
el'8

voor; de volgelpde oezlIrlle{](!u
Otii Rapport ill

der tJank .,.rt .Uireet
Oir~Ptflllretl tie kl616DtfrlD

~Jl, " eeren ~
JACóJ)us FtUi~COIS
.i.lCQlBus !JU TOIT,
..ftreeeu, twe/e "' ..... ·v.....
en QIll te b$llliteo
Balik al ofj:nict
worden verlehgJ.

T~"eul! ~~[rd~ ken
deelen overg !II118\t
15dctn Dece ber I

• . " Op

voor Een Aandeel in deze
met Interest voor hét

van ~f 1MEI LL, ~
van Direkteuren wor-

tot op MA.ANDtG,j9
1~82. , I. i

A. DE~. !'
.1 Ste"l

I)~Ker kpleir , .1 '~" ~
uec:alXlJ>Cf 1881.' ~ '-.',\'_"$'t'>

l~ ~r...~

KS, na unkoDlllC
Engeland. .: ;
uitgereikt ~r,er-;

I !. '

E Kon. MaaltitoombootJ
NUBJAN, WK. BAlM.'

. OGI, GeSAgfóerd er, ve1"-1
ht van Engeland op of
1 als boven vtrtre1tk8Dl
na hel; ~Dkc~epen der

I

doe men aansoek bij
:Sto()mbootm!ia~chappii .. U nion," - .

aanliggende te ._ ..
. en oott Lo~'D met

.7< ...;

) E KoD. MlUIlsloomboot
AFRICA~, W. Q.

nCIIL.n. R.N. (~.,<..Gewi·
r.ler, zal als bOven ver~
IJH'j:(clijk na IIl\nkomst Vltl'
geland .
. ssnge doe men ~anzoek: rij
boot maal schappij ._____.---

E Kon. Mas.lltoomboot
, A R.AH, S. ij,P., CURD,

H N.R., ~e'£l\gvoerdeT, uI
ala bóven vertrekken op
om ~ nur n.m.. 1:'Ia12 ~al'
'ldal{ zal steeDe lading aan·
Paseaaiers jl:clieven aan

n de Oostkaai (Aifre{Dok)
'8 uami.Idags. 1"

doe men aanzoek bij
.. Uuion"

the WE8TSRN PIlOVlNCI
V!s. BBRCULBB GBORGK F.

dabt.
of the J Ildgmeut ~f tbe Su-
rt in the above suit, a Sale .. ill
.fll.rm "La Gratitude," in thp

on Monday, ,the 16th Jalluary,
following, vis':...l.6 mules, 7 hor-

2 head of cattle, 100 goats, 2
sheaves rye, oats, wbeat,

14 pigs, ploughs, harrow;
imple~entll, stukvats, les-

tubs, &:0., &0., and a quautity
tore.

Wellin~t.dn Bahk,
Lijst van'

als' lIirecteqrcll :-
Atldt>3, J. S.
Bi¥~IlX,JacM
BUXlDllnn, Jr' £1, V .
Brin-k, J. Oi G.
C~IIi."O. J 1~P:.
Ollh<!, O. Dr, I •.
CiIli;II,. O. Of, 1'.1.
Cim~, D. q.
Hllmman, E. O.
HUl{Il, F. J~ Pz.
JODber\, J. 'A ..PI:
Joil'bo.rt, G. W ••
Kli~l, P. It.
Kri~16r, S, O.
Leeuw, R..;J. de
Mtirwe, B. W. J. nn
Mllritis, J. P., Jl,
Mal.n, IJ. J.; J. F,z.
Malboli''bo., W. II.,
MtI,~in, E. H.
M..lberbe, lE. G.
Mill.n, P. J" J. F
MII~ftn, J., " J. J.z.
Malan, F.J. Il.• J, 'F.
·M.lan, J.B G. J" J.

PIQUETBERO nn,
PIQtrETBERG ...

SUTHERLAND '"

DE Kon. Maalstoomboot
N.\TAL, J. MORTON,

G""zagvoerderi zal gereed
zijn om IlldiD~ te ontvaa-

Mo ... ,liofli aanst. {) dl'Z6T, en zoo spoedig
1D()lllelll)k IItJ&41Ktr:.,n ft;rtrek ken.

Passage doe' meo aanzoek
!:)tll)OlIDb<>btlml\liUiebslppJj" .. UII iOD ."

Ft8iserbv(. ,
LU"!ICO.:U CORNELIS JOHA~Nlg ~1. vu

Eischer, en 'LUND: and II: UIOON,
er~vee,~HI!~. '

I
I
I -

totilO

xf~, 1~1

van Gewijsde van ~et Hoog Ge·
1'8Q'tarIO~! in de bovengenoemde Zaak,

gehouden té Frl\8erborg,
l!'e2)61!'~le Distrikt, op MII.RDdllg, den 16den

van 9 Paarden, 8 :struisvogels,
, enr..

r.al wordtlD voortgéset te
in het gezegde Distrikt, op

en ISden vau gezegde maaLd
een vier·paardenkracht. Stoom-

Pomp, een boeveelheid Boerderij.
llel'tl"'lBCO"I~ 45 Struisvogelli, 10 Esels, Huis·

RIKAANSCHE

MAIlJ)IIN8T,

:

Sisten ~J'an "",IIAI;A./;,,iiA.I

ij. UN N:OORDU te PrkejL~rg en bij den

ES M. CROSBY, Opperbaljuw.

den Opperbáljów,
8I1;DIS~,a. 29 December 1881.

JAN 'VAN NIUIBK, Eiscb8T, en
8TUlflUKP, Verweerder.

1<: 0 van Gewijsde vAn bet Hoog Ge-
in de bovengénoemde Zaak, uI
.,.\)rd~n. gehouden te Jankora, in

____.__••_ Uistrikt, op Maandag, den '23stell
, van het volgende, namelijk :
en Bokken, 15 stuks Horenvee,

, 1 Geweer.
M. CROSBY, Opperl-aljnw .

.'an"_" 1882.

de WES'lKLllltl PRGVfliCl&
. Eischer, en . HERÓJLJ!:s 'GEORGB F.

Verweerder.
Ellilebutie van Gewi,1sde .vau bet lloog Ge-

in de bovengeb'oemde Zi\&k, zal
word en gehouden op. de plaats

I'IUltnnA_" in he' ~e Distrikt,
den 16deo JauUarii 1882. van,

k:-6 ~1oiJ.&ela. 7 paár.' !lQ()Nm<lle
trnlsvOllt~1&, 2 stub Horeuvee.:

VY.A.lllênL 3 ~I\rren, .woo
Raver, Koren. iNllj&imachi.a~
Ploegt!D, Egge eD ~der .8Ger~

deriiJl4~~ds4~baD. Skkvateq, Leggers. G~
ens., en een hoe.ee~b+ibai." ,

..n...~)I. CROSBY, Op~",
anurij 1882. .

·RAAD·, 'VAN'
Ed. p,,' MAuAré,
S'l'EYTL'-B,
J. P. F, JUlU'l'Z,
• KOTZE,
F. :JU&l~, T.hetl:;

, i

I

17P0'811,on dAt g~ne' rUJ.
Wi)rOen van at d~

tot l Sden Jl.nuarij 18S2
van I irecteuren, '
L. SMI'l'-H, Kassier.

i
December, 1881. I

die verkiesbaar Ii~D

MlllulI, D. G., F. S.I •.
.. Mltlun, J. D.

MaiaD, O. P .• J. J.z,
;'.loll"D. J. J. J. F,z.
P~litz, J. F., .p, J.z.
PI_i~, J. O.du
}tetid, KG. J.J.
R.,ti"f; P. R.,J.z. f
Ronx, U. L. le, H.I. '
Roux, U. Il le, Sr., I
RotllOuw, P. L., J. D.I.
R.·tief, J: J. '
n,.'880I1", H. J" D. 0,.
Smit, IL J., J. H.I. '
Bch_rtu, F. J.
Spuij,ll. J. A. v. d., ILl.
Toit, B. F., junr. .
Toit, G. P. 'du, E,I. '
Toit, J. F. du 13.F .1.
TI'it, V. B. A. du.

. Toit, D, A. du, D.I.
Toit, O. J. de, E.I ..
Villif'rs, J. Jc. de, A. P.I.
Wicht, E. J.
Zeederberg, J. R.

.. .



BET 'Inderdag,2'
TE

1882.

DEB. CO., Afal.gera. j,·L'lI• .I,TUa DU- "11I18TII~i I

in Baautolatld d~n ldleh
Aao' ~ oitlrve"in~ va,
len WQrd~ niet' meer ger
regi8traElo Visn gew('rp,

en Mil het vergoedeu der
8ren geleden '8chacftl vol~
ht, alt}lIln8 niet door d~

bet teruggeven van :'Oou-
t.llf·lP'Rn,[J1 . is el' geen 8',.."lee

het ten onder brtjngen
en . andere weeratr~vige

de legerscharen der loyale
niete meer gehoord.' Het,
geen gehei m meer, dat,'

uitsp,l'1UIr. des GOUTt>r;eur8;
itvoer hebben gflhr-agt, eni

zijl! dat te 4060.
rd .."len naar de geruchten

ronde doen, dan- ziet ook
at in. DRn Qt>grijpt' bet,,_.

ijke kracht, noch op de
te rekenen valt, lila ge-
weerstrevigen tot inkeer
ziet het in, dat <)f hetl

sTfigering zal moeton inge-
nieuwe oorlog voor ~olo-
bpgonnen. of Baautoland

·l"h ..ri worden als pen al te'i
oukosten voor de Kolouie.,.
we'gen gAAt het ki~('n r

w zijn ann dl' formeele
den heer Scnnlen kort

der jongste sessie in het-
dan is er .voor

kens. In dat geval
en, overeenkomstig die
k krecbtdsdig in toe-

gen, en dat wel met be-
'ale wapenen alleen. I Dat
moet "en nieuwen Baauto-
pn voor de manschappen
Idrniddelen welke duurtoe
alleen op de Kolonie een .
mag dan goon hulp iu-

van de RijksrpJ!eri ng of
EplI iedel' woo! ,i wat

nP. o"r!('I\'i "ding V1\I/ Jell '
h-eft j{eleel'd, d~t de
ut.ters, de :vrijwilliger

rllRtFichuim en de v~end-
tnrpll.·1l niet opgewassen .
Ilk, om d", Basnto'j tot
br ..ngel!. Breekt e~ een I

it, dill! zal de Rege~ril1g
op dl" burgpr8 moete9 ver-
even als laatst, slt>Cb~ een ,

, maar minstenslaOht of tien :
n'l(lPt.pli;''()rlrOP~Bn. Dist ...kten .elke i

man JeveNen, ~uJt!n
duiz...nd moeten vers!maf.
II iet de cnstichtelijké too-
h.·rha.lell, moeten weige-
n aan te nemen, anders
dpr bl] "gers zelven. Oos
h~t etI,·ct van zulk eeu

1.it"n... Wat r" roept men,
oorlog viel h~t 'doen

de burgerij zoo uiterst
hooge sommen betaald
leed de boerderij zoo

ijk zal het den Diet;zij.~J ,
tijdsverloop, een' vIJf,

aan de -burgers ,",ordt .
erkr men niet llo:tzij!

lI~g, vooral nie] ter
og die zulk een onregt-
lig' hPéft. Da.. 1com~bet
dan dwiuzt men de &ge-
te maken met d .. Basutos,
tredf'II." Het heropenr-n

inderdaad voor de Kolo-
t kelijke zaak zijn
dat ons ministerie thans
municatie m~t de Rijks-
heeft aangeboden om

en tot een bevre-
ngen. Maal' dat aanbod

rwaardelijk g..claan. Het
dprwOI'pen asn de voor-
er Kolonie zal vergund
t~ voeren op hare mauier,

Wlilllleel' de overwinning
wodanige vredpsvoor-
tot zelfs het verbeuI'dver-
Basutoland toe, als de'

Goone inmen.!fÏng
den oorlog, VI\O wege I

is, naH.r mon wil,'
wlikbare voorwaarde van .
IJlen. Zij is eeDe voor-

A-h'-~~'--""'wijfeld zeer populair' zal
en breedte des land ••• '

toegestAAn, dan zou !:peD
door hOIl het vooruit.igt

plRatssn in het. vrD~M-
te honden, niet alleen

ook d8l\rbnittlD, konnen I

honderden burgers
strijdefrekken, niet onder
er> honende offimeren V&Il
, mallr onder hnnne eigfHM'

met de Bll8utos op echte
te rekeneri. En dan zoo i
de ni"'Dwe ~ato-oorlog. ~

H8JS!lIr.aïi;oolrIOg zog ZI]D.

worden toege- ..L:
firAlre'réring r Wanneer "ij

toon, reeds van tild tot
geslage~ betrekkelijk de

de Basutos eu aan
Hall element in het
twijfelen wij erg er

deze !,lVn.llg wel ~et ja mOJfen
t.lltnn-ro1"n f:.och is ht>t antwoord wei-

dan is ~et koloniale pad .schoon.
ken d~ kolonisten er Voor de Ba-

nieuw fa bevechten, maar teveU8
lau r .Noor B!\8otolands bElItour

[.."no,·oelijk t!e stdlen. Zij treden dan
ni..t om<tat zij - ~ich onbekwMm
de \Vapên. tegen de opstandelingen

, of oqjdat zij op~ec tegen .de
tm_el en alleen, omdat zij er

ken W strijden, aan handen fn
:;
"",,

Grond behoorende aan
vernements Tuinen, met

1'IU~I"PINCBN. .
EN LOSSE GOEDEREN.

I. P. PEm JIiIf bo.
10. - WeHington, Vee en Louê

U08QClrell.vaD P. E. Kriel. Jr.
Dil V(lS lUITTBE*,lf.

10.-Fortoill, nabij Klein Roggneld,
oreerter. Vee eo L~ Goederen, van
Voe, Ps.

F. L. LINDBJ!Ill.lltO Iii CO. i
Il.-Wsaihoek, Af,l.· Worcester.

GoedereD, van J. ··P. Á. Hugo.
,., P. I. BoS"A". I

15.- Klapmilta ,~tatlonl' Merino
H. S. &vU.

DE VILLIERS FA liJIl E' U CO" '
.. 12.-0Ijflllltl4{i",teio, ll8Jbij ((lip

Moilt>zels. v~!" H. W. Gird.
< 25 -Klein :Drakellsteiu. LUIS"

Goederen, vaD' J. D. du Toit.

-I, 1.
-i

'>,; 12 v.m. tot 3 n.m. 28.;
OP~ van

F..J.

erverschingen zullen
van

II ,
I ~

I
VASTGOED.

GOLDSCHlIfJDT .N V.AN RIEMEN,
rii 1" .R1lff61.f(lO~in, Vaste' ell Loss

U0I801~I'eD. vat: J. 1'. J. v. Zijl.
J. s. MARAIS BN Co.

J,",n',n. J3.-Paarl. Vast en Losse Got·d.··
Villiers, Ap.r;ooD.

DI! VILLIKRS UeRE EN co.
uarij 2i:l.-Pluulr Vaste eli Loase Goe le·

Roux.' Sr.
-A. H. KOSTER EN co.

Darij 26.-Middelpost, Oalvillia,
1l1l1;J(ueu, ván' 1lan iel Hanekam,

J. C STEPHAN.
27.-Pompoenkraal. Pjq'lelber~
vl\n Mejufvronw H. A. A. Visser.

WAAL'&IDB'
I

24 BURGS RAA
.Landen nu ex
en BODEMS voor BRANDEWIJN-KETELS,

nagels, Sóldeersol, Blik, IJzerblik, Draad, Sold "",·hnl1t.,.n

NODRAAD en STANDERS, Téer~ Grease, Otie,
11ili1lD'F·DII. Wielen VOOI' do., Bouten en M;Qeren.

NISeH IJZ:<.:R, 6, 7, 8, 9 en ]0 vbet platen, V
PIS~tl'les, Spijkers, Schuivers, Scharnisren en Sloten ..

en KAR-ASSEN en VEEREN! Kar Lampen,
DeIIU4*kllsell,\ Zweepen, Zweepkokers, Zadels en T~omen.

EN, Volle en bal ve Kap,' Katels, IKinderkatels.
EN, KETELS, POTTEN, PA.NNEN, EM~E BA.DE~, BAKKEN,

•• ,,,,Ptii11'1 .... ,t. Filtreers, en eon groot al\lsortime~t
IJZER:W AREN, tegen de lasgste prijzen. '

, IV"lIe MIlAn, Ou. 2m. namiada·tl.12 .La~18t" K warli~r, 6'1. lw Damiddllt8.
, Ni~uwe MlUln, 5u. ·"Om. namid d- :1.
-Eer"tll Kw,uti ..r, . yonrmid,18!l8.

voorwaarde,
.bla.d vooruit Ut:IIllI!Ol"'iWW'

daarom
venchuldigcle
'hetzij bij een
..llantoor van

Uitgevers
: Kaapstad, 1

MA R.KTPBIJEN.

rlfn 15 en 6 Januarij, 18~.
£ ~. ti. 1:.

A.r.J~ppalan, pr. 8 ba. 0 18 10 - 0 18
Eenden, per stuk 0 3 3 - II 3 :3
r-:iipr"n. per 100 0 J9 2 -.01911

, Ganzen •.per 81uk .. 0 6 :I -. 0 6 2
Groene Ilij ..n per be. '0 I - 0 0 . i-

, Boenders, per 8tuk 0)1 7 - 0 1 7
I ~. Hupr, ... ...0.9 JO -'0 910
25 ,r. Haverz, P(. 1i'0 lb. 0 8 4 - 0 7 0

: Kool, per stuk .. 0 0 Sj"": 0 0 4
. KIl~koenen, per stok 0 .6 2 -. () 6 2 !

Pompoenen, JHIr atuK 0 .o' l~- 0 0 ~i
Peren, per 100 0 1 5 - V 3 6
Persiken, per 100 0 2 1 - 0 4 5
ROf, per li hs. . .. 1 0 2 - 1 I 5
Wortelen, per .bo8 0 0 I - (J 0 It
Zuurlimoenen, .. , 1 2 9 - 1 2 9

en

Dl '~ZiTI
" lOLOIHEINEN

JO HN
,
f)E Irl'c"kenin
·l ·£116s.t'II.
;~r: t;~(mtif (}et,aa[.llr·~t'·
o\'.>rdelt drie '0111.'

,
re , Fabriek van IJzer- en' einingsdraad
BE:r:rII:LD, _NGE.LAN~J .

. I· ;
.Im ...Ike .8oortVRDIJ ser- en Dr1llldheilJin~, Injlllnjll!pOnrtelf, - Horden, St!¥len en IJleren'1!=j~,!~I:~~O~galvanill6erd" l>raadt!ettinll~. B1iklt!fnllfl~ider8, Koperen Raamkoor.d,n, Vervoerbare

, allen. en Mllcbinerie Iln Wielen vlln ellie soort, zooals die .oP de DiatnantveldeD ge-
de bijzondere Katalogus), ens., enz. , ~ .

~IEUWE INGt~VOER[jE DHAADHEIN ING.
!

Kan ..n.

lj a. •• ••
8 Ol 6 0 •

'.' 9 901 7 20 AlteeI lO ill, 8 III \ Hwal Noord
I 10 OOI 8 li 1'\' ontuur

f.'m ' IllllllI'o."t.'Ve~t
2 ;aal ro 21l Beth ulie

I a m Roebof -
2 301 12 30' Brits Town -
3 4fii 1 45 RUl'jlersdorp-

.". • 5 .51.8 I) r,,,lesberg<
: . . /) 111 8 12 I'''TI'S -

!.. 6 3d "3' '"Iedon
•• i 7 30' I>:m L~alvinill ~

I 8 16. 62t 10 551 9 I>
I 11 J71 9 27

a.m. I !.
... i 12 1>: lO 16
7 Ol 12 301 10 35
7 82j J 21 Il 8
8 4, I 34, 11 30
8 401 2 8! II 59

I 9 ~ 2 42/ fil~o
- ! 9' . 8 21 I:. 59
- I 10 l~_ 3 3~i' 1 38,II. m.
-: .fl 20i 11 1 4 35

1
2 29

- i 6 4:l: 11 35 .. . I 2 5~
-. I 6 66, I 1 ~I 5 13 3 1-I '7 201'12 131 '" 3 26
-, 8 8: 12.50! 4 Il
. 8.44, 1 201 4 28-! ~ 21. 1 27; II 3

Io 80 2 61 7 51 li 10

6 Jamur';j. l88!.
8.. : G 9 0 - 0 li)

(jl 010 - 0 1 8
0 2 0-0 2
0 2 0-0
0 0 li - 0 ()

(jl 2 8 - 0 2
cl 3 li - 0 7
0 4 0-0 4
o 19 0-019.. ,g 0 0i- 0 0

0 2 - I) (I

0 1 0-0 I
I 5 6 - I f>
IJ 7 9 - 0 7
0 I 10l- 0 2 cl

0 0 1-0 U
0 8 () - U 6
0 1 0-0 8
0 2 6 - 0 10
0 0 6!- p 1
0 0 Of- 0 0
o .3 g = ~l~o u
0 , ,,- 0 5
0 e 8 - 0 2
0 II I _II lj

PPING INTELLI'G._';I'oCJ:.

• I

van Hoek- -n T·IJ ... r ~OIIl .. i;B een I!1ehe:,,1nieuw principe ~emft8k~.
en wnldt tw,,, vorl in dm fIY".,.rJ ,,~dr~en~ zoodat d~z"l>e seer vast
bet IJzer lCetdajlen ia en het IJzerdrAad d~rdoor getrokken wordt, WIl8T(],OOr
handen. vereillOht w.orden. om den St&n~AA~d rej.!t np lA houden, is
looal. Uil de trpkemng blijkt, loodst dl' Strenl!' of de' Draad een
de lenjlte. die men "P het tenein 11004ill' beeft, WIUUDII deze
Wanneer nil de Draad goed j.!espnnnttl is,'wordt'hij op zij~ P

~ll8t wordt llai1agen, wBllrdoor de Draall niet allepIl volkoltlen
de Stsnrlnard blijft op dele wi.iz~ nii en ~"hElel r"gtop stAan en

vee, dat er zich tegen 8IIn8chuurt.
dit Itelll6l nog .nd~re groot~ ooordeel81 >erbond$n. Er ia g>'en ge.""r Toor

bij het .eno..r, hetzij hij het vll8tmRk~n, en alle mA~",aI8n knDnsn in veel kl"ir.er
terwijl de Standaards v,eJ aterk41i lijll dail d~'platt.. Il,~r"D die vee

CQllnUlIIiI'''.'' liiD 1t x I t x i.op vier yards van flk~r JEetplaalst, pn de hrnad i~ de b~8tO GejffilVllni-
~_I!rdriad," of I> Ola.lllevl,,!!ht.-ll; d .. t"plijl' ht'"ft de dikte >lIh No. 4; de ohder8te PradeD .
No. 6. De hovenIlenoem :" Omhtlini,,~ is lie be,t~ tm de doelmq.i~ille di,.._tot '"Of} toe ia inge-

op lijn ..igeD fahriek gemaakt is. kan h~J den DrllRd en toeb ..hooren tell~ huit~lIg6fl)oon
sanied"n. . , ' .
cirkolairea en kalalogll!l!en, doe men IUIDIgek bij

El', Tf.~f'ft"tr eie C..... rt:Ïal ~an", Udtfl"yst,aat, Ka.p8tad.
Jo~ SlUW in L.Uld l'..:,,'m eD iD wieDs ~sgazijll mODe~r8 II~CDJn bezigtigd worden.

, I I ,: : •-- _- : ~- -_-_ --- -- ~------ -_-- - -- .. - - -'7 - - t - - ---I-~ --i---

COMMERdIJ1JLE; i -;

..:Brán~surantiem~~sc~ppij.
UPGERIGT 1855. I! i;'

KANTOOR I ADDERLEiYSTRAAT, ~AAPS~AD.
A.ITA&%..t £50,000 ~'Zm.LI*Gj ~.

1.-,_aaaVaJlOII'DS, £3$,780 40.' . . .
I

DIREOTEURBN:

'radock -"-
'lnnwilliam
Dnrben
Di,uDsntveldel1
Fransch hoek
P~rburg -
Georjre •
Ilraaff-~einet
l1eidelberg -
Hllmanedorp
flope 1)o",n-
Allnovel' -
.-Iopefield' .-
R róonstad ,.
[( rakeelri vierI'.r

f,

'I, ,

~Islmeabury-

l\Iiddelburg -
~urra'y8bul'j!'
MOMelhMi -
Maclenn
Montagu
Natal -
.l'Iamaqual&Dd
Nazareth -
Oudtahoorn -
Philad~lphia

- ~:
, <:

le MIIlrnU8, Swed; sch, b.
OJ/('C~I.UI. CIIr!!'", 8ulldTi~; O. O.

s!chiftffino, Ital hit, O. Oruno,
COli).. ,_

Ilal bk, L.olhllri. from Cardiff.

,;,.~,-:J"- ,;.-
- .I.i: - ~ri, .bk, A. Pit't,i' from Trinidad to

pOt'hea. ,
deaths from Varia". eaU!611 &: pot in

,....,"""'_ &; coRle. .
Swed ech, 4. P. CronOOl!', from

• delila. ,
W. H. WiIliam8, from Ichllbn ..,
I SkiDs.. I

LE B \Y.-Dt;PA.k'flJII.U. "

H.'I.O.M.S. t~ A08tl'llliaii
ott--I"unr'ODlnOutI .., RMSt, lo AIIWA Bny.
""-_·.-.· .. n.·n •• bIJ, to London.
~-DUltJell1aaln, Rus bk, tol ER,t Londou.
Ull"'·" , Swed bk. tfl Falmouth ..

bk, t.1 Oollcu~ta.
64-·UI1Iiml)WI. ~S to Natal

"

~"I~,,:B0880Jl[B: TAKLIJ:lf.
, Mij- i

leD ~ ~ m. j p. 111.1
.. ,7 O· a 10
2 j7 lO 320
12 7 46 366
II) 8 0 "8
21 18 28 436
'ao 8 66 6 6

i 9 2 5 10
38 I IJ 27 5- 88

III 38 549

" Paarl -
);PQ~hef.troom

. 'Prëtoria •
P8IU'StoD
Piquetbefl<'-

f

W}t. BERG, Voor'iltpr.. i
J10RN E. ~IAXW~LL. Vice VoorZitler;

~. J. tiE VILdER~. D.A .• ,.,;
Q. J. M. VOS,n. WIENER.
i

BB.ANDAGBNTU~EN :
'PAIRt-P. F ,DI! V'nUIlB8.
POltT ELIZAHETH-40".l'rlilln: AIl8UrDDCt'.
J-ltCIJMOND-A, P. il...: ViLLI.R8. <

IHVI·:m\llALE~O. R;Eln. i
ROBERTSON-J. J. <lJEERINGBJ
SWfoILLE:"IIJ.Uf-T·. W. LJANI~l:..
1tJLI:iAGH-H FAOA.,'N.· :
UtTKl"JIAGE - ~x.euieu,"k"met.
'VICIOIUA WEST-Jj B. AUR.,!I'. ,
WF.lIqNUTO~-COA ON & LOQw.'
WORCEsTER-8ERN RUot L~D8.1jEKG.

t tel Port
beth. I :
---,i

JIl·.M'.t1.~"u,,,,,,!,. DlNOSDAO ~ WOENSJ)AO,
!ri, jen 28, Decpmber: 1881.

(PBUZKN PRB L~.)
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jAaroud .. , ,),,: ..
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tweede, tItsIe do. ." . , .
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liet Di.trikt gefok"'. ..,
het twe~d~ b-ete, do. do.' ...
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bet Distrikt gef,;kt.., ...
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bet bf..te pMr aware Tr,,~pa.r-
tot 7 j~",r 0'1,1 .. : 2 0 ~

bee." 1:..... lIuileae1s 2 10 v
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besten ~~ ••.
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, n Ru iker Vp~~bl",men
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collectie ~ljch.i"", ,
collectie P~~uniH8'.. ,
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Ol ,12:J Vuor de b"4" collectie 'lruchten-
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Blad of Rol.:, .. , :..
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het bt'"te pMr Dui ven
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, de beste ii lb. Versche Boter ...
de tweed~ beste do. . ..
den besten Kolonialen IJ am.. ,
het beste Bonen brood '"
de beste Koloniale KilOS, 10 lb.
de' beste 24 Moathollen
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h ~~ER '.!NDl-tJE-i ~DH 'Yoo'J.*meDI ;,sijude ,
; Heeft déTr'(}ttdel'getee"ellde gelallt, !'Mn ,bet pl1blie "

eéne Jiublieke Verkoopin!g -te boutftltli omtrent bet
zijne :Kostbá')'e VASTE EN LOSSE G(>ED~REN. '
TEN EERS'fE, de welbekolHle Z8l\ipla~ta .

" ., '.f' u T'W E ~ ~ UiIL
u~tJ..~:tID,inhet, Vruohtbaarste gedeelte ,~n den P:AAR

ltIaaN;..81l Welliugton. I,.
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I~UWJ.t\t\
£6.000 .l~lA*-",,"_vDE
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ijnp1a&tsen, _ UI,.U

derijg.reedschap, ..............~.
, .

AAN 'DE:'p~.__~~.&..

,><

-
lTITGEBREID
OS EN jA tTGO'ED,
OP DONDERDAGt_26 JAfUA~I~ 1.88+'

On dergeteeken den, met instmoties begunstigd ~oor den Heer D .... IIL . .
zullen op bovengemelden datn~, per Publieke jVeiling Verkoopen :- "~'

! 'l- VASTGOED: ,
I De Welbekende Plaats "MIDDE~POST;," gelPgfn omtrent één D~r rijdens "Il
I bloeiende Dorp PO~TERylL~E. I D(·z~ Ph'!I.rs, ~i.cht a~ll oe 24 Rivieren ~Ieg('n,

van Water vo~rzlen. Er zun OfJk drie gOl'lvf"O,lke ('IJ hecht gpbo!Jwdo WOON.
EN op alsmede, Twee Groote Stal(t'n. met plaats toor 50 PAARDEN, één Wagen.

'I'rapvloereu met Kafhokken annex, al1der~ Hnitengebouwen, en drie groot.
Er is hiel' groote ruimte :voor Wijngaal!pen, alsook verscheidene Morge;

P1lA"".n Grond. t
V E;R 0 E R:~

TWEE ONBEBOUWI).R ERVEN, pelpgen in het ~child('rachtige Dorp 'Portérvm.

II· L·O ~SG 0 E~:D
34 Vette SIRgt ('n'lirelcoS8en ,. il '

200 Do. Sebapen en ~()kkeu j;

30 ABuleelbfi'stl'n iu g,oede conditie~;
8 Hij- eli Trt'km€l'l'ï~, yao 3-"-4 jltt'~·n
1 P'"H Prucht ig'tl SdIlWt))f'lrn<,'rripF,';~(_j"eri~e,I, esseerd

12 Ezels, vau [1-8 jat,'n, geschik I V~OI' TI flIJspnrtt'ijdere
8 Varkens, de nalldrl(~~ht van Slagters wel waard.
1 Nieuwe Bokwagen ii
1 Do. Kar op Veeren ' ;:
2 Do. Spannen Tuigen cow pleet :
1 Do. Paar K!lrtuigPIl l'
2 Stellen Zwiugels en Kettings
2 Enkel-voor Howards Ploegen ,
2 Zweedscht; Ploegen, compleet, gahoel Nieuw

12 Nieuwe Vt-lzakkell :
1 El.{ge . ..
I Lot VI.t.·n "
I Span Jukk"I1'~ Ri"llwll ('IJ StrfOpp<m, compleet
I Nieuwe \Voód's M~lIilllllchil!(" ~,

E 1N 0 E L IJ 'K
;JO Zak ken KOOt'Il. '1 f

ALSOOK~', ~,

IIUISI!AA D, vali Id !.i<'WOI!(' Hsáunilllf'nt, to veel om te melden.

KOSTERi' & OVERBEEt,
,; Afslagers.:

o 5
o Ó

. 0 á
o 2
o 2
o 2
o 2

'0 2
o 2

Bonus en

o 2

E o.ude~lleteekellde, daartoe met instruoties
. DI: VlLLisas, zal Pllbli~k doen Ver~oopeu,

Op Vrijdag, 13 JanLL&AI.L
be: Koetb8re Plaats, Zo.ETE INVAL, gelegen in de
Spoorweg Station, Groot circa 100 Morgen, alles

sOllDlllm~' WOONHUIS ïraar den nieuwsten smaak lU~'''I'I, ..n.
tv.f1iAV ••ns Paarden. ~n Koestallen, Wageobni,a.

, besten staat- van reparatie. !Je gronden
, eeu Wijnj!'sard vali' omtrent ,120,000 :'1toi4ken, meest

uitmuntende G 1'000 voor bet aanplanten van Dog
Hqpm'l!'R'arden, beueveus Ditgest",kte Heutbosacheu \'al)

. Bouw- en Brandhout veel voordeel opleveren.
tigen Stroom Wal.tlr b..t gebeele jaqr door, eo heeft u
voord ..elen aan oe Plaats verbouden kUflllcn genoemd'
ijrd is, die een jaarlij ksche hoor vali £~O. benevena all
oplevert, dat zij recht faq grazell betf\ in deo Paar

Vh·i daaraau gl'ellzend... Verder ook bijzonder 1S"""",'''.p,a
e en ovehnige zich selven.

'VAATWERK, 20 Sto.kvaten, 12 K~ip4n, 'I'rap-,
I Okshoofden, Vloot jeti, Krauen, Trefhter~, J!,n~mers

BOERDERIJGEHEEUSCHAP,'l W8~elll op Ve
Tuigen, I :-'-pan Jokken en Tl'l'kgoe~, ~Ioeg~n,
VENDi": HAVE. Il uitmuntende KarPllarden, 30

HUISRAAD, Vooe-, Eet. on SlsBpkRmer ldcubelen,
enz , t~ "veel om te omacheijven. ' Co.

1 10

10

1 10
1 0
1 ,0
1 0
1 0

1 0
1 0
o 10
o Ó
() 10
o Ó

1 0
o Iii
o 5
o ii
o 2
o 2
o 2 e

Piketberg, 12 December 1881.

F!~T)L!Y &GEORGE
I .f,:

ONTSCHEPEN NU EX (( I Jl)L,"';\\ I\'!'\).'\'! 1:.'\" CJo;~'i'Uf1IU~,"

; ~. ~-KOOKKAGJIlELS.
VERBETElWE AMEmKAANSCHI~ E.'\ !':.'\(il·;,JCIII': F.\-ltSOENI~N. in groote

i verscheidenheid van rnaRk'H,1 I'll g't·()t.rk, t.-:!"" ,tl; .j~. "II h .."i){f'I'. !

'J. S.. J.L6B.AIS. & I , .bUK,·~'

"";:"""';'-P-U-B-l.J-IE---;'1-{_-E---V-E----4;.__-+----+r--+-+--,... Milners Vuurproef araI:dkasten;
, . VAN ~ENI IJzerpakbuizen, qravestraat, l\JapstaJ. ;

--------~------------~---

,lIJp. Bank Gebouwen,
I'aar], 18- December, 1881:

;3"0 0
1 10 0
i 0 0

o 10 o
1 0 0

l~

OSTBABB'. PUBLIEKE VERGADERING.
AFR I KAN E R BON D.

;j~' PHILIf1tSTOWN·
dj~ ()P eene gecombineerde Comités-Yergadering, geho~?en te PHIL!PST?WN op den

, e~ 9den December, 1881, IS beslorén eene ALG~,MEE~E VI<}RGAlDE1UNG te

Jlbeleggen te PHILI:PS'rOvVN, ,

l'UJ.I'.IU~.u, I, Op Woens~,~~m~,,!.~~uari, 1882
i I ten einde de volgl'nue zakl'Jl re bl'spl'ek;en: ' .,

I.J"~'I'I cJ. HaJldplsvet'eeniging'. i
2. Houf,lbelasting in pbn.~s vali Huis· lW lllltlwlHsting.

J :1. Wijzigillgen ill de Bntgenve'l. ,
rge,t, 4, Hoe met Basutnlalll! t,~ d'lell;

. I 5. ho i,'zing vali AfJt1t'lini--l'l'I1,lt)lI. t
zi~ 6. \VetsonlIYBI'p van IEdt:(e ,Upingtoll t!'ig~'n te wt't'kl·n.

welk~ i 7. VelJkurnets lIIept' rt.gt: toe te kellnel1-
d a.a ' 8. Emigmtie te!r('n le WP!l'kl'~I. {:1 '-'

9. St,emregt le VPI·HII.Jpr~h. \'
10. ,HollanJsch in Parlemellt. ,i

,I De vrienden eu belangstt'n~nden VI\'1l de r~iglridl'~, Hopelown, Col('sberg, Brit.~·
;: town, Philipstown en PetrusvIlle, worc~ell dnngelJd pltg{,1l00dl~d ('n ve'l'zocht d~
i\ VERGADERING bij te wonen.' . r
,;, Vergeet 4en. dag lll,t,
l;j WOENSDAG DEN 1STEN 'FEBRVARIJ, 1882~

SSIl:N~j . Afgevaardigden vali andere ComitéS zuilep welk&Jn zijn en van log!es voorzien
il worden.· .:."" : i

rl Ile !lIlndHcht van df! verschillende dOllntés van T!l~ketl van den. Bond,door geltteel
ii Zuid Afrika wordt bij bovenstaande pUlJt~.n bfopliuld, en ~J .~or~en vrJpndel!Jk .e~~oobt.
i' ons bij te staan, pn mpde ttl werken, en h~nne gevoelell~ biJ WIJM van afgflvaardl~deDj
!dan wel schriftelijk. aan don ondt'rgetef.'k;<oode bekend ti'l .maken. ,
II ',' Eendragt maakt tnagt." Ik lOep allt> .,ware Jfr,kanet8 op om ~la. ~n I~.n
Izamen te spannen en ZIlmel! te werken ii en .WIJ znJleQ) ~n moeten de o,erwlnnlD~ ~.
Ihalen, en niet langer onder .den druk van Ultlljonders ¥wIJl1en. 'II } D. F, BERRAN_G~, I

o 10 o IN HET DISTRIKT

o 10 0:

de beste ii uJN..rs Witten
Groendruif,VRllIBïD .. , . '"

, d.. tw~ede 1>.o81t!do, , ,
" den be8t.ene,' k~len do., ' , ,

dOl bt-ate ii Le!!,ger8do., SteeD-
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Op :I"st VRDbet COlDité,
• 1 ,- •

G. MEIRING,
Secretaris,

,.. '"

dt! t ...~ede heste do. , .. ,
dlln brat ..n (,Tlk .. t"" LeIN~r do.
zond ..r Spiritus. fRn 1879 '"
(leo heSI"D Lt'lI'lI'erPunt.c dn.
den brlt ..n I....!l'p'.r 'Vitten
van eIken uud ..rdow"" "
dep br8Jen L"g!'er z,>eten

:. i

, de bt>ste collectie Groenten,
't eD quantiteit "ereeDigd ...

tW,t'ede besta " , ,.,
derde bMte." .. , ...
beste Mud Aardappelen".
beete Mud PlltRttes . '"
beste Mod Uijen",
beste .2 Kopppn Kool
beete Pompoenen,.,

'V .. n..,.1A be,te,6 Komkcmmers '"
beete CClltctie W Of tel." ge-
het voerd"reo Vee.,,' o 7 6

DE ,GROOTSTE VOORRAAD]
I ; ';

E U B"N:E L Et N',
IN ZUID i AFRIKA- . i

90 en· 92,.LANGJlA.KTSTRAAT, KAAP~TAD.

D. I S A A C_S & CO.:
EN. a'8n het Publiek yall de Ka,~p!ltad en de B~i~h ,l!istri:k!tell le b.erigtell

hunne Gehouwe.1l Ilanmerkdlyk vergrool hebbeu tot btJtue pr~atslng vali
voorraad, welken zij gel u,;~ kUil neil allnbevel'u, daaf a!leArllkell'n val>

out gem~a"t zijn, gescl~ikt voor dit klimaat. iJe "i~er\llarsJ \'el,e jarl'1I lanl!
gedreven hebbende, en I.01l18"te koopers op de Engelsche ~8rkt,zijndeJ zijn
verl.oopen ;- ' , J

MEUBELS tegen merkwllHidig LAGE PRIJZEN. D,aare.nbovl'1l ziJ"
.ii"un,"I1""ns -VOOR KONTANT GELD te verkoopen, het.\ e~k hen In ~tll8t

unne klanten het "olie 'oordeel va;, kleine winsten te geveil, d~ar er niets loe·

voor KWADE SCHULDErf. . 1
assortiment \'an in de kolonie! gemaakte Meubels eli Stll;l~houteD Slop]e"

ndlrn.mll

tnl h1' ltomell zien V811 11I1flllen;.voor~aad eli 'hr

:WQ Slngtschap~n en Bokken, Gróot en vJt
30 Stnks AsntfleJvee, Koeijen en Vaat'zeiy

. 3 Span Gedresseerde Ossen, ook geschi~~ voor

lEh wat verder op den dag der Ve.rkooping moge
lof! Verkooping zal begin~en met het VEE; des mo
D. Plaats' zal wor~en opgeyeild precies om 11 uni' v,

J. C.
Vendn-kantoor, Laadplaab, BergriTier,

I5 Peceni Der' 1881.

1 \
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,, '
, ~

..J

,
, LET OP H~T ADRES:

·d °A.frikaan$dhe ~eubelbazaar
. I I "

'00 ti': 92, Lapgem~rktstralllt, .Kaap.":
aan'nul.( zijn ueïlllblreerd& Calalbgo,seD te ,,,rluij,eu. Pr1~s U~e Shillill ga, '"h

lerugb-ta~1l aan d~n .Koopcr \aD eeu or. "sn AU. .\
~

.jJ

·li,

,~~ ...----'W
d •,

Alli._ .. tie.
Ju. 1"';'8, ~882..

::,T bedell noud' te 8 ure lD

Zendingge8tiob~, laageitraat.

eiken, morgeD ill
Zendingageltiobt.
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104 Vgor de beet.. 'collectie Af,,~8IledeD
Bloemen, zonder op de rangscbii-
king 'te letten I ... '" ,..

105 \1oor den besten Ruiker .
106 Voor den tweeden beaten do'
107 Voos den derden best" do

; 108 Voor den beetdIl ~1I11druik"~ ...
, 82 Voor den besten Koloniltlsn Beer: 1 0 0 109 Voor den twee~ell btost,,~do. ...
i; 188 Voor de beste K0100ilil .. Z"g ;': 1 0 0,110 Voor de best" a>IIlnten 10 Potten
l' 84 Voor bet b-sre "!rIN,," Varken ' 2 0 0 '111 V..or d-o b..stt'~n"ikerVeldblo"m~~'
)' 36 Voor het tweed e bt;ste d». do. ,.. 0 0'] 12 Voor de beste ~t8nder Ve~beili88 .'ii I!13 Voor de beste Fo1lactiêR,'HI .
" PLUIMVEE. IJ 14 Voor de b.sleieollectie Fuehsias
I' 86 Voor de beste Hoenders, Haan en 115 Vo..r de beste ;,oll.etis Petunies ' .
1: Hennen .. , ... ,... .;.. 0 &. 0 116 Voor de best" Icollectie Viooltjes .
1; '[fT ~ ",-,r h~tHbi'stA paar Kalkoenen, -, 'iDIVERSE.
': . aan en en .. , ... J.. 0 1·1 I; . .
~ 88 Voor bet b,>st" paal GMlen '1" 0 5 0 117 Voorde btostecJlIe~ti~Struisvederen
;, 89 Vuor het beste ~I\r I':~nden ... 0 5 U Il'el'weekt in ~et ~istrikt ~oor ded
g 40 Voor het ~st.e pn!r Makouwen 0 Ó 0 ver-toaner, nj~t!Ïni~lder dftn'}IJb. '"
f '1 Voor het beste palIr Dui,en 0 2 6 118 Voor de tweedP brat" do, ... .

BOTER HAM' 119 Voor de belltt!~lIfet~ Atjar " .
;: ' . ' , ens. 120 Voor de be8~e iBot'rtlo.zeep twee

42Voordebe8'e5Ib.VerechdBoter~, .. 010 0 St~enen ...1\...11 .. ~'... ,0:10
:ii ~ Voor de tw-eede ~f8te do. .,., 0 5 0 121 Voor de ~ste poil,ectie Vruchten ~pt .
~: 44 Voor den bt\sten Kolonialen Ham 0 10 0 BranddwIJn , .. ! : .. , '.. ,;,~; l' 0'r 46 Voor het beste ~reDbrood ".. 0 5 0 122 Voor. de be8t~ c911ectie Vrnchten-;:
:;~ 46 Voor de belte Kol(lniale KII08, 10 ib', 0 10 0 konfijt "j I' , . ,.. ... f 0 10 . 0
" 47 Voor de beete 24 ~08tboI1en ." 0 10 0 123 V~or de bt>8t~ cpllectie l'aliak, iDi'

WIJN. Blad of Rol .. ~ '... ... . li 0 10' 0

~1 48 Voór de bute .jf Lell'llerS Witten Op 1~8tivaohet Comité, j
a, . Wijo.Groendruif,tanl87IL' ".. 8 0 0 I i . ,G. MElIUN$"
~ 49 Voor de tweede botstedo. , 6 0 0 $ecrel4lfls, • i 'JE

,'O! 60 ~ oor den b.·sten e~kelen d~,~ ..:: 3 0 0 i , ..~ i .
•.' 61, u~r de be.te 5 L\!jrgeri do., Steen- I'
,';: drUlf '" ,.. .... .., ... 8 0 0 1. :Alle ..vertoopilé Artikelen moeien '~epro-
:~ 62 Voor de tWl'ede bé3te do. 6 0' 0 dli?,eerd zIJn d00l1ae~ rerloontr en in {/Ct dl'('trikt.
!~ 68 Voor den hf8t~n t'~ktJe~ ~~\lftr db: 3 0 0 Pr1.JZ(Hl zullen g~~ven worden 100~: Gro~Dten,
1> 54 Do. land .., Spiri~us, flin 1870... 2 0 0 V rUcPtcn en "nae~ Artikelen, ded. E::r:~ibitie
F lS6 Voor Gen boeten J1.t'llllerPunl>tc do, 3 0 IJ waar~ig, hoewelllni~t genoemd in tle~.. PriJ'sJiiet.
'" &6 Vnor den besteil.' u""..r "VI'tten' 2 L> f W' "~1, W r:" • ,I e proe jell! ,ju !poetell ingezonden.' wor·
.,' ijn 'lUI eiken uód~rdom... ". 3 0 0 ti ' , ,~

67 Voor den b.>8ten Leg-ger ZlIet~n en bij het !cal!toor v'an den Sedretaris,-op
Wijn ...: ... ~ ". :.. 2 OoMaandag, den

ld
2qstt)n Januari.i, tuss4b6'll ~ en ~

68 Voor het beste H&;f!-aamKaapeeheD nre, vergeze Vani een oertificaat<~ van, twee
Brandewijn,.. : '.. ... ,.. 2 0 0 respektabele InwpDers, lIie verklarir{g- doen van

89 Do. Gpfrabio.erdel'i Brandew~jn j" 2 0 0 de boeveelhei~ illj het bezit van den-:te~ner.
66 Voor den belten u.1l'1l~rAI;.!n;" 1 lO 0 3. IGeen PfljS Zl\1~egekend word6lJ te'lzri de
61 Voor den ~"'n Lpggér Spiritus 210 0 vertoonde :Artikelen! 'er een waard. '~aoh~,wor.

Alle proefles te bestaan uit 4 ljJottels. . den. ' i I }: .
De eerv?1 vermelde Wijn zal den It"eeden prijl r 4. Vee, da~ Trotjger den Prijs ~Iok ~n Vee

erlangen, llJ~e"al dil eerste eD de Itweede prijl van .andere d.l!ltrlktpn, nIlen, eYe~a}8 P~arden
aa.D een en de~.zelrLleD persoon worden toege-, bove~l de zes Jaartsllecht!l voor'exhlOJtle ~orden
WeseL •• De prIJzen: voor 5 legge1a en 1 leggtr, toeg~latEll~, ':[. ~ i
lollen Diet aan een en deuzelfden persoon "or.) 5·1~?egangkaartJiel' v~r ,~o~~~enep, Is,
eten toegewezen. . . I Bd:,; l!(lllderen ISi ~MrtJea zIJn bIJ 4,e Deqr ver·

GROENTEN. . I krligfMr, yo.n afr fur voor Is. ; K~derep voor
62 V dl. 16d, , i , ,I

~
~~tei~ e:s~\D1U~tct!eeI Gr?ednten, :, 6, i ~~t Terrei, der ~Ihibitie zal ten li ure

68 d
q .If~ , eeDli .,.. 1:1 0 0 open! ZIJI1 voor bet Publiek • I

oor e tw.ede be~te 1 0 0' i . I ' . 'i
M Voorde derde be.tItl,.. ::: :,:: 0 10 0 . 7.: Alle Artike, em moeten vóór t9 urt! v.m.,
65 Voor het be8te M~d Aardappelen... 0 6 0 Inge,oll.deu word.nj . ~ i
66 Voor het beste Mud PIltlIttes ," 0 5' 0 8. iNiemand zal' tot de' Ten toonste.iog Word.ea
61 Voor he' beate Mud UijeD... ,. 0 6 0 toel{~laten, terwijllile Beoordcelaarl d. Jtijzen
68 Voer de beste 2 Kopp~n Kool ~.. 0 2 6 'toewSjzen. i !, • £. ;'
69 Voor de bute Pompoeoen". 0 6 O. Op Iqatl van het Comité~ i,
70 Vear ds be,te 6 Komkcmme1'8 ;,.. 0 2 ti ! i ~:! .
71 VD?r d. beate collectie Wortel., ge- \ ! G. MEtRING,

ICbUt yoor bet yoerdllren vllll Vee.:.. 0 7 6 . $ecreta~is.
I j, 5 ,

DE GRCj)OTSTE jVOOR,,~D ,
I . VAN i : l .t

M 'E Uf B' 'E' LU'! E 'N". .' i .. : li l,
IN I ZUID JlJFRIKA-j .. ., i'

, 88, 90 en 92, ~NGIllAB.K~TBAATf iKAAPS:~D. ,
D. I SI A A C: S &\ CO.· ~ L' . ~ Q)

H EBBE~. un :lIet Publiek ~all de Xaap5ta4 en l1e Bui~én Di~trikt~u ~e >berlgteu! -- '1
. dat z~J hUI~ne Gebouwenl aanmt'rkt:lij k ',rgroot hebijen tot btltere p,18atlling UIl::Z: E

hun,ultgebrelden \1oorrud, welk~n zij gelust ku!,nen 811Ilbe~I'II, dltar alileA~tikelt'ni vair, 0 :::s
gOt-cl droog hout gemaakt zijn, ~lIcbikt voor dit klim~ilt. D~ "i~el1aars,. velê jaren!lanlC ct .=9.
~eaen bandel gedre'en hebbend~, en kOllt6n!e kobpeu op de EDgelsche ~arl.;' zijnde; zijn: ~ 'Q)

ID .ta.' om te yerkoopen :- I : '\ ! . ~, :' I ~ ~

.. G01!=DE MRUBELS teg~~_ merkwlardig LAGE PRI.JZEN. Daar.bovt'ui zi)ui;( ~.'J Oi)k Toornemen~ VQOR K~TANT GELJ1) te verkoopen, het\\elik I~en in 'It, .. !!
Itel •• an bulllle kl.nten het ,01lC!( "oordeel.un kleine winsten te geveil; ~.ar fer niet~ t~- ct 'go
gegeTen wordt 'OOT ~WADE $CHULDEN. ·.r Ê : . E

.. Een groot assortlment van i~ de kolonie gemaakte ¥eubels en S~!,kho~teD Sttl"lell ,~ .
• hlJd ~oorbamJen. ' '. .;"..., .~. ; Z lj
, Het Publiek. '10rdt uitgenofdigd tilt ht!1. it.Olpt'1I zien van hunlf~;J.~~rraad eli h~ 0 ]

"~Jlleolen VDIl de ptijzell. I • l ., .
'Ll£T OP HET ADRES:' ~ r : . ii

Zuid Afr&aansche Meuberuazaar, ~
8s,'90 tO 92, ~pgelDarktstraat,: ~áapst~:

lIB.-Op llllOfr~1( lijn ~mQ~'treerde Cat .. logl .... n'te ... rlLrij~~. Prij. One ~hillinga, ~Ie
.1tI..ql wor,!en leru~b.'_'1.t Iin d'tl~ Koopu 'ILO e.lI· of .... dH Akh 1 i . l:

. i. ',' ! I ~ ~
i
!
1 i i
• ! ~ j~l'I . . .: ~ ; j , 1

. ~ I . ï: . i i,'

,,,,,,,,,,,;,0.;;;0,1,,.,;, :c~L~r"~":'~:r::'t7:'~~~":·~:~:::t1t~;~;;~

VINDF.N

den 25sten' j.an.

,, ,

;"'~DB DI i '

Volgende •Pri' .zullen worden Htoégekend
PAAllDElf :(ia ~ . . L ,,*VOlITEN.

1 ::: 6hl.:~~~ ~ar, . 7lJ vcii,1' de bpste d<)I1eetieVrucbte~, in
.. V £4 ·0 0 ~ftndjes, llellCh~ foor nrkoop, een
«. oor het tweede beste ' '2' 0 0 Zilnren Bekerl1door den Wel-Ed.
IJ, Voor het bt>eteRSjpaArd " :r 2 0 IJ G!bEON J. K-.l.o. geechonken ....
,. V90r het tweede ~te do. '" .l, 1 9 73 v:rr ...,lf Voor het ~te 21-. J.ui....Hengi've'1- . 0 oor het II'roo~te en 'best II ~o,t.t-J .. ~. jj , timent vtuebten ... ....,
, liD,io het Dittr"kt getokL, .~. .2 0 0 74 Voor het tweed$ bene· do ..
U Voor heLtweede b.>Stl', do. do. .jo 1: 0 0 76 Voor bet derdtt 'beate do .
7 Voor het~áte ~·jllri~e llemev1' 76 Voorut rierd. heete do.. ,: .

]'111, in beJ.Di8tri~t ge,.)kt... . . 2 0 0 17 Voor batheste ~1Il>ctie Druinn3 Voor heU_ed. jbeeleido.do. , 1 • 1 0 0 78 Voor de tweedli :beste do. ' ..
~ . Voor het he~ Jl'iAr .'ltare Trllkput- '., , 79 V90r de derd.! heate do .. "
.~ den, 4 tot.1 ,bn p'1'I ... .l . !i 0 0 80 Voor de best 1:-1'Perliken ."
Ti dOVoo'het,~8'~t"i-c.I.\fllilelels. [. ~.10 0 81Voorde,lweedebestedo .. ,,,
\~ . BOO.JU(VBE: (in de Kolon1:~geJo"'). 82 Voor de derdel beate."do..•.

,
',r,'.. III Voor den bestelI' Kolonielea B"I ~ VVoorde Yierd, ~8te do...

',' , " ~ C por de beste ~~ Nt'cttlfioen
R Rollandeeh rlis l '" . .. -1-. Jj 10 0 85 Vpor den beatep troa Pi8o\oge ' ., -»
,t; l~ Voor den beete; do. do. Alderney 86' Voor den tweea~n besten do. ..,
'~ 18~:;::!t:.~~~Kol~~iAlenBul. K~~ry ~ ~3 g 87 Voor dl! bestel 2·Scltotels Appelen
I! 1. ~oor d, b.ate 'Melligmooe Kd,e,. 88 V~e~:best~'~ Wa't~ljlm~~~en :::
h' olland.ch ras: .. , , .L. 1 10 0 89 Vr 0 d b t 9 S sch kkn 16 Voor de beate Melkgevende K<¥,,' '; e es e,. ,pna.n"" epe en...l Alderlleyot Ay1'8~ire ". 1 lO 0 00 Voor de best8j 12 Limoenen ."
. 16 Voor .de beste ~e)kgevende KJ,~ 91 Voor den besten Schotel' Vijgen ...
ti ... Kerry ..... .. : . . ".. 1]0 0 92 llo. do. AIIl~beijen ... ,..
1: 17 Voor de tweede beste Melkgevende .93 Do. do. Moei-bilij()n ...

Koe, Hollandsch rss 'lO Il 94 Do. do. APWlén der liefde
18 Voor de tweede beste Mflkge~nd~ 95 Do. -do, Hoqig ... ... ",

Koe, Aldernt'y, of Ayrshire.' .:. l' 0 0 W Voor de be8t~ 2 Bottels Boéchjes-
19 Voor de lweedtj beste Melkgevende ~troop..,:

Koe, Kerry ... . .. , . . .i.. 1 0 0 ; GRAAN!.
20 Voor de beet" Koe, droog .',.. 1 10 0 I21 Vd' 97 Voor. den bpstrn: lak Baard Koren

oor elw.ed''}'pste ... .,,, 1 0 0 (deeljl'ellaRrlf~MuddeDill.zijnbt'zit
22 dV.oonr4dta

ebed.teb~bVbenRarlen,niet me~r ~~ 0 0 te hebben) .. :: ... ,.. '"
o en e .t. 98 Y,oor .den besten iak du ',Toit's

21i Voor de twellde bt'8tf:l ." . 1, 0 0 K..ren·do, ... ; ',,, ." ' ..
2" \'''or den beaten R~mt'eten0; 3 0 0 00 Vd'26 Voor d-n twê"den beste 'e' :lOr ell besten ZIIk Hiddingh's1 10 0 Koren do. ..,', .. : ,.. .. ...

ANGORAS. 100 VUilrden besten uk HRver, do.
26 Voor de beste 3 A 0'" ! 1 0 0 101 Vo..r dHn beet_Il zak (jHrat, do.

.DitO':' -njen 'i", . 102 Voor del) b.>8~eD'zlIk Roll',do.
JU:RIBOS EN' ltAAPSOHE ~OltlU!:N, 103 Voor den be8t~n zak Mielie8

'J7 Voor de beste 2 Merino Rllmm~n,i2 BLOEMEN.
tanden ~...... ... Jo. 1 0 0

28 Voor de beste ::I Merino Ooijen; 2 .
~d"D ... ~... ", 'o.

29 Voor dé beste 5 mamela J
80 Voor de beste 5 Kupsch,," 'Bók:k"~
31 Voor de beste 5 J<lIspecbe SchA~D

V.RKENS.
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1 0 0
1. 0 0
1 0 0
1· 0 ti

. ,
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I
!
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I
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,
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DE! O~derll'eteekimde, da.ar~. met in&t,1'1l;l)ti.~1
i DE VILLIRRS, zal eubhek doen

Op Vrijdag,.[.~3
, r)e Kostbare Plaats ZOETE INVAL,

scbe Spoorweg Statiou, Groot circa 1(}()M.lrD·An!
9uffis_nt WOONHU[S naar den nieuwsteu
benevens Paarden- tin Koestallen, WageÏlbuil,
den besten staat van reparatie. Lle' crf'flnr1IA~'
met een Wijngaard van omtreDt ] 20;000 :,tokken .

i n(lg uitmuntende Grond voor het aanplanten
1 10 d BoomgftaTden, benevena uitgestrekte Houtboescbeá

.q
l ·hlll, Bouw- en Braudhout veel voordeel t1...'''"'v .... on
prachtigen ~tróom Watsr bet gl'heele ja".r door,J' dore voordeeien aan de Pleats verbouden rC11In,um:~(genollm.d

q l{eveatijZd is, die een jaarlijkscbe huar van £50~
Q meldt, oplevert, dat zij recht Van grazen b~ft i
Ó~i. ties Vlei daaraan grellzende. Verder ook

kome en overtuige zicli zeI ,en.. ,
, VAATWERK, 20 S,tukvaten, 1t K...inft.,~,

'Pijpen, Oksl}oofden. Vlootjes, Kranen, TrPfl~.t...,~

BOERDERUGEHEEU8CHA~ 1
op il«,' Tuigen, I ~pan Jukken en Trekgoed,

LEVENt>E HA VE, ~ nitmuutende Kar
HUISRAAD, Voor-, Eet- en SLnapkamer

achap, euz., eua , te veel om te omschrijven.

210
1 ~O
1,0
o JO
1 ~O
015

,'.. ' , 0' 7
010
o i 7
0' 6
012
o i 1:1
li ~O.
o i 6
o i 6
0: 5
Ol5
0' 2
oi 2
0' 2
O· 2
o 2
o 2

o 2

1 10

1 10
i: 0
1 0
1 0
1 0

.IIlo
I' 0o: ro
oi' 5 .
0'']0
0:,6
I: 0
0' 1'1
0: 5
0' 5
(): 2
ol 2.
.ol 2

, I

3: 0
1,10
1: .0

LOS: li:

, ~f&im:e8bnl'1, l'S Dec. 1881.

. goddoor den H'eer DUIIL

'6DIIleIID6I'UtlD datum per~ ieke Veiling Verkoopen :-

AS,T oto ED:
De Welbekende 1tHDDELPO$T/' gelf'gC'n omtrent één uur rijdens

het bloeioude Dorp lLLE. Dt"~ Pleuts, dicht aan eie 24 Rivieren
i8JIoed V8U'Witter voersien. Er zijn ook dtle gtll'id.,lijke Nl hecht gf'houwdo

l~ 1
H ZEN op alsmede, Twee . Stallen, D}~t plaats voor 50 PAARDEN~ één Wap
huis, Twee Tl'ap"loer~n met Kllfh~k~en anttx,.~ndere Buitengebouwen; ~n drie gr~'
:Muurkralen. Er is hier ruimte voor~Jlngaa.l'deu, alsook. verscheidene M0'1ll
Gebraakten Grond. I ,._, ,

V:E R cl E R
I t;

ERVEN, gele!pu in hel schildernehtige Dorp

LOSGOED
. 34 Vetw en Trek oss.k
200 . Do. ' en Bokki.n
30 ARfllee "in goeJg_ conditie
8 Rij- en kmsr+i-s, v~ 3-4 jal'NI
1 PIlIlI' P tige Schi mm~lrnl'rrit'", G"erl~ellr esseerd .
12 Ezels, .' [,-8 jar.,u, ~escbikt VOO" 'I'r ausportrijdera
8 Varken e aandacht vfi.n Slagters wel waard. .
1 Nieuw wl\.gen
1 Do. ,ar op Yeeren ,
2 Do. pannen Tuigen:;Pomple~t
1 • Do. Kartuigen :
2 Stellen iuge's en Kettings
2 Enkel- . Ho~ards Pfoegell
2 Zweedsehe PlQ~gell, co~p!eet, g-ehee~ieuw

12 :Nieuwe:;V elzakkeu '~
1 El{ge i ¥
I ~ot VI.~n . ~~. '
I :-ipan J 9'kk-u, RII'lllt'll e,p StrppP('n, COlli pleet
1 Ntcuwel:'Wood'l! MalrlltllUchillE'.~ ~,

EIN D E,~LIJ K
JO Z!lkkP~: Koorn, Ji

~ALS O~O K
nUISll,AA lJ, valI het ~rWOIH' assort imant, te veel om te melden.

¥ KPSTER & OVERBEEK,
,,' Afslagers.
t,
't'

(te Paarlsche

At,~S.
.a..:.I.A..., ..... O~P1NG

: I

enz.

Co,

IN AFR IKAN Ê R BON D.
, . PHILIPSrOWN.

den Executbpr dt's ()P eene g~combineerde ~tD_ités~ Vel'gade~n~, geholl?en te PB IL!PSTOWN op den
geboren SiallT, en 9den Deoember, 1881" I IS 'rsloten ~ne ALGbMEENE V~RGADE1UNG te

Il jneleggen te PHILIP~rl'0WN,
n. 1882 : 'F

'r09~'CUo"'.":,c.o:.YhU,'" VOORGELEbD)J Op W oensUag' 1 t ebruari,
KENDE ri' TE EI;F URE 's yOOllMlDDAGS,

, I ten einde de voIgeIlde zaken' le b~sprekeJ1 :é,
': I ]. Handt'lsvel·('elligi~g. :;iiL,"1 2. H(~~lf~~ell\S,in~ iq pla,ats ~!J1 Huis- cu Hntbl'lasting.

:1. WI]Zlglllge~ III d,e Bnrger1"et.
omtrent 2,300 ~orgen H' B' l~ dl'ER.: 4. o~ met .,'asuto ril t~ r qen.
" 5. "it'zing vaitJ' AfJ~eling-sm·fim.

t~ behoeven. Daar zij 6. Wetsonlwe'p vRn; Ed,·le l1pillgtoll lr'geu te werken.
: Hoofdweg naar. welke i 7. Veldkornets mep14 rf'gt tot{; te kellnen.
. gelegenh~ld aan, 8. Emigratie ~egpn le wf'rken.
of voor K8plt~listen,! 9. Steloregt t~ vel·ardpren. ."

schen te bekomen. 1:1' d h'" p' 1 .
"oc)rr ..m vaD LEVENDE 10. orlsn sc ~10 ar ement.

op dit Eigendom I De vr!enden .en belangstfljt:nden van IJislridt'n Hopelow'!, Coh·sberg, Brit.~·
: . town, Phlltpstown en Pt·tr~sVllle" worden. dringelld nitgenoodigJ en verzocht de!l6

. VERGADERING bij te worjien. I
" Iyerg~et de

WOENSDAG!' DEN iST

, .
OodergetOOkende, behoorlijk
Boedels Vlan wijlen Mejofvrouw

JJUI""O'KU'!I' EchtgeDoot FLOlUs J. VISSER, zal

Op Vrijda~ .den
. .' '.

(MET INACHTNEMING DER CONDITIENJ
1832,

. PUBLIEKE VERKOOPING HOU
EN. KOSTBARE G

" P ,() ~. POE
•

o ,Gel~gen in het VeIakó~netsoh~p Acbter r.UWLI[)erl!,
en vporzlen van een! Sta.ndhoudenden toe

, "POMPOEN rt RAAL1t is te goed
gelegen is slechts 3 UI'6n van den :MOND ~",nV-.!LI

Isa.t&te over deze PlAAts loopt, biedt zich
voor .deger.en die eene Algemeene UI'n<letl~Z8.a.J
il! eeDe veilige, gQede eb ;winstgevende
_ Er is op deze Plaats, uit~tekend GRA
VE, met Land voor ruim 150 Mudden

lijn in goeden staat onde~~oQden.

Bonus, Krediet en Ve·rversc dag niet,
FEBROARIJ, 18,82 .

len welkom zijn en van logies
•

Gehjktijdig zollen worden; verke>eht,
BIlMER :

MJI8BiN- ', : I Afgevaardigden vl\n aD~ere Oomités, d ,. i .: i wor eD. ,.
, ne aandlicht van d~ verachillehde Com van Takken van den Bond door jfeheel '
, Zuid Afriks wordt bij bovens~llde punten d, eu zij worden vriendelijk ...ettooht
:ons bij te staan, en mede te w~rkeu,len hunn . gevoelen!! bij wijze van afgevaardlgdeDI
: dan WE>Ischriftelijk~ aan den l1>l'!dt.rll'4~teek:;e[)(lebekend te maken. ' •
: " Eend ragt maakt 1n8g~.". I oep ware Afl·ikaneI8. op om ala tSên man·,
zamen te spannen en zamen :;~ werken; . wij zullen en moeten de o..erwinniDg ~.
hslen, en niet langet' onder :lleo druk van tlanders· kwijnen.

ti ;
D, F, BERRANG~,

..oonien

200 Slagtschapen e11 Bokken,
30 Stuks AantEIelvee, Koeijen
8 Span Gedres8eerde OS8en,

En wat verder op den dag d~ Verl(()ont
De Verkooping zal beginne!) met het
D. Plaats. zal "orden opgevejld precies

I i

Venda-kantoott, Laadplaa.ts, BérgriTier,
15 December 1881.· .

GRAVE-S'l'RAA T,
•.. 6..,'6 ..... _ ... de Pub~ieke

,
no )[eu"'len ..oor Kantoor eD

WOrdeD op 1peatelling gelDAAkt..
agepi op Ve~D te hun· ..not' v~·
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