber
m.n, op ,oo",tel nn den Com. 'aD Op, Werbn, Allo het Wagening,cli6 W6cUlad nnoek ik n UIS ',' pO e en, enz., enz. . • • que g.. ..
op nieuw 111 Comité GeoeraRI onr heD. De ni.Qdelijk een txejppl8ar ,an dit ntlmmer der d gd
IImeodementl1n WAren nn !leen helanjl TOOrbet ZtJicl',Afriknan te ,"!IdelI, I\ls een verder bewijs :b . 0 F JUB.ITZ i 0 ALLEN d!e Jets V&l'8Cbul I ZIJD aan,
~rootepublielr,ellhet giftp:in het Comitt! t08r buil.' 1'oor;d .. R.d.etie di&r c;)urant, w~lk ~en "w.&Ar· , r • . 0., of te vorderen bebben vau boven.
lijk toe, aoodllt eeDlDlIalzelts de Vooraitt.r din beid~OIVende" corr ... ~ndent ..ij in dele Kolonie ENG~L APOTlJKEK, KAAPSTAD, I,.. gemelden Boedel, wordon verzocht bet&-
Com.TIIIIOp; Werken tot de orde mOea&roepen beef~ U"t"e~tjei.;,in den laauteD lij~ braaf . v.81-enboYen8&eande8~1'andebes~e lin te doen 'of bnnDe vorderingen te
omdat bijlmIJt den boed op het bodd een Rmell- .oetii en bet la be. geradell ook; WIJ letteo kwaMet' tegen de laagste prlJlIen. ,g , , H J
dement .oor~lde. Onr een' nrtikel WlIarbij de DIIIIUr",keurig op bem; Hand~laara ia al d'e lI'e,den en dorpen der zenden aan d~n H~er ftDBIK oB,unr~
mljlt .1aD het St.debutuor ollltrent de mijn be- "lUlITA8. Kolonie,lVryetaat, Tran8faal, Kimberley ot ALB1:B~JIN, ~r., te WE~TEVREUEN,
~d werd bBd tUl!Cben den heer Robi, eon en eldeR, dpen tea eerste unltool!: om haDoe Afdeehng Plquetberg, bUlnen ZES w:$-
d~n Commi_rie et'n Itrijd on, een amelldemenl priJ'sliistfn, door bnnne namen ill te &eDden KEN van heden gerekend. ,
Ull delen p~lI,w'Ar de hfer Rbodlll lijo,regel 'Il'ENNIS' G'DVIVG '
&ADb~cbt&&; en de heer Robinson JIIIf toe dlUlr ~, .ma.L~ I aan bove;nsta1Jlde adres. de Wed. J. J. mr TOIT,
bij "'cb lag bet Diet te kunnell winnen. Een Kaapl~d. den 5den Jnlij 1883. i geb. KOTZé.
andere dilCo.uie ontlltond o'er een pO....!lI.. 'fIID HEEREN jJOI:JAN JANS, EN-tnT. ; E t T ~__ ~_:
den h~er lr'lD~ om een Imendpll1ent t:~;n~ Co" kakelaiu', ~ ..tlgemeelUl Ag::;;;' "WH' ITE' HOU' S'-El' ... :steen. ea_m ....... r.
nn de ec:buldellCherw Tall het ?tIiinbeataur in de hebbea hun kantorenonrgebragt; 'I: Pjrlenille,;den 4den Bept.1883.
Wet te krijgen, ecboon bet bleek ciat een Dieuw. nieui« Ge6"oulDoon de ,S";"au..l"'raat, 'lra_p.40a..l !
bepeliDg door de Regerinll' in,ev04!gd reeds leer 1IrÓI., \lDII .a.a. DWMI.

io haD "ilo. rdeel .. ae. V.oo.r die be-Ilna trok de ~lO~aar~ liAR.... TR-an" DatliD--"', .
heerIrYineteo .Iotte IIIjD amI1Dde=Dt"ill. De - -. ""'IS" ...... _. DE AANSTAANDE, SYNODE.
heet BobiDllOll bad later een l'1'8t'8elijk lang am- Gek ....bt eh Verkocht.· 1
kei o,.r helften n geecbiedea ..00 ala meu, ....
onder· in een mi jo lfekomeD, ontdekte dat
de di,amanthollll .. d. grond sich op ..nre
di~pte '"!Vr ailltrellia dan men. .lrij
de openIng Ir ,an gedacht had; ea het bleU
clat d. eo• .u.m. 'MIl Opeubare Werke.

e~ 9lIOr het lich , .. Ir.laarcI., dear d. sehatkiat ert:=~~'MIl ~ Gou· • .., . WIld - aialwut UI~!l'U~ eie

Kostbare :Be zi

euteurskamer.
LIEKE 'VERKOOPING

K S BAAR v~VASTGOEO,
AAN DE "BERGRIVIER."

,. i·

lu dellusolventell Boeclel vali JOHA'NI~S NICOLAAS
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om 10 ure's Morgen&.
BONUS,! !
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Malmesbury.

U.d.
ol er DOf le*, Ifedun
'lUI d" betaling der
ID de Tollfende lit-

8eert\aria, ala h.. iD

Voor "ijzonderheden doe men aanzoek bij den ondergeteekende,
-,_-,.~,~,-- ,"_--""-,A. 0-. KQQll,_ JR.•

, ,

VERLOREN.
" '

Namens Kerkeraad der Ned. Gerf. Kerk, Malmeábury_

GISTEREN.

, t1'OOALooPlO.

De heer 8priSJr hd .. Jl: petitie Tan teeke·
..... llie b&, .t""lead. ,ollden dat ..ij hier nieta
.. ,diettdu, tn wel ...... lie concurrenlie nD
__ lIIen UD he' Kantoor 'MIl den lAndmeter
Genuul Zij wml glMJ8n, en de beer Sprilll'
'10ft OlD inlichtingen. lie Com. 1'&nOp. W..rken
leid. das eie ~lIenaa", aan bel Kantoor in kwee·
tie ....... 1werk Wden, eD dllt bij niet wiat

• wahij ia hn 'rijen tijd dedeo I Diaar haD
1JaIiId:uenten ".rea laág gellOelr. De heer,:~.,S_ 'ODd dat d. lIlIlt Diel in deo haak waa,, tDrunDee 'trU d. diacDlli. ait.

Voolliuer .tide det hij, in ]877, nr klaar d
"': ,~ de .iPilriDgeD in de Begroot",g gemaakt
. 1Ii'!~ NI' WII8II, .

, ~ "eer sprin ,aide clat den Tarigen da" bij
het ~n der YOOrioopige kw •• ue 8.. igeleden
,~auk ~heél hadd.n rainentaan, eD dUI Yer-
............ md hadden. Dit Wil ecbter niet de

, ~ , .. ~•• Voorsitter, die de _k duidelijk
;~...uthad.
, Da hea, .achy ...",ocM ootalag nD lijn
WiallallChap 'l1li Ml IJomité over de z..epunt.
... Spoo"'..... t. D, beer I'rector werd inaija PIIaia __ d.

'fuGO.nIKO .!.Alf BA8UT011.
, .0. .... Jni.. al MlI88dag ~~n l'I'Ug llaDen
. 09" .. 'nIJOIdiDI aan d., loyale Buato's waar
)djwil 4al .... lt Ma~ iD genomeD .alleD
'...... ,~~ .

ELAft1SHO~STPILLEN,
EEN uit8tekend! geneesmiddel Toor

~ HoeItVerkondb~id, Inliuenm, enll .• enz.

GETUIGBOHRIFT
I

Aan den Heer Eu», :Apotbeker, eni.
Waarde Heer,-IlI: iheb meer nnt Tan uwe

Hoeetpilleo gehad, ~oorDa~e~ijk :8 ~acbta,
dan Tan éenig ander!' mediCijn dIe Ik ge.
bruikt beb. Ik beachqllw ze Toortrefl'~ijk te

SHERIFF'S SALES~

&ijn.
AU:XAlfDIB. la'!!'I!!.

DISTRICT OF VICTOR[A, WEST.

ID the Suit between JBaElflU Bn.DICTee
At'nItT, JORl! Gwaol! AU.Br and no •• ar
AlilllS'ROII'O, )'14ina.iff., aDd UB&lLUInol
ClllLIBTIUlf IlSEYItR Wlna, lJ"tetadut,

INEx..cution ot the JIldjrm."t "f the Supteae
c-'l1rt in the .bo ..e Suit, a aale will be beld.t

l:Ii'I~.kuil, in .. id Dietriet, on WedDMda1, tit.
3rd dAy or Octoher, 18&!, of Ibe following, 'fil:-
000 lSb~p,

10 April, 1883.
-+--

Prij. 11. Gd. per! Doosje. Franco per
post voor 2b poaUege}.s.

~. ,. Dok.potbeek,
Waterkantitraat.

llillb Sberitr'.Office,
lOtb &ptember, 1883.

JAliES M. CROSBY,
Il ilb 8heri4".

IJlSTRlKT VICTORL\. W KST •

ID Z"ke tuaebeD JICRnrtAS B'L'UtDlCTU. Aoaar,
Jon GEORO. AURIT en RoB bY Aa.·
ITJlOlfG, Eiecbera, en G •• snov. ~JI
D&r.yItR WIg., Ver ...~rder.

IN fX8cntie no Oe.ijaJe nn liet B90r Or
re,rlahof in de bol'8ngam.ld. Zuk, s.r V.,.

kuoping wordea "ehowlen op BU.jeakail, in hel
gU"KcIa Distrikt, op Wqa~, daD 3daD Oc&ol'!'f
1833,TIIII hN .olg_de, .II1JDelijk:-OOe~.

JÁlIDJ li.CROSBY"
. O".WjVr.:ru.&oer 'fU da OppsrlIaJjInr,

lOdel!.,..1I. 1$, "


	gray00634.pdf
	gray00633.pdf
	gray00632.pdf
	gray00631.pdf

