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te Delagoabál\i, Inhambane,
MOi.ambiqu" aaol .."c,entle.

Retourkaartjes worden ui:
minderoe Prijsen. : I

Voor Vracht of Pssseee doe
de Kalltoren t!er Ma.t8ch8lppij,
.straal. ' " - ;

en :OeWea,
Raar EngelaDd, via St. llel1eQa, -'\SCleI1IDOn

en .Madeira. v~nDienst,' ,
1880:

i ,.1 )E
CJOUR

, zat als
op Dingadag, 21 December, om id·
dage. Geen lading zal ., na 1
12 uar ('S middag_!!) op den dág v~ vertrek"
Pasaagiers gelieven aan boord tti ~n ann de
Ooat~aai, (AI'fred Dok), n.iet dap 3 un~ 's I
nauudda!t8. ! : I

Voor V raQht of Passage d~. ' nsoek bij I
de Kantoren van de ti U mon boot-.
maatacbappij No. 62, Adderl ' I

I·

"'Bee:- *""s.,~'"
.iWageua, Kamm,

1"Infltlflll,n.' Smidlle-
~,~.m~~~~~~~p, Buw~,

een Station
1It.!..'n'i:Il~há Linie] op 24,

geldig zijn
inbegrepen

/0..
Curatoawl •.

•ermmgs:
. ,

'!mt
l!I!l
ontdoen,
publiek te t',e~OO~Mln,

BRESLER.

" O' VERLEDEN tan ~volge.YaQ ~~rdrinken,
. te .. Zoete InVal," Paul, AB.lHA.Il,
10 I IftJ:B, in !Sen leeftijd ,t.t.an ~"ee jaren' en ...

maanden, geliefd KIDdl~an. -:
.. J. J. DI ~1,r,IERS, A.P.so.

A. S. DI BB,
_pb.:Sm.ZUI

..(o}tiNKLI~KE lTen einde
werkZaamheden.

Bestuur voor het volgende .

I)K Sl~omhooten deler
. 'Kaaplliad naar ,

Dingsda" viá 'MJul~ra'
Helena en A8cim8t'O'Il aan",,,.,,,,,,.,,
e.eechentijden. HerOD .
" Sell eene ~ermiDdj'rin~ un ,
tllI.elAnden- de Kaapkolonie

I Extra Steamer. ,...-TA.,Y.MO
Kapt: H. RIGBY.

Dec. 28.~ WARWICK 'CA
RoBllfSON.

1881.
Jan. n.-BALMORAL

~~~ WDlCllDT.lR.

,-' .; ANDERsON & M

Op last,
F. L.

P. TESKB,
• J. S. TRSo.

rb. Duua
Beaufort Weet,

15 December 1

NN
!i'Ei,..

toclPJter1lrijl~ ~IUI",U worden..
a.pstad.
I IN den i nacht van

uit de 'dielist.
Plaats Tan den heer
Boode~J , ,

jWILLI~

tof last van 'V ....'uuu..,,.,...

i

.M.'llUll!lpi~ ~~U)()r, P~l,
1880. ' '-'.'

I
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Bank.

','

•• MALMESHU

EXECUTEURS~~~a~g~
,; , '

Verko
YAX

LEVENDE: ~iA
In den Insolventeu Boedel van

VUWK,

Malmesbury, IS Dec. 1880,

J.W.1ItOORREES, s»:
PUBLIEI\ I,:Vl(

Deze Goederen zullen
, de Verkooping van bet VIIst<gopo,
Gso. SMITa toebehoorendl',
onmiddelijke nabij beid ligt,

A.G. WA

HET·
AFDEELING

Op Woensdag,
te wi
van allerlei soorbej; van Groen

a s winstgev:~nd" eh waar men .."._I.-"" .. t.
• • altijd sterk~ Stro~m Water,

11A.A,"'.oei heb r~ic' uiterst g~schi~t voor de Tabs
~o:o~L- Voorts h.evind~n e~ iic4 allerlei

voor en Eikenboschl Vqol' Veeteelt,
, ~ 'Voor eene! Paardeu 'of Ezelsstoe
" ter~ als Zomer~eld: heeft. De

zijn er 4 fra8i~ paren. in colossale
Leggen z'jn. ':' . i . '

b, ~e ple~ be~ënJ onder den
Plaale S~eewwtirP zelvti, waarop
Wagenhuis, e~z.,: én ,tevens n"".·~';nn

prachtigeJTuiDEm~ep Boo:ngaarden
c, De plek oekend onder

d~r Plaa~s ;aah d~ andere z"
en van at het noodige is voorsten.
Pléats is ~ijzo*dert geschikt voor
De Tuirien zijo re.éds b~plant en

2; act B~ly.eAandeel in do I DASCB"\lnun
, voorzien ;van ster~ Ioopend Water~ fraaijeu Tuinenz., ,"! ,

wen, ft'!\aije Záai- len Weilanden grenztmde ami
andere Alandeél is: een paar jaár'g~leden voor ti

3. Eindeli~t,: liet p'aail'e,Weidevcld, aan d
I ...... I' I

't grazen van nQorllvee~ . i '
. ,Tenaers kunnen worden ingefpn9ien ..."'".. "''''

lijk. ' K.n worden ,aanvaard op d~il Isten
worden aail deD!lJuurder om den ~ijnoogst in 'te _lllt".~U,

Tuinen. f >.' ~ : De v'eesta,pel,., D"leB1ia&lnClE~k;.

, . '

Jan, '1881.
te ont.'anpa -een

a&lJgel~,hedeD der
)irelkttlurl:~n te kieseil in plaat.u, J. Rossouw

,.G.G.&u. die bij
vau w~lke bij dese

."eJ~ti8.balll' ia.'
9 ure ...orden aan·
gege"en dat geeDe

overgemaakt sUllen
December 1880 tot

DE On<lergeteekenden,
getást door den

BRECllT', v.ullen alsdan pu
zijne rekening ':-

16' ,Slagt- en
conditio

2 MerrieS, 1 Rui
1.Jonge Hengif,
1 l'entwagep·, (conrpl ....t.

•lukken, Riemen' en ;jf,roDlleil
20 VelzaK keil •
1 Ploeg, (compleet')
2 NIeuwe Krni,vngens
4 Halfameu, Kisteu 'en

. BoeM.eriJg ereed s,c}lELPPel IJ
" Benevens eenig

L. SHITS•
Kauier.

:
die verkiesbaar zijn

bestaande in Stoelen.

~ , I" ',,. ,. 1:B_Lma~,.E
cl~ ...erleden.· .. eek

, 1 'I),.'u .',QI.t!!nden
i en daar meo lQij
jl&t ik b••. it.len
:~,praebap; en iD
!Dd deB, ui .. I.~.

• I

. ~
i

BOVENSTAANDE B
'geven worden aan

'COL ge iD(ormatie' zal'
outdekking en

of de personen,
bel' 1880 in de'
eteekende te Ceres

de B keu bebben v...'n....nn

aan d n Hendelsvoorreed
Tev DS wordell allen, die

beid i ts verscbuldigd'. ZijD, vriendelr I

hunne rekeningen van af
1880 komen vereftenen;te

telijks zullen v~rpligteu. :
C. A. DE VI$.IE~S,

I, 26 Nov. 1880. , :

, 'I &rOPdl, bet>.Ï.f~
,genoeg. 'llren toebereid door

{ .
Stl~eniwQrn. Piquetberg, 8 Deo.11880. .

.,u.,--,.LIl' dndergeteekende ~enscht 1illvensnff ....t..:."
een net gerieflijk Woonhuis, piet tef

PA,ARL. :

,

ket groot.

BAZA~Rl
., ~: I I

E BAZAAR zal (D.V.j op DoDder·
derdag, den 23 l)ecemberi aan'St" .

in he Soboolgebouw Sidióud~'tim . ehouueu
..,,0 ter ondersteuning! v;aq 't nsiituut
SIM NDIUM en bet GeSticht EB HAE-
ZER. De geringste giR jal ~ dan

geD door ,,;wi A..tHA PT,
~; I BOD Seer.

A Z Ali A..tR.
PAARL.! !'.

r . ~{ :

JAABLlJKSCAE :lJAZUR vau bet
Werk gezelschap .« BiP .~ Arbeid" zal
vinden op WOEN$DA~, den 22sten
B, in de Nieuwe MeialeS8C~ool; openéade

ten' If tien ure. GIFTBN l;ltllea in dank
gen worden door Mej'. de Wed, A. Lquw,

RoOZUZWBlG, Mej. O~DON,!Meii. P. MOLL
de Pastorie., , ' ':i ' RRIISO O~ldell'1Ze,tee.lteiI:uletD. h~bben nog Toorb&n '

VG de bovengenoem-

raJische l;a~Jl1l1~.
(DO.-r •• Slk.) .

, ---~:,' !
T zeke,rste en -c ~ middel om' de
AustnJiBobe Lu.ia ~~ te ~.n, is .'

Uixtnor~vaH $i~~orst
Minuur is door ye~h.idene lieden in

heproefd,;en ~el)llleeR~beT nden, dat
sekerste en te:veo, bet' ~koQpete

u.nbi,edt om de Lui4~~.vet1-ij~eren. i,
Ond4q8~~d.en ; ;ziJD \benoomd .t.o~

ln\l:mIR~AGENTEN 10 ~ Kolopie ~n bebben
BEZ'EN[)rN:O deller I mixllsur

zij"pu te koop aanbi~en, ~tvaDgen.: '
SERV ill VAN ~n~& & ~.

U.D8ltad. 11 Oot. 1880'ij " ' "

l1(l1t1enswawU mid1lur ti ook ~krijgba47
keer J. C. pI'l'Olf, ~lItraof.' 1

-!: ,I

Machines

fen ligt~éid
~''''Q''' in de w:ei~ld n".i ..."'.....

5 H~rken~'

AQIN1,
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