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9 ESels
5 }f~rriea I

2 Parer\ Karpaarden
, ,1 Rijpaard I

15 Aanteel~esten
300 'Merina S~hll.pen
I 30 Varkens.

, '

.IX· :r.o...... eI'88 eIlIlCl~el'tlUtlrl1.
"l'e.A.cup :

1 Bokwageo, I 'Paardenwagen
1 Kapkar op Venen, 1 Bakkar
lOpen Kar' op Veeren., 3 Span
I Paar Kar,lnil(en, 1 Drie-" oor
1 Dubbele Ra.nsom8en 2 Enkele ..." ......y
Ploegen; ~ Egge, Zwingel8,
Jukken" ~raven, Pikken, VIOA"jJolll"eed
schap,

III· A:r.SOOB.:'
100. Mudden Haver
10 Do. ~oreo.

IV. BUISBAAD,
ALS:

I , Tafels, Stoelen, Bedde~, K88t.e~, K'J, ,,,at nog verder lal wordim voorgebragt.

fP I J. P. ua.oo~"
? Malmesbury, .4, Feb. 1882.

W. Moorrees, J". & Co" A ret.an». ..~

VAN DE

" do.

" do.
,

" do,

mesll)t1T'V Dur Dieprivier bllitreut
mijlen :

", de Piketbergsche
omtrent 3S mijlen ,

.. dt! M0888~ubriviei"
omtrent eo ~ijlen ", '

,. de Pilarf'IÓbe Greb!.
scheidiDg, !01Dtrent 20
mijlen 'i ;

" Hopefield, omtrent 4d
mijlen, :

" ' Twiat over Ráiniera~,
omtrent iS'mijleD !

" Mamre, enYan daat'Daar
de Grco_eidillg der e
Afdpelinjl, ~bij Papf.
knilsfontein, olDtreD~
22 mijleu < i

.Ili"'M,."ry.ei " Riebeek West, nu
daar naar 'Twist, o~-
tront 15 mijlen. 1

Teuperen gelieven den prij1l 0*'
Sektie voor be ... tellingen~

opnieuw mot Grl1iilbedekJreQ
on wel voor don tijd van i,;,t

.' Ook wordt hno nrzoch.t d,
genn van twee Borgen a.I,
de behoorlijke nakoming va"

, ,
, ;' I
jngezon~en worden vóót

1.w..<a .... L.T unst., onder adret! aalj
~ecli1itl'l'is den omslag gem~rkt " Ten,

" ,

,.

(AAN." I
ZUID-A*3lnnerd lI&Dj
~eDing op I
en bun .....
bet door ~~:
n te niveteDt
n Of""&all W

D-~lf.1
, ! J'
'l~';i.i
'~D" T 'J1:1. I'

I
I ja in de Pa
:rikten.£j .w
lsen inkeketa
ek t~lIesoa.."

l weDlCh1Jt!londen TOO
lemen. ,I
lid.AfPilrM
d" ..~
l • 1,
rray. 1

B9TEL

,EINDELIJK:

EERSTE KLASS
:Jtleubelen, Paarden, Karren,
I '

. Til:

SOMERSET WEST.;
T WORDEN VERKOCHT BIJ PUBLIE KE

: VENDUTIE,
,Op Maarndag, 27 I'~b.

DE HEER JOHN ROGERS, eeul Eta-
blissement te Stellenbosch gekocht

hebbende, beeft a~Ondergeteekenden ~elast
met den Publieken Verkoop ranI' zijn
"elbe~.end Eigendom te Somerset. W.êst,
namelijk, : i

HIT" QUEEN'S: HOTELI"
Dit Eigendom bestaat uit het HotJJ; be.

vattende .Groot~.Eetzaa.l, 'l'wée Zitk.~ers,
Acht $Iaapka~ers, Keuken, D~ens,
Bediendendenvertrekken, Badhuis, ~Oets-
huis, Stalling voor 50 Paarden, ens., Grpoten
'ruin van om tre~t "Vier AOTes; i

'ALSMEDE: i

BUFFET-EN BILLIARIJKAMER:
Het nnis' geil iet volle Privileges, en in

verblind met het Hotel wordt een voor-
deelige affaire g~dreven i.n de T.apperij1 '

Door den tegenwoord,gen EIgenaar' wor-
den winstgevende zaken gedaan met het
vervoeren van Passagiers naar eo van, de
naburige lokaliteiten. ':

De voorgestelde Spoorverlenging, die
bijkans dool' dit Eigendom passeert; zal
deszelfs waarde grootelijks verhoogen. '

Buiten het VASTE ~OED zullen ook
worden verkoc~t de MEUBEL EN, be-
staande uit Tafélis, Stoelen, Spiegels, ~i.no,
Schilderijen, TaPijten, Dineertafe1"wa$na:m
80 Personen kunnen plaats nemen, et). de
gewone Verscheidenheid Slaapkamer ~Meu.
beIen, Keukengereedsohap, ens., enz. ,:

ALSOOK: 'I
PAARDEN, TUIG, KARREN, E~.:

Di) Verkooping ~e beginnen om 11 un(v;m.
, mét bet VASTE EIGENDOM.' I ,

Voor Ververschjngen zal worden lreZi0J111'Il."J

LIBE&AAL BONUS.
Alle verdere verlangde bijzonderheden

zijn té vernemen bij den heel' ROGEB$, bij
de Afslagers, of bij de On{}ergeteekenden.,

JONES, COSNET & BAX.~,
.Agenten ~OO,· ek P'erkob1>;'lg.

De ,Beeren J, MADER ".Co., Afslagers

"

"

oubert.
I
!

ljoen.
t,
I

ljoen, j
obel. ;
. Merwe, O.P. j

Villiol'll. i
I.eelleD.. j
I"Y· j
Rn RenablUf. ;
l'II'arb. ~
Idenhe!IJ' ' ,
D Wijk. ,I

toex, P. du P.~·
19soD. i
'D. ~
ckholl. 1
ra.ia, A.m.: .. !,

1,
uW,, ,
n. e ~

ibber. '
rkel., t
erre ITIl. 1
nn Velden I !
ate. I
'lli8. I,
Dar. "
elf, D.ID.~

aangenomen.
Op last,
JqHN F. FOU~KES,

I S~retaril.
den AfdeeJ\ujl"sraad,

10 l"eb. 1882.

e lTerkooplng 1
, VAN ERN ,
, '. • • I

KOS B AR HUIS EN ER~ie,
'anti.
·,N.tll.

TE

.' '

......... ,.... iIJU.' .. AUR.,
~.. ' .

CEs'rER.
de zal op Zat~l'dag del~

jf'dIIWW1f'U' laten Verkoopen zij~
beplant met alled,'ei soorten!
Wijngaarcj, enz;:Het Bui~
rekken, met ruime Disa!

nis, groote Zolder~, Stal e~
nex, dat thans voor Wagen~
brui kt wordt, metiuitzigt opl

, , I
i

80?rten Huisraad, waarondc1

i
I
!

bert, W.fio,
Ruat. '
llden~
JCher. ; ,
dES.' ,I,
If Spaij.
Ier. i
:,ID. t
an der 8fG1j' !
IItJawaise.t" !
Ilrgb.;
Ml,

Jlaym •• .n l88lt
, . I'

'¥'1J~t!,..,hliu_,. .. Wij. \'eI'Y_'vaJl JDipheuv-el
"

L.ureuce.
der Me"". J'"
beDbeima' !
radi.. . l
.t. 1

lW.

nmillM""
[{ock.
081011".
P.A. Cot ..... ~
!se. i
iJan. ;
lberg.
rits.
lIley~

.ylor.
te.:~~,;.
HeTer.~._h.
k.
mm_t.u.
lerhe.I"00.{et.
I.

KENN'JSGEVING.' .

Co,

ALLE BURGERS' in de Buit~n-
. distrikten of in K~apstad. 4i~in

den jongsten Oorlog in' de TI"c:t~skei
gediend' hebben, en die verla.ngend,~jn
het hua toekomende Vee- en BtJit-
geld te ontvangen, gelitwen zich' bij
brief of',anderzins aan te melden bij
V. S. WAHL & Co., door wie hunne
l>e.langen zonder uitstel zullen w~f~en to

behartigd. : -, '. .
~ V. ,S. \VAHL & Co.;; ;
, Algemeene Agenten ~

Hoek ~n Hout. en Bn,rgstraat., . ",'
Kaapstad. .

KERKPLE~.
-+---- -,-----...,.._--
. J. ZOER, :

Is en TranspoftbeZOffilfl,
KA~Tonn VAS DK !
I\A.\:'\" 1':,\" YOLl,;,~\·mENz,.~
ifJ:UI, I'!o, 11,UAi'1'l4D. '

G.• "8,'"
A. SJn'!", ,
B.8KlTH,' • ;'2 ·1 ..

"

,4 CJo.,:
UeclJ'iel$'tral~t, Kaapstad.
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A. Onze Kolonie ga:t lle'W'el,tJlZ
dat ik 7 jjlE'rcent renten

B. Gij zegt vooruit,
percent diaeonto.- Wie
die "raag mat de lange

!

v.m, Portr~D~ ~_t
hebbea wil, ea .. _,

III lUII","11'1II ~ ~.
: j

. .,

... ...,lIgW'J";g IID<l:Del!lllJg"an bet
'&jlt

in bet tele-
IlI&ute oti-

hopen

Met bet oog op' den ~I(e,ntOei!fal*,
arensl prijzen wij bet in ODII
kolo- \'Toejl'tijdijl' bijeengeroepen
al· nu mllAr op behpndill8 wijn

. en voorsnijden, dan ill bunne
~et nieuwe f'8f1ekerd, WMt daar dreigt
leu WIIIIl- YllAr. Niet een 'Upington of

tellen- aDS Ministerie moet one villi
bllnnel louen.-Jammer dllt wij van'
BOOrd en te verwachten dat hij sicb '
Oranj.e- taa] tellen ons ~ stellen. Zog bij I

ngd II. Illten ge.eggen, om ona bf :in
dat de buiten stemming te blijven' B

.teuning verwacbten, in dien
o,er beeft P Bij bedenke IÏch
bet goed met hem. '

V&n het HoIl&ndscb geslprql~ll~'bln:nen
de groote leuoskweatie
lement uitgemaakt worden.
ten wij den bardneldiijcaten teg'8p41Al111 " .. ,._.~ht.ln
reeda bebben
en in bet publiek op
de telllhew~gi"g ui
handen onzer woord voerders me'~lDflAlonea
en die beeren sorgen Dm op
met niet minder dan fI~lij~
apl'8llk tevreden te lijn.
ZIen en in de toekomst
nooten .erbeuren, dan
Jingoa' eaam, of absentere
Dogenblik komt.

Jlruerburg. I ,

'UIISG,IIleD ROBIRT Rou FUZIR, Eiaeb~r,
~:.u"""",,_, V 1881& ei; W lLLWI L.~~"

a,jlIIUU", Ver"CHlrde...., I :

,Xec1llt,~' nD Gewijsde van bet $~
Hi!lre~rtllloIin de boyeqgeDoemde Zaa~. ~I

gehoudeD te Fraaer~D'1f.,
lp,lOll'a.; OiltlJild.o,p lJinadag, deD 2811,0

FeltJrDi1Pii nQ .bet yolgende, namelijk :~
'fCll8~"'IIDCICl bllirnad, ODI. I i ~

JA~,S 1&. pROSBY. qpperbaJjll". i '
F~bMW'ij. 1882. . .
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