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Vaste en ,Los Goed6r6nr~

, 't

De oncJeno~de 'f{OItbare VI.. ,TB en. LOSSB GOE~BB.gN:

, ' 1.~vastgOed. 1 .
Zekére TWBE PLAAT~l!iN ~Dll&md. -" 9A.LAIS·" eD ft ST

I_~"';',_·-D-:--U..", alemedé een ,*,uk eeuwigdon-n t Erfpacbt Land daarua
greD~de met de Gebouwen duro" etaaode, ~ 69 m",... IN
vierkante roeden en 71 do: voeten eigertdom. grond en 265 ~orrnn.
Tierkante roeden en 72 do. voeten eJfpaoht te '&men o.el" de ~,IDOl'-
gen. ~I"gen te Dal Joeaph ..t. afdee1iDg Paarl, een ko~ i uur,njdelll
..an Lady'. Grey B~ Státion. '

, De Plut..ia bep"aut- mt-'t· e.ne poot... v .... ohel.·
Veldkornetsch d~nh.td ~O keu ..ttt- v ..uo~*bOO~ dD, ad.

, ..' '-wtatek:oDd en ~ .......nd ople ..~nde, en d~ WIJnilMrd la JWIde ......gereeistreerd niëDtrd'gewórdeD mt1t40,000 It.. nte Ans ... lkdAD.
8Oh., ... lJD-•• okken in vollen cl..aob,_

, dewijl ea:' Dog milD:. 8&Dp~t_ groed ia ..0001' ettt-li,b honddl'd n .... cl.
, ~lJ-. aoodat dit laodgoed R'fI ..bnd kan worden aJ. "D d..

voo ..n•• 'ID•••• wrtJnpl.... 't•• D in .d...
, .1d•• Untt, niet .u,""'D •• 808 deueifa 'f1'Uóhtburhlid, mM&'

".'1. ~tat '8 1.'1. wat; ~theid betrt-ft. "
. 'Verder dirDt ... gemerkt te worden dat ui-tlt••• ~DeDD..n ..botIOb.en op het eigendom etaande, ~

lijn om een MDIi8Ólajk jaarli~Uohe inkomst te 'besorgen.
..,' De Plaat., lijnde·aan deu voet ..aD de OrakelUdiMn 8er~ nl..-.

beeft ·ut..... rák. yel:d 'Voor ..... -,..tcl&:
en il ..oonien ftD. eeD on.oba-tba ... n voo ......
loopeJ'1d -.r..... , beetunde Uit een eterbn stroom. clie ....
geheel jaar door ataod houdt. dUI gelegenheid ~9'8nde ..oor het MIl-
kWeeIani 'RU ait.geIkekte ,tuin.eu eu grootere 'f1'Ucht-boordeo.
, '_Vá den p...C;IUi .... D .... _r-voor ... ad ~

niét;te ..eel geaegd w:orden, &ijnde de ~lrOOmSlO eterk dat er inYiObii" .'It'!:.t<'!I!Ii~!i

êen Wol..... acih.rIj gedre ..en nrd.
De ,Gebouwen bestaande uit twee auffi.aaute en wel·in~ W

buizen. Kelder, Stal 011 W..,buia zijD in een d~lijkén staat
~epiu-atie.' .

8.-Los8e .Goederen. ~
'. 1. Vaatwerk en Keldergereedeehap.-7 zes.la,r,jv .Lum..
10 vïf en sPs-I~ger kuipen, .0 lellllera en Pijpen. 10 H~heada. 8
Rijden, 1 Wijn-pomp (komple t), 2 Braud.,wijn-kete!a, Vlootj~., tntob-
tera, kranen, mahdeo, en... .

, 2. Levende Bn .-1 paar rate kl.. gedreuee.r'de Karpaa.r-
den.' .150 Aanteel Bokken en Soha ...,.'40_Lammers, 7 troed ""Mlde
Melkkoeien, 10 goed getefllde Vaarzen, --opl't'Ohtgeteelde Jeney BDI, t
opr-lCht Il teelde jonge Bullen, 8 geleerde jonge ~kc:iaen, 82 e.Ura
vette Varkene (geechikt voor den alacbter). 1 lot Phllm ..ee.

, ~
, 3. Voorts. -2 Kapk:arreD (een zoo goed ala nieuw), 2open.Irarrea,
'paar A.chtiflr', Tuigen, 1 Zadel en Toom, S PICM!fl8Q, 1 Culti .. &OI'. I

Treksagen, 1 Handuag, 1Voer-Dl8Chine, 1 Cream Separator, 1 ....
Jukken (kompleet) •

4. AAudeel n.--&2 w.P~lijke Wijo, Brandewijn eD
Veatachappij lBpt.), ~ Paarl Wijn 611, Bran.dewijn ~tAIohappij (B~).

'lOO, Paarlaohe Afrikaansche Truat Maatachappij, Beperkt.
,lOO Afrikaanache Onderlinge Voogdij en A.mn'aIitie lIamobappij,

Beperkt.

" o. Huisraad.-Het gewooll auortemant, wa&l'Ond r
oud H~dlChe stukken. I '
Hier nu i ~n kans voói- hen 'die een prách iK Landgoed
, bekomen en in een net Wijn-boerderiJ

wUIen.

"

'.t912,

J

',Stel~eilbcBoh, I

VOOR alle soOrten van Mans en
Kinder Kleederen : Hemden,

Hoeden, Stevela en Schoenen, ens.
.Alles van de beste kwaliteit en voor
de goedkoopste prijzen.

,
De Ondergeteekenden, belZ'un8Itlll(l,1.II1~

in den Boedel Vlln .wijlen
zullen publiek verkoopen,
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E-WH J.
Paarl, 18 Nov., 1902.
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I i , , .' I. 'Boven ~meld
En ,bescherming, van Koloniale

/ nij verheid.
n

heim ...

I

'STE.M -VOOR
I)EZBTroep, bestáande uit meest 8eI'llte klas QlU.~IDICU'" én Koloniale
, Paard~ is verre 1'!eg nog de beste 'in de' te Zil'D. zijDde zjj

uitgesooht van versohilleudere .mde Troepen, 'van dle! niet 'la:»g
geleden: gearriveerd., ' '~, , ;. '
, onder, de Paarden zijnf'YerSCheideD8 e~é > • -gro,ot' ë'n sterkt

St. ' ',en geschikt ~D~el' ,ád'el en tuig', de lijn van ~1'8te klU
, bloed, IW'van :soDimJgé bezet en met VeuleD8 • Geen kosteD zijn

-~--HH-:\itL-_-:-t-~, - ~8paard ~ .d~ ~te ,te ver~n. De Ezels allen ged~rd.

,Kom. koop, en overtut

Gewoot{ Krediet verleend.' , "

, 'Ae B. de

Fn een- belasting op Diamanten. en, ond.
&ette hi,_ in,

..

STEM rOOD;

r
I

!,

I

.,En :gij zult altijd iets te ,zegg~n
hebben in de zaken des 'lftn~s.

"
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ZIJ IS DE BES'£E. 0 N S .L A·ND.'

Program van beginselen van
deZuid-Afrikaansche partij.
WIJ pnblicecren heden een belangrijke
aankondiging ~et betrekking tot het
"Program van beginselcn van de. Znid.
A.frikaanache Partij: Ge1urendë denTHEE V or· oorlog werden allerlei beschuldigingen
tegen deu Afrikaander Bond ingebracht,
waaruit bleek dat iaen de bedpeling van
deze 'organi atie mievel'lltond of opeerte-
lijk verdraaide.' 'I'oen deze bescbuldigin,
gen in de jongst' ~eholl,den sessie van hel
Parlement onder b pr king waren, werd
gezegd, dat stappen genomen eonden
worden ow de bedo ling van de Zuid.
Afrikaansche Partij. en den A.frikaander
Bond zóó duidelijk t-e maken, dat er hoe
genaamd goen grond meer kon beetaan
voor.die verdraaiingen,!.lD vêrkeerde voor-
tellingen. Ook lS het duidelijk, dat de
Y~nderingen door den oorlog teweeg ge.
bracht; eeniga woordelijke 'Wijzigingen
uoodi h boon 'geniaakt. Met dit doel werd
kort voor de sluiting' van de jongste S:ll8ie
van het Parlement door den ed. heer J. R.
Rof.meijr een nr .daring gehouden met
leden van den Wet even den Raad en
de Wetgevende Vergadering behoorende
tot de Znid·A.frikaaueche Partij. Door ,dez9
verga. ering werden eenige wijzigingen in
het program Tall begillfkllen der Z. A.
Partij en de cons,tituue·van den: Afrikaan'
der Bond 8ltnbevolen. .

De 86l11te wijligiug geldt.den naam nn
de breeders politieke' partij;: als onder.
scheiden van den Afrikaander Bond
wiens naam onv6J'and I'l\ blijtt-Ine t8gen~
woordige naam di.,-r :parti;f, nigeo.a he
program van beginaelen, is "De:Afrikaan'

, der Nationale P rtiJ", '8e-P naam'die .eldan
.of ooit gebruikt wordt. ~D plaa~ ......n dien
langen naam ·ul qj n in tJe toekomst;TOI.
gen8 de aanbeveling, spreken -van de
Zuid·Afrikaa:Dache (South African) Partij
een n m die reeds algemeen' beid~ u:
Ho}landilch en Engelsch iii gab~tlik ill.

De tweed wij~g. heeft ~~ng
op artilteJ van 't progra~. van befrinae.

- ,.

X>rl~· Heerlijke

ECT' R
-,

Drink Heerlijke

EGT R
Drink Heerlijke.

EGTAR
"..__ ....

: D·rink. H0e lijk'

Drink Heerlijke

NECT.... ,
J
r;W,
(

Drink Heerlijke

NEG
Drink oerliiko .

EG
KOOP

fCTAH
BEVEEL

EGTAH
I lzilis•RIJ r<_E·N,
ARMEN,
STERKEN,
ZWAKKEN

HERSTELLENDEN
EN

ZIEKEN.

NECTAR
THEE

Iseen Heerlijke Drank voor
a] le Men. hen en op

alle tijrlpn.

Vel"kooht b1j alle Kl'ttldeZliers ell

!gem ae W1Bkel8 dool' geheel
u1d·~, In l. !, en I-lb. Lood

.... 1rj ;~. ill l·l...\ en 3-1b. Prao"Ug
"me:rde bllkk

.
• i
.1

I
en
In,

....
_

Je
pr

-hf
~
~).

- .~..
~

a Dec-Te Zoutkuil, Oaled
'ea le. '. .
. 4 Dec-Te Joog Daklip, .c.ledOIt, .klein·
groot ree, . • . I".G. l)ec':' Te Oaledon, 1000gd. .
!fD~-Te Oaled a uele.· , .
IS p. a-Te Bredndorp, eIeI..
lG D c-Te t.orm.nlet,!lw. j

J' M Il en 00., .AFSLA.GER .
< j

, DóO -Dal J .,bat, ...ut~eo lot goederen
FRED WILMOT, AFSLAGER.

: (I Jill-l'e Laiagsbarg, vu e.ed.
A. J. nOTEs, AFSLAGER.

S e1)"4Dec-Til Ayufooteln, diati-ikt Pr_-
burg,.u ilO lotgoed.

C W LOGlE, AF LAQE.RS
5 DI!C- Te Aberd eo, YaIIt(oed,
TAMPER II: ZOUTF..NDIJK, AFSLAGERS
11 Dec-Te Hoat Baai-I,O Oipereeelëa nn.
e lA Beach Estate.rl . '.

PS CILLIERS, AFSLA:GER.
15 n 18 Dec-De Asr, .... t(oed.

L KRIGE, AFSLAGER
5 Dec-Te Steytlenille, le..ead have

J W STIGLING, AFSLAGER. .
23 DECelllber-TA &pefield,' ,ute eIÏ ·'oeH

goederen. .
A. n DE VILLIERS II: CO., ,AFSLAGERS

~. 3 en 4 Dec-Aan de Paarl, licnecgoed, enl'
'9 Deo-Te KI.pmn.ta Statie, paarden eD'IIIeI.
VAN RRIJN en ROOD, Us,LAGERS.
2 Dec.-Te Will ~ner, Ni!'uwhondtl'fillfl,'

10ile goederen: .' . I
A P MYBURGH, AFSUAGEB..

13 Dec-Te Bo~lW~ Oos~ !~oot- eo !deiD·
..ee,
16Deo--Te Darl~gton, groot- en k1eio..ee,
.PJ BO MAN en ZOON, AFSLAGERS
12 Dec-Te WeIgelegeD, Bottelarij. Stellen·

botch, ..ut en losgoed,
GREEFF eo WALTER, AP,$LAGER&
12 Dee-Te Laiugabcrg, 1'utgoed en le1'ende

bne.
AF MABKOTTER, AFSLAGER.

S D~-: Aao " Het Re.cr.oir" te Wellington,
10II&egoederen. I

KLEUN, GUTlJRlE & -rHERON, AFSLA·
GERS.

6 Det'-Te Caledon, jonge 034enen .... neD.
LJNDENllEBO &; DE VILLIERS. AF LAGERS
2 Dee - Aan het· Remonte KAmp, Stelleo·

beech, paardeD.· . I
J J HpFMEYR II: ZOON, ~SLAGER8

. ó Deo- IJ zerplaat, Mait)and;·tJ~oed.
J VAN DER MERWE, AFSLAGER ... .'13 Dec-Te welleodam, ~£e.. I

.'
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DE ZUID-AFRIKAAN
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COLESBERGELE~TIE:
~ .• IEUW ~T IN DE ZUID-

AFRIKAANSC'lIE POLITIEK.
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WELLINGTON.
Publiek eVerkooping

Losse Goederen-

I>as
)ne

• DE KLERK,
Stadsklerk,

Molteno.

OP

IMlldigd. aica DeOeIber. I.t,
OH 2 UUR NÁllIDDAG .

en.
of
rs-

Cll'IU'i..I'.I>I',;LU. voor. barenge-
DOE,mCIQ een wlStent (heer

!!icW'lllaerW1zer bekwaam
oncfetwl~1R te geven in de, a1ge-

bAc[e~rel"lpen en, in .de Rol-
bij Matrioulatie,
van £120, per

de YoJgende"LoI8e Goedenm :
LKV.NDB HAVB :-2 eerÁI

klu Gedreueerde~ï en Trek
Paarden,:l -.extra Buggy en
Rij Paard,2 melk ooien, beide in
melk, " Varken&.
BOBRDBRIJGBRBSnSOH AP:-Gra...en. Pikken, VQrk-. Sehof.

~lB' Manden, Wjjopa~ Ploeg,
Naslag Ploeg, SteJ.Lagies Culti·
~r,eu.

HUISRAAD :... Het ,rewone as-
aortémeqt beJtaande uit Bet en
Slaap Kamer Meube1ell, ct Side-'
board" BolinderStove bijkans nieuw,
Glaa en Aarde Wark, KeukeDp-r:eedachap enz. < ,.

het
Irs-
.an,

•
"lf-~>P'l')'iJ!! .. vergezeld 'van de

""'-'U"'" ,6e):11~O:llteli.•en getuigsohrif-
ingezonden op of
uari, 1903.

4~"~~~.~U~'U te worden aan-
~.,+~~erstfee8t vacantie,

JAS. P. SMIT,
8ecreta.ris.

E~ BAZAAR,IN verband met. de Ned. Geref

IE~8IEIEIS' IUJIEI, gehó~:e;::ro::~=.::
, DU '871 J haD.n b Rolldeboeoh, ,op WOGl84ag den

. , 0 811 1u'8' ;3den December. '
- ",; De Buur al opeD'~'nged~-

Mark. A4_n •• n. I de den ~ nu 11 uur. 1
15 mOrg8Df1

__ tot 6 nur 8 namiddag&, en .,van .8
lenige Vruchten· !Jf Proclfttan. un uur tot 10 unr 'Ir aY0!ad8. '.

, • 'F Lady n. VlLLD118 heeft 'f1'iende-
ons toevertrouwd lUllen oue beate lijker in toegeetemd den BUUr teIt_teniie ODtY1LlI,~ - ,.~- openen.'- .DADELUK'! AFREKENING

..": . . I .

rer,

'81 i Worcester.

PUBLIEKE WERK EN
DEP!BTEHNT.
I . -

'RBDD:' '

1 Open Kar' op ~, 2' yier-
plaat. Kap Karren, ,Zweep StD"en,
en nog andere artikelen te Teel OlD
te meld.. .

De.WeeL S. F. ROSSOUW,
s: F.1tA mtOT'DOR, Afslager
Kerk straat, Wellington.

ta)
Ir-

a.i!1ec1' bi.... fa ....
Akte No. lo \'&Il i889,

AI!~;U~F&aQ VUl Wo~stOr, voor~
. Excellelltie, dell
te doen, 0'" per

"""~"""!"I"iYj!!klA:ar4 te hebben, dat de
ho,)fdwe,,,,l ¥:j"""l .... '.~ op B&i~ P.. totDij

vall den aOGl'g&llC
BtP~l1tiE... .bij de' Dw'lg l.'1II

aldeelillg, Jl,'et Jaler
ell, duma ~ Af·

Dokter
an
len
rr-
,tb

-{e-
en
18- beJw~Jl heeft t.iPIl

boYeDR:e~~J~,Qllderili' 19V&Il dell hoalcl-
j~~.iII«~~' ~ m~ ~

lébJeiftliliik lJ1Q:UI'IUIIl bij dm raad,
t,-",uiell na dm datum VI.

,.J1l1~S!IIIIl.t.ied_' .
G.·,~,DE VILLIERS.

BuD4BDoaP, .,
29 No• ., 1902. I

.
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n,



=,,~........lIBER P: 8. CILLIER .., Afsl.¥er, Britstown, beh~r~jk geht:&t
, dool' de }reeren d gebroeders Friedlander, zullen p r publieke '(eil·

iDg .erkoopellt op den lSdeD. lPden, 17den en Iêden December, \90,2',
omtrent 3601 allerkostbaarste bonwperceelen aan DE AAR spoorweg
~, ' '_

TBRMEN :- Een derde Tan den koopprijs op den dag der ~er·
kooping. ~ , '

De Ba1ana te blij ven tegen 5 par cant. naar van
kooper. snll nde de verkoope ~'it recht niet hebb n o~ het kapllta~
te roepen .óór verloop van 10 Jaren. ' ,
-'~'El' zijn ook 200 perooolen voor fat oenlijke gek'eurde lieden,
~~Let w..el.-Dt! verkoopiug begint iederen dag om. 10 uur;
waarden sullen gelezen worden op den da eier verkoopine. _ -

. Plannen zij te bekomen op aauv'raalt bij de beeren de ~nh,_~

Friedlander, De Aar; den heet' P. S. Cilliers, Af.:!lager.,
den heer A. M. Fisher, Alg ...meene make'aar, St. George's ,

, Kamen, Post bus 732, Kaapstad. Onthoudt den ~atum en
.• erkoop~:- IS, 16, 17 en 18 December, 1902, bij DE A.A

Let Wel.-Commissiea voor koepiegen bij bovengenoemde
rijke .verkoopiog, aan A. M. Fisher toevertrouwd, sullen zijn
clige aandacht hebben.

TE" tJALEDON
. OP, .....s+., • ......18112,

. nllT
\ .eo Id·· Joq.,

- B ., aa .. a
.1 0 ....-

• •

, .
, ,

EN

-Stand,aard's!
, ...

TEGEN DE TJA AGSTE PRIJZEN,~

•,. •

__I

R.:M. ROSS & CO., .. Ikx' . ;;.
, , bezigheid in af

. Strand.straat, . .
, .' . "

·X.A.AJPST.A.:O~:'

PUBLIEKE ,VE,RKOOPING
!

.... :A:~TENTIJD

De' aloude I, flrma I'A UDE an· BOTH!.,
,Eenige J( ARET • AGENTEN te, Pretoria,

HRDBEN' de 919r het Publiek in, het álaelD88ll. t.~Wittigell dat sij
thana een TAK-BBZIGHBID t. Joblme&burri hebbeQ geopend.

u verbaud met hun, u.ak treden zij,DU oo~ op ala ~~ Hendelaan
an ellten aard.' .,,' . '.'
, zooal. tot· znllen sii 'traobten door stiptheid ftIl ..un eD
goede vertroUwen, dat zij ~n wor soo .... ,
aren ge 'DOten, t. erlangen. '
, ; I, T~ : uAlph&, tt P.O. Duá No. 616, Puroau.

-V EIg :
Het groot eD geriefliJ~ WoonlmilJ

lAU de Ka.inatraM, ~'Yer het
Oomm.eroial Hotel, op bet oos--
blik. geoooupeerd dOOr de1l beer
Japie 'fIUl der Spur, met eeD Stal'.
en Wasenhuia en een groot etuk
tuin grónd aDIleL ' ,
,Vier Brftn gelegen aan den

Xaapeoben Weg (omheind met
draad), nabij de woDiDg ftD d8Il,
beer OoearMd LoubIer. '

G. W. KOTZB,
8eoretariI.

'. J. W .• OORBEE8 & 00.,
, ifIlagerS.' .
VNm_bmy -
.. 228ten N'~r, 19Oi.

VAN UITGEZOCHTE

Koeien, Vaarsen, Bul, .Melk~rij
Gereedschap, enz.,

TE . .
IJZERPLAAT, MAITLAND,

, ZOEK' . GERAAKT,

J. J. HOFMEYR en ZOO~,
Afslagers.

Aan deDirecte~li',_
.~ ~)!1}11 . .

DE STEltFê~9M aANDELS ·lLU.TSC1lAP

J :< , ~ STEBKSTBOOll. '
~ .'. • ol

. . !'. .~~~!
Mijne HMI'eD. ! i-. L1

1 ~: ,r . : i
~ermede. alui •.ik;~ Toor £ ,..:.•aijAde

2/6 per andeel PP i~<~; : aandeal.ljn Tan £1 elk in boT·~eIloe.1
achappij.. Ik v~u. mij da~ getal apdeehm toe te keuen termea

•.#. ' van het Pr08pec~~' f.' ik· .tem ~ toe dat getal 01 eIIlig i getal te
nemen, en ik ~~'ln DJiln naam op d~ regi.ter van ledea te pI iljflll ten op-
l5!chte v~ dilaaai~~~.~ mij toegee~. eG ik neem MIl de dere pui ..
menten te betal$~, Tereacht iD ~n V1U1 het Pro.p.o~. ' ;

. .' . .-1'" ~ .~ i ï '. '; " if"
Gewone h.aD:dte;~~ID~ i•.•.: : : ,•

. " ~
t J ;.' (

V Il ' . 'I 'I~ ••o e naa.m.'!'.~-:"'r-: .. : '! •••••• : ••• : •••••••• ~ ••••••••

" ", . ;' l~~J 'i I, • [, '.VIAdr 'I,· :.,o es.• 4 •• ,:. ~.,. ..... t, ................•. i· •••• ; •••••• ·•• i. ••., '1," ... ' , '
J . 4~; .. ,I

llatum : ; t l~j :. > •••• _ .....

,~ ~:' t.'" '

Deze zijn
Eugeland, en
brengers te Ujn.

. Besëellingen ll1U1~WU (ladelQIC gesouden worden, daar' ons voorraad
'beperkt is. ,

De Zuid

toezicht ve ons eige~ "expert. JJ

de soorten opgege.ven: en goede op...
III • UIIfI 'ZEtI£I, I

.' Geen 'bet.er -4- wor
Uwe CJre.en din '

JAOOB DROoMER
Dnn in deb Weg, Part

,Schrijf dadelijk ~ lDOD8terB j en
prijs oppaf. ,I

JONGE OSSEN EiiVAARZENr
"

PUBLIEKE VEBKOOPING
VAN •

EE STEILAS JOISE OSS~I EN VaARZEI.
én Auatralaziaché Voorraád en

AOt"~lilm.~r _Haatachappij, ~rkt,·
DOOK, ROAD, KAAPSTAD.

Tele~mmen-:-" Osvel," Kaapstad. " .
DEondergeteekenden zullen publiek verkoop n ten Dorpe

Caledon
OP

ATERDAG, 6den December, 1~9,
OM 1l URE 'S MORGENS, I

Prachtige en Uitstekende Jonge O~sen
en Vaarzen. ' '

.,

DeZfl beesten zijn alle speciaal uitgezocht en in Al conditie dne
lijn Jij de aandacht van een ieder wel waard. " ,

, KOMT ALLEN EN KOOPT! I
i

• Za~zocl.." den ecien Deo.asb ...., 1.80a.

S. D. FIbK.

&BEPERKT.

verlfoq~rJf[O(~ IC StraWaomte'j •

Dlid,d.... tegen Bo'IT inAUo
~9Oi~, apreipompeó OlD

KANTOOR: JOHANNESBURG.
POSTBUS 1,00&.

Berichten hiermede dat zij hunne bezigheid wadeI' hebben aan
ge'f8llgen en bereid ziju Id ft yo.r .. ·seII ..... ~. pl. I.' ....
."..,.' D. .

II

Lage Rente en Gemakkeliike 'TeruQbetalioQ.
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