
Groot in hur Geheel 6,722 Morgen, mpt gnietlijk Woor.huis valJ 6 Kameis
en eeu Kombuis. Stellen voor 21 Paarden, Wagenhuis, eUII. Lie Plaals il Mtllmesbury Executeursk&mer.
goed voorzien vau Standhoudend Water, fraai Weiland voor ~lle soorten
Levende Have, uitgestrekte en vraohtbare Zaailftndtlrijen, een groot on . Tuin
en Boomgaard, goed ingesloten door een Klipceuur, en een g;oot Kamp,
alsmede door een Klipmuur ingesloten, Er is een fraai Eikenb{>soh, en de
Plaata heeft genoeg ander hout om het Dorp Ceres nog vele jIlren lang
met winlt. van hout te "oorzieil.

LOSSE GORI.IUUt\',
8 Ezels, 3 Paarden, 2 Oesen, 1 Koe

met Klif, Wagen, Waterkar, Open Kar,
Kroon Memel Pijp Duigen, Azijn, Quarter Vaten, Kandijsuiker, Parafioe Kaarsen, 2 Ploegen, Oogst Machine, Tnigen, Ió

J 2 oz., 16 os., Prioee Belmant Sperm J6 os., Stearine Kaarsen, 12 os., 14 Mud Koorn en wat verder sal aangebo·
oz., 16011., Londensche Waskaarsen, 16 oz. den worden.

IX "GUISEPPB d' .ABUNDO" J. G. SCHIL.THUIS,
, Een 19 Curator.

1,000 Kisten K e ros ene 0 I i e (Peerless Merk), Malmesbury, 21 April I 886.
dat steeds zoo veel voldoening heeft D.'_;'J. W.M~Jr.d CtJ.,~fll6; ....

gegeven- D. VeI'kOOftlD1 b.ClDt o_.alf
Devoe'a Kerosene in 4. Gall. en 1 Gall. mikken, Amerikaansche Renzel, in 10 lb. eD u.,

Blikken, Maizena, in l lb. en I lb. Pakken,Gezonten Vlee80h, 24 en 2 T'E·;'NDER· f--'1
lb. Blikken, Prima Meaa Varkensvleeacb, Reuzel Olie, T..rpentiju. -, ~.,

BN DBBBN VOO:aBUDD: . Z· ULLEN worden ingewacht door de
.Manill~Cigare~, alle grootten en qoaliteit, AustralischE' Boter, Gouvern~urs Booneo, Ond.lflle~kendeD: voor ~e "o.lgende

Zef'p,lIIlJzonder goedkoope soorten en een algemeenen voorraad Oliewaren • AAN OEKL~N, tot 12 Dar s MJddaga,

J. G. STEIJTLER &i CO.·r5·tt~pij:t:~:~m...
20 Aa.ndeelen Zuid .Afrikaansche Brand-

aBSUI antiema '\1schappij (Beperkt~
Kaapstad

1 Aandeel Westelijke Prorinci) Admi-
nistratié en Trustmaatschappij

1 Aandeel Zuid Afrikaa.nsche Associatill
2 Aandeeien Koloniale Weeskamer

500 A.a.ndeelen Cyphergat Steenkoolml&t-

DIT Elegante en gerieflijke Hotel zal OPEN zijn om Bezoekers te . schappii (Beper~t).
ontvangen op en van . . JOHAN JANSEN &; Co.,

Makelaars.
Standard Bdl!: Gebou., Kaapstad,

22 April 1886.

, .~

VEREENIG·D
DEEL 56,. ~~~.

EUBELEN
EUD EL EN
EUBELE,N KIEZERS VAN

S'TEM

M'

D.; GROOT8TE ' ••8RR'!0 IN
ZUID AFmaAJ

SUPERIEUR KOLONIAAL GEMAAKTE,
De beete w.. rd. voor het geld in de

Kolonie.

D. ISAACS & Co.
VOORXAMElt SD~S-Elelaatie eD St.l'k~e V•••• IU••

D. ISAACS & CO.

E.
D. ISAACS' & Co.

'I'APIJ TEN - 4 xmiD.tel', Ibll ••el.cb e, -:fa1tIJtwel'k,&144.1'-
miDItel' e1's., 4e lubt. 1II04e•• a &leu ...

D. ISAACS & CO.
OVERTJLEB.S" LS VGOB _I:1I'.£x. •• - ZIJ4.a, aae

figureD, Tapljtw.rk, Cl'8to~e., Bepp., .1111a, ells.
de ~'leu w.t. JlI'atl'oDea.

D. ISAACS s. Co.
Het Goedkoopste B.n4el.hub YOOI' .ellbllalr, '1.1's.nrerk,

Porcelein Goed, Aar4ewel'k, Gla ..... 1'1l, _e .. ell_
wareD, Pleetwaren ea alle an4ere Buiaho1l4eUtk.
p. enoodigdhedeD.

0, ISAACS & CO.
ZIJIl ill duidelijke
NeUo r.'ijleu, V001'

VERTOON KAMERS

,t lie ,t rtlkelen
• t'!!_ eu

Cijfers
Cooté'llt.

gemtl·kt,

861 88, 90 en 92 Langemarktstraat,

Nu ontscheept ex "CI.lAN FRASER" et; "NICOLAI":
Hurllsby's, Howard's en Hansome's Braak-, Algt:meene en Omslag Ploe

gl'll en toebehooren
E£!gen, ï~ tot 10 voet wijd, en van 120 tot 100 lb. ieder.
Arnerikaansche en Zwcedsche Ploegen.
Scharen, 0.00, 13 I, A 2, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 55, 75.
Bussen, "Slades," " Breasts," Bouten en Moeren en Wielen.
R. li ornsby's en Zonen Beroemde Stalen Disc Kouters.
Burtord & r'er kine, Nicholson &; Turners, Stalen en Fransche Burr Stee

nen, r;.oren molens zullen van 6 tot 8 bushels per uur malen.
Voor Water of ~toomkracht, kompleet opgeri9:t door Machinisten
van ondervinding tegen Billijke Prijzen.-In t Groot en Klein

BONUS.
WK. F. STAMPER,

Eenig Curator.
Kaapstad, ) 7 April 1886.

H. CARSON. A:FSLAGE& CERFS.JA~lES ROBERTSON,
IJzer- en Ha rdewaren l\JragaZl·J·n, De Ondergeteekenden landen nu het volgende ex

J.U . II Drummond Castle" .., .~

PLEINSTRAAT, KAAPSTAD.

A A MBE IJ E N POEDE.R.

HET succes dat lot hiertoe gepaard ging met het gebruik van boysngeDoemde Me-
dicijn, heeft don Eigenaar, den Heer C. H. BOa.N1IIRO,er toe geb ragt dezelv.

meer prominent voor de aandacht van het Publiek te btengen j het werd in vele
Io(evallenbewezen een zeer krachtig middel te zijn tegen deze zoo algemeen heer-
schen \e ziekte, die aangeduid wordt door hoofdpijn, kortzigtigheid, drukking op de
oogen, angst, doizeligheid, gebrek aan geestkracbt, onregelmatigheid in het bloed,
pijn III de lenden en verstopping.

Pe bijzondere eigenschappen vaD dit Poeder om het bloed te "erdnnnen en een
VI iJen bloedsom loop te bevorderen, om de werki ng dor ingewanden te prik kelen en
te rpgl'lon, en ze te zuiveren van slijmerige on scherpe stoffeD, nemen de onaange-
na.meuitwerkseIon weg en genezen de ziekte. Het zal ook seer heilzeam bevonden
worden wanneer het gebruikt wordt als bovengemelde voorteekenen, de voo..loo-
peIs van HH lJMATlSCHI<.: JICHT zich voordoen, en ook bij drukking op de
borst, droogheid, Jeuken en ohronische aandoeningen van de huid, en bij water-
Lucht, meer bijzonder wanneer deze uit onderdrukte uitwaseming voortkvInt:

Als 7~n hnismiddel bij verstoppiug kan het "tlilig ""rden aanbevoleo, alsmede
voor de behandeling van nitslag bij kinderen.

Volle bijloDderheden vergezellen eiken Bottel. Prijs 28. ; per Post 2s. 6d.
BlIIREID DOOR DD UNIOO BIGltIU.AR

C. H. BOSEN BERG, Chemist en Droogist, hoek van Bree- en Korte-
marktstraten, Kaapstad.

li,B.-Dit gt'noosmiddel il bereid in den vorm van een Poeder, BOOdat het voor altijd kan ge
houden worden, WIlder deizelh eigelllChappen te verliesen; een "oordeel dat ander.
mengsels nid bezitten.

WOODSTOC[( SANITORIUM.
STRAND BOTEL.

ZATURDAG, 24 APRIL AAN'ST .•

GEORGE FINDLAY & CO., GeJegen in het gezondste gedeelte, digt bij Spoor- en Tramweg, een fraai
tehaia aan het Strand, voorsien van alle gemakken - wordt aangeboden met
het ,oordeel van binnen vijf minuten rijdens van de Kaapstad Le :zijn. Libe-
rale 'l'efels, en een keur VI\ODranken, enz. Zet-baden. ,

De Prijsen, die zeer billijk zullen worden bevonden kunnen t'ernbmen worden
op aan_k, van den Bestierder, den beer CARR.' ,

Speciale schikkiugen Voor Families, Permanente IDwoners en loor Publieke
of Private Diners.

BIEDEN NU AAN

TEGEN VERl\fINDERD~~ PI{IJZ~~N:
BJ,AlJKOPER, Deksels en Bodems voor Koperen Distilleerketels, Koperen

Soldeersel.
]IJ,ADZJNK, Blikken Pijpen, Touw voor Rietendakeu, Koperdraad.
JWNlJDRAAIJE.VDE WlJNFOMPEN, Schroeven voor Stukvaten 8n Rij-

ders, Rekkranen.
VL f,'ESCHKJ STEN, VIi ..genvangera, Schoteldeksels Yan vrsad, Waterfil-

treerders.
rUER8,VJDEii8, Engelsobe en Amerikaansche 'Karnen, MelkpanDeD.
IIOU~l'l) KOORNSCHOPPl'JN, Koperen Spuiten, Tuinscharen.
1\[,Il));,1iUT voor V~, Zweedsch Pek, REUZEJ.OLIE.
11ElNI'ïk_;DllAAD van allerlei soort, Htlining Staudaards, DRAAD NET-

WERK.
lJESLJG VOOR 1'UIGFN, Toin Slangen van Gomelastiek en Ze1ldOt'k.i
j{(JU1\KAGCIIELS, 03~ groote 'el80heideDheid VIW 45~. 4:l.O hooger. I

IJzerpakbuis, lá Gravestraat, " .... t.d.

ia
W. R. lV. BARE lf DS,

(OPVOLGER VAN WIJLEN R. VAN DRIEL).,
Handelaar iD Visch, Vaatwerk, Koopma11lwareu, Bot~an~D, Gedekte

KandeD, DrutvenJlUUldeD, Haudn:udeR, B1I8helmaDdeuJ Kaja~bhoDteD
VateD eD Emmen niet Koperen Beslag. Zeillaibb3D TU

alle IOOrten, oueu Juk~eD, eDl., aDl.: .
BOERENPLEIN, '

Onder de St. Stepbeu's Kerk. Breestraat, Kpapqtado~

','Il' '..·.·.··E-~8IT.·- :- .- .

Pllblieke "el'koopillg
In den In80lv£lnten Boedel van CB&I8-

TUN ALBERTUS BAIIBOIif.

I)'E OndergeteekendE', Ull publiek
. . doen opveilen

OP Vrijdag, 7 :Mei 1886,
OP DI PLAATS

. II KLEIGAT," nabij 'lalrne8bury,
• D. YQLGIllfD&

~VlD-AFRlU.ANso 1:1E

KONIN KLUKB lIAILDIENS'j
fT '

v.«aau, Jf.il F~IJ II.aat.eA""1'fJ

E 5toombooteD d~ Linie rarirekkOl.
: .,. "an Kaaplltnd naai' Londen om dOL

.nJ" ....o i,jll.;lIdag, ria Madeira en PI,
IDlilCh, le '::iul Helena 011 AacencioD uu,
le';!ll>ulU! op bepaalde ta~uiijden.
28 Al'ril.-" GARTH CA.8TLB," .Kapt. Jl DtnI-

a.ur •• ia Li8llPtboo.
12Mei.-'" NOBiLUI cASTLE," .Kapt. A.

WurCJBl1'D. via St. Ilelea. ElD
:K.deira. '

26 JUL-" HA.WARDBN OABTLB," .Kapt K.
P. W:&lJ8'1'Di, 'ria Wabon.

9 JllDij.-"lWSLlS OA.81'LB," .Kapt. J. O.
BoIlIllf8O~, 'ria St. He&ena, A.oentioa
ea Kadeira.

23 JUDij.-" GRANTULLY C!BTLE." Kapt.e. B. Y~":n,o,.,,ia u..boP.
DONALD OV&i.~ .., 00.

• . .. uwa.

BONUS! BONUSI
WILLIAM F. STAMPER. Eenig Cumtor.

J. H. F. KLEIN, Afslage'r, t.~ ...
N.B. - De prachtige Schaap- en Veeplaats .' SchUdeapaa,"

District Victoria W est. hijna 40,000 acres groot. in ,bovengemeldm
boedel, zal binnen kort te koop worden aangeboden. ._--,

PRIJS-CO G'N,AO
VAN

H. A. VArf ES. STELLENBOSOH.
OP advies van VR. P. UANIKL HARN, M·A., Professor in de Scheikunde

aan het Z. A. College te Kaapstad,-hebben wij de volgende methode
aangewend voor het maken va.n onzen Wijn-Spiritus, van welk vocht 0IlIfe
beroemde Cognac wordt gemaakt.

Voor distillatie wordt alleen gezonde wijn gebruikt, terwijl hij word~
gedistilleerd voor hij in het Reservoir wordt gemaakt, om alle onacbade-
lijke stoffen uit te houden, die een slechten reuk veroorzaken. oue
Sr.iritus wordt onder gewone drukking gemaakt, terwijl de ~st lIlOP-
lijke temperatuur wordt gebruikt. Hierdoor ziln wij in staat gesteld om
slechts alleen een zuiveren Spiritus uit den Wijn te trekken, en die deli- .
cate bestanddeelen, die men zoo gaarne in goeden Cognac aantref&.

Bovenstaande Cognac is te bekomen in Kistjes van twaalf Bottels, or
in eenig soort van Vaatwerk in deze Kolonie in g;ebrUlk.

WATSON, LUCAS&Co.,
Rustenberg en Zwarte Ruggens, Transvaal,

REKENINGEN gecollecteerd pn Goederen op 9ommiainerkOCht. Miaera,tea
opbrengende ~laateeD gehnurd of gekocht. Elf jareJl ODcLniodiolJ. Iloo.

Ikll Goudkwarta, Ztlver, Koper, Galeoa, Potlood, ~_tOl_ V.., ""bijloa-o
hl de:a op 8IIosook., " , . 1

N .B_-Ueheimhoudina aeoefencL



VDI..e,..lielh .zUIle ••

De YOlplde bodidateD IMbben het
voor eerebHjuD ~ :-

1 W G BeaDie. Londale lutitaat
2 Baaaah:8irlrett, P SehOoI. Bedford
a lhWy ftIl Wijk. P 8cb, OlaawiW_
~ B N Hopt. P Sob, DvliaJr
II <wbari.ae ftD Breda, GB 8eia. ~,n'~1II0"1Ieu
6 0 Oronje. NortDMl 001. Kaapstad
7 lV B BspiD, St. Andw 001, Grabamlted
8 SW Pie_, P Seh, Karrayaburg
9 B .y, Dioe OoISeh, OlazemODt
10 Lily Hanbmy, Kill Duon's Seh,

bo.cb
P &uIom. Dale Col, ][ W ToW1l
LOUiIa GordOD, Ooay, SpriagAeld

HA ';,\.t. St. hu 001~

.
VELDKORNETS EN VBEDEIlEGTBB8.

OlGeDberg, li Aprill88f.
.4.lIl1dm~r.

...... ....,.,
_riPlp IIIU .ieI" llehartilteuap licit __ . Wij":

ju .i. laeer Hofmeyr
._ wi .. ......., ft 1I" .. 1i
kil."" nor IOIllWa_.

il WJ t'OriP "Ui~ (ebellMl,
.. pool wooNir.,. Diet
................... ,-. _Diet
.......... WMr lij ~ Maar de kie·
...................... " .elke 0IIfe-

---rll __ ......... WIJ wllI4III ia alk _keD di.
.... oe.. bl .. oe_ "'811 sak .. n(I&II,
......... Wij..u.. iD •• toekD1De&.a.a.. .. _Ua oui Y..neru"l'OOl1!i.

"-_""_. ftftIIl...n.eI1jk 900t al'" wal lOt ond.,.
YM 0lIl dÏIIIriC& .. lei", _ lij Diet
JIGI& ,. ...... J- 1011" •• &&iJe .. rbio-

~I~ ......
8ramaaotWD.' lUI" G8I>ami

WUUO ...
PB.-De P__ ........ bladen g.Ii.~.._. . \

AFSOdAPFING VAN "DEN A~~
DiIIriCl S.. Ue.hoIeIa. ti A,ril-I886.

bel1081rcl"~" ......... ..~P;.~l~.:~r:r~::~=:-- ..._m'..ordt oYerbet• ne 'n _jae fNP~bD ; de teawee&
........... ..ser, en eeD i..,e-

".rl ..... & licit dal Wjb~~ (,lijk beefl
kil SIlt, .. ur Jeloot _br clat wae-

YftIIII': W.lk II er "t wija •, .... ,...... .-1."'. , rijae d"_iDllfgeno.eJI
, " 'woordea pretd

.... UiIlUl .. sije. M.r -or. ..,"~ h.s NI1t DI
_lk ...... ....,. ..,._ di, .et
op _ but, .rtjU •••Dft ltII'Ifotll: ik

., ... ...... ill ba .. &OMOtaI& IIeldar
; .. iDdl.. -.. _ yooni(ti«lijk hanclelt,

aiCIa aoc _~jk bedri~n, mtt
............... ~ .... eld. Deak al

...... die ... dleaadern willenI.. re~,
VIliW.'l4""'.JUlIIlt......, -r~~ ~ jo.p-

OMrYUa, boewe! MD enkk.leauIa.:~==:~.t8D "ftr "N ftIt«oed. All1,1 kD ait;Tlioop ik om rl
II of 4aer aa4m ttntrt ,.bol.
k ,,""ID. D. _lp "er dito ik kaa ai ..
• oor4 .. U, _ dell wijobr ait lij_ "er-

Qa_lclr' ..... n ' .. Ilel,.. e il, da,_'a brancl..
die i _4eD der ~ ia aecijD.. rij
ftl'lIf1no. .a. IIOD OOk Wllijk ......

toea clelleJqdar ID werlliea' Irwua beefl
h... nl" mj PlateD; eil daD Niet IlOl
.r IMopulcl _ llel., of we&, moo&,_ot.r.,_I.... or4eD dd e, .oor _ .. ker l&lllal

IOIÏ~I .. .., JU( DNeI.. 4
; e1I flOC_r, h& lIlOI& 00II 'nI&órte&eW"t .tU er oeh weer... _jn.belutilljl

word... d. ..aloei" iD
4-." lal nijplllkD wolld •• ; 100 ui.t cl..

ai .._a4 1l00pea. 1_.. wij welen eIIt
_& _ .. er ,era'erlijk. R",e-

te 'Ota Il"bbee, di. ...t lij na d... op-
n._ ..lblOllln_,... ... ., .t..... t; duro. mo.tea

1fé'84. ",_triDg b,bbea na .'"
WUI_ lij, "oir-u UpiDIlIoll,.u. elrie j.u.a ..... oderen. lOU er ie iedere

W" I\i., Wjnl jaar.oor jaar eeo•• erondering
;fP~ .. ·,rd~D. In _ laad .huken meDo.. r

letl .""oecI il rcor Oil
'. D.o .. n .il dit b..i)leo oDd.
Uti -...,. ale aea .!Pcbt. wil belo••
..., .. n (Deel. poet te helpen; ra"", wat •

d. _derriodiDJl ooa j(.leerd. eli .. at Il... .
elke. da.f P SOU04e ,oor ou l.. d ea
,oor cliepu,e di. allOOlwadalell 1

B .. Bo
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HIT is bekeud dat Kapt. BMlbanL's Wet
op de Brandziekhl door bet Boereneo
te Port Elizabdb in behandeling geno-

• .• - men I'D eonder eenige "ij7.igiug goedge-
VEteer ig de Wedren bijeenkomst ceurd is, maar dat eee Comité door bet

ZUID AFRIKAANSCHE Beetnnr Afrikaner

1'[11" Jf'" I: .:f Cli UOS &Dd, ~ek(.zen om ·.·..:.'~t1'eJCeleD
t C~JJ. s :, n 1', ", Arftndziekte rapport
ZAL PLAATS VINDEN OP palingen beeft .~~ov~i:.....;,t~iig'>D,

PA .SCHMAANDAG, 26stp, Dings- Bargersdorp
Jlig ::78£E', en Donderdag, 29ste Wet

April. op Je hE NIL WORTH R door
BA~'i. ,iob. in vorm en

Voo: Programma,~ •.. ~ - meerendeels aan de Wet dcor Kapt.
zich bij . ~~erv()('ge men bant ingediend. maar is toob in meer dan

.__;;,~ .....'" '4n opzigt meer unDemelijk yoor ben die
___ ,-~: -,,." F·t• URAH ..M CLOE.7E, .a.; Burgeredor.....,h. besluiten yerkio&eD.

.. . .. /~ _ . J. NEWTON, ... Jr- ,.... &PYt ...

.._ ~... G~,. Secretariat'D. Vooreerst "ordeu de Icapeotears 100 al niet,
'fa.f Club KamfT_, W&l~&t'RAt, 100 als bet Bondebeetuur wilde. door de Af·

Kaapat!ld.

!lAT OP
'LJ.TURDAG, 1 Mei a'iDstaande.
EEN BAZAAR

ZA L gehoodeD worden ten ,oor.I~le nn
•Ie NglJ. ~EREF. KERK al bier, bi;

,,-..lite gt'l~enheJd omtrent
1200 STUKs KLEU VEE. eenige

BBlBTU, PAARDEN, ens..
zullen velkocht worden.

J. J. RADEMft.;YER,
Diaken KauiAr.

lILLmouJ, 8 April 18S6.

MAANOAG, 26 APRIL 1886.

DE WJt;T OP DE BRANDZIEKTE.

.,

, ,

.f

f
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deeling.racleD, op yoordragt der boeren in
. de ArJeeling, dan toob door de Regering opB.BENJAMIN ..voordragt der Ardeelingllraden aangesteld,

J
.UJST er t dId A wat de. boerenbevolking ougehvijrtlld geen

.. 00 e or eoII Yan ;on en en me
r;:"a voor STHUISVOGELVEEREN geringen invloed op de aanstelling gedt

onh.ugeu hebbende, is ua bereid daarvoor Ten t wee.le wordt eeu sebapeebeer die
de hOOjlsteMarktprijzen te genD. el' Diet in ge8laag.1 is om lijlJ IICbapcu braadláekte

16 Blok, Adderleystrut, Kaapstad. IIOhooo te krijgen, slechta dan
________________ ala bet blijkt d.t dit aan versuim YB"

I

BESTE GUANO. is meer dao
weg te krijgen, eu hei hangt Yin heel

I}E OndergE'teekende de guano eilan. ..at omstandigheden Rr "elk middel eIken
. den van ?et Gouvernement ge- boer bet yoordeelig8t aitkomt. De saak

kOt ht bebbeude, II gereed aan Boeren en ill nrder in d.m I..tsten tijd &00 dik
Landbouwers een "ijl. besproken dat men Mn kan
EERSTE KLAS IONSTER GUANOnemen da~ ieder !IOhapenboer Yao

TE VERStRAFFEN middolen tegen de &ielde het DoodigeITCIIl1IUIo&e1_.
L '. vernomen heef •.Bn yersoe..t dat alle 88nzoelten vroeg"ln

het Saizoen gemaaltt worden, !.en einde Het .1&1 one seer yerheug~a ala dele
hem in .taat te stellen iu de aanvraa Wet minder .. eerstand ondervlDdt d.n de
DUf het Artikel te voof ..ien.-Men ver~ "o~, ea .. ij, geloovea dat lij in .:I_'.'_~'n ..
neg& zich bij daad minder b.zwaarlijk ÏII. Vali de

W •. HUMPHR18. voorstanders nn Kapt. BraIJenL's Wt\t
Middenbcofd, Kaapat&d. ' kan meD, geloo,ea wij, geeD oppositie

________________ tegea die der Regering YBr"ach~n, "ant

Kipt. Brabaot was zelf de maD· die
yoorstet oodenJteaade om do W..tote lateD
indienen. Du iege"ltaDders lIaIleD zien
dat do nieuwe Wet bail bu".rea iiIIJ ....U1Jq

UN ION LIN lE meaig op&igt te gemoet ltDmt, eD in
KONINKLIJKE MAILDIENST ,er heert die Wet sel£. minder tegen d:a'~n!laclulttetiff

, de voorstelle der Bondl'ergaderillg
, mOM STOOKBOOTMllTSCHAPPIJ YOlgeDe doae iD elke Afdeeliag der Kolo IInllpfC:teulrl

<BEPERK'!'). aie een Inspecteur moet "ordeD aange '~...,n_'_, .
.-

J. S. HOOGENDOORN,
.uRSPUKI& IlffZ,

. tf lilOOR," Kapt. ,5 Mei, via
Balen&, AFOI'DaiOQea Madeira.

lf TROJAN," KIpt. L4lU1U, 19 Mei,
Aladeira. .
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