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~ (Jeleerde eD>Jong~Esela, '&Jl ii tot 6 jaar· l . I :

115 Gedreueerde Trek- en Bijpaar-
i den, van -S tot 5 j""r. ·

-----I :

• ;OP 'VOEt\SDAG,~O MEI A.S.,
: ZULLEN opgemelde Er.eis en Pa&1Jen, in
, extra. conditie en de aanldacht van Koopel'll
'wel wa&rdijl, Pnbliek ,Verk~bt word~n aan
'KLAPMUT.:;.STATIE., O~der' de J.taardOD
zijn verscheidene egale Paren]

P. G. MAIUis, p.d.zn.
Paarl, 1 }le' 1882. i

~. S. _ARAI .... Co.,Afal~.n:

, ,
, .-

• 1

, ,4

WELLIN
EERSTE T

150 Groote Vette
Jonge Ossen 'en

"G

GE'LEGEN IN DE
:;VANI)I~LI~")H, ClNNON ti mcarsr
I; , :

-;--

,'iAN LIJDEWIJK WICHT· i In
--~~----------------h---~

wjjlen den Wel-E<lelen Heer CRn

ZIJ het kénnelijk aan allen ~ien het a~ngaat
dat VR~EM[)VEE op d~,Plllat8 KQGEL.

BAAI, Distrikt Stellenbosch, VelJk, Ho~entota
Holland, het eigendom van ~en Ondergetee.
kende, NA DEN 20STtN DEjZER M"'ANO,
aldaar gevouden, naai' het scijut zal gejondee
worden, 1 i

F, GOOF, WAfERME¥ER
Jonkershoclc, ti Mei 1882, i

, ,

ter boveugemeldc PI~t8e
I IvorLICIl aangebodelIl::

Tafd
tafel

ZOID.AFRlkAAl'\SOHE

KONINKLIJKE: MAILDIBN8T.

OZ, :- toelou
ceder kusten "
-i lJc IJzereu Ita tels-

IB ',',
schtnfcls met toebehooren
pen. : Parafine 8(0'0

ombuistaf eIs. '. !
i won8 noodlge Iteukelile-

reed.chap ~
.:!eill, Glas- CL Aal'dbwcrk, cuz.

Ionten Llauken. i,

VER.DI:B

\ \ eo, Z~~d

II.

Beetaande nit ctoelen, TII~I':B, SCDilderijeD,
Kleedtafels, Isloemvaeen, !Fancy DooMD,
Waschtafds, Spiegels, Kled!erkRstcn,; IAde-
kanten, CD Beddegoed, Klee+rrakkell, Werk.
doezen, Ornamenten, Lampen, M4!B&en, !VOJ!kea
Lepels, en bet gewone aslIjortimcut Glu. en
Aardewerk, Potteu, Stoelen, KeukeDgenMMi.
ecbap, alsmede omtrent 100 lb. Ganzenvederan,
enz , euz.

Boedel en Wee$kaIQer.
I '
;
I '

PUBLIEKE rEH1{OOPING
, ,

VAN IE:>E KMTll~liI:; ,,
PLAATS, HUI~I{AAD,,

I Lcyendo Have,. bnz" enz.
I !

I In :den 'Boedel van wilen (tOS! CATHA·
, RI~A FREDRIKA FR ISLEUW.
I Ol'
I !

, DOX VERDAG, Il "lEI 1882. '
I '

TEN _11:uHE 'B:VOOH~IlJ!'A(;;i,
. i

I
IJE Ondergdeekende, Ills i~;xcc[lt..eu~ Datief

iu opgemelden Boedel, ~l doen vo~koopeD
op de plaats zelve, zekere I2h,~ts gelegeu iu bet
Kaapscbe District, ten OoslC'ulivall Zuut :Ri,ier,
grenzende &all de plaats" ~Vel '('el'ge~d,"
het Eigendom van deu beer lo, H. é~lfFITK,
eu nabij de plaats" IJ zerplaa&," groot & Mor·
gen en 4!10 vierkante H~en, 'W8Rrvan 2
Morgen en 65 vierkante Hoeden vrij Eig~ndolD,
~ 3 Morgen en -12[, vierkanto\noeden Etrpacht
ZIJn, i:

Daar het Eigendom z60 didht bij een Markt
en biuneu een uur rijdens "~11 Kaaptllaid gele.
gen is, is bet goed geschikt ivoor Mclileriien
Pluimveeteelt. i·

HUISRAAD i

WOR1JT bij deze
Doodsengel heden

is biDnengeilomen en aan
on8 teedergeliefd nn"ht. ... t.; ..
DRrNA, in den onderdom
een smartelijk lijden van

Dit ,erli~ valt zeer
aart, doc~ wij leggen de
w('tende de Heer heeft het K~lJ_U.

Hare Hografenis zaJ p
(OiugsdlLl() Namid ag, ten

DANIEL J. DU P
BEN I.HHN A DU-

Executeuren.
: Kamer, No. 3 Kerkplein,

Alu'PSlóau' I Mei 1882. I

P~ GAUVIN &: Co
, , i,"

2 Mt!i 1882.
•

.uttaford &CO,

'A A LBO' NUS.
int ten 10 u 's Voormid

en oas uitgeeakt een
t Assortiment Dames. '

inderen Stroohoeden
oedjes; ook, een Fraai

iment Bloemen, Ve_,
:n,en Opgemaakte Hoe-
i n Mode.waren, Dames
wmodische, Baat jes

! Zijde, Satijn, :Broche,
I, Plujs, enz..enz,

WATERMEYER, i

.Cnrat9~· ,

LEVENDE !UVE-:
3 Koeien, 2 Vaarsen, 11 Merino Schapen,

I ."rino Ram, 3 Vlir kens. 'I !'

- .---~ --- \ BONUS ZAL GEGEVE,N WOB,Jl)E.N.
H· J. ZOER. w. A_ CURREY,

n.tb'li d C ~ I!;:x.ecllteur Datief,
ru can, onveY,_er I ,Gebouw der Kamer, .
OFiP1C. I· ï6 Adderleystraat.ll\'aapsta.d.:

C.i81LE·STREET,'.C.AfE 70WN. I 2V Aprill8B~. .

&.IJI,I,,,,,,,,,,-.n.~"'U""'II," Ifewspaper Oflice I ' J, .J. HOFMEIJEB:&_zh·, Afslag€trs,Afslage,r
. ! .
I.-_......_--~



•

or
cDirygsdag-avond . 9

I '
If DE NI,EU\VE KERK,

TEN 7 URE.
''lder bestier yan'

Ds. A. J, L. HOFIrfEY a, 'I

Mei

I
,D Vool'liHerlch.p yan
I n. J. A.. STEUTLER.
I . '_

'K9LLK1(TII: len belaoeve VIUl \Zending.
Hois, olllángs Imngekoch'. .

·1

'J

It·

! j

is YOOrDemeD' harer Dl&j..
MD .Iico bal le yi.reD,
,aD btD ilie er IlelaDll' in

iD de ~ol ..ke ua!
llN morg.noad,

,er"t.u .. a twee cor-
~~,p~lagl~.:'OII~D, iD dl Kami~.

lC~toll:llIllI "0 1Iilrll.
28elen 4~ril jl. De -cbok.
"eemde,cfoDcidreDde gehu-
geeD merk.re ICbad. un.

CAtbcArler, dl b.. r Sf
Daar de Veld eo, ,iel Ir a.

werd 100 door het wiel cia'
lPell:_taL dat hij MD operatie lDOelt

mea bem chloroform iOt hij
weer .. kklr.-C. Ezpr", .

.~""""L"~All'I,;:Ii...BADI[WRS1'III.-Te Moeaelhaai
~J)'~D~.$ YIIrll'áde~ng gehou din OMr de oprill-

buie .aaj een plek dw Pont lleD&IIIDd.
nQllalt het "D dllr " ..lIOrdlli Iklte
MOIIItIlbaai Ilehoq'den. ÓI yoor-
, ht' badhu ia aitalahlJld

leo op d.. pleklllecbta
DIItla'l~eD j maar een yoontel

'erklarenl.'e, opgroDd
geen uita! .. iti.,g behoort

.6:erk, op Woena-
.Arw. Heer A. J. L.

m..' '.D den bMr Gerhar.
_, oame Alida JohaDDa ;_

..lt door de.wedeo Leeraar,
~o heer Ijl Veld!niten, met

1_0 Ju
¥ei 3.· OVE8.LEOEN.
0..• .-.,Ilonll'eboreo lOOD VIUl _ beer Dirk

~.rdll' oud 2 ~n.
Kei 7 YID deo beer Jacobus Zee.

I11III1 ODd

[zum·.AF:)lIUANIICBII: N!lHJW~VIi"""""UJ""

SIMONSTAD, GMl! 1882.-"'" ........"
te 1045 werden ete inwoners .... '''''\,( ..n'.1
bet luiden .n de Dok-j-ard brand
doende, \"ood men, da' er braDd
" .. aa~ bÓord"H. M. S. ]1II;(}Jl8talil.
dekte bet Yllnr, dot zicb: met spoed ......'.n'.AIt1
het eerst te 945 in !:tet achterste ll6lleel.lte
bet schip. Water we~d aan boord 17t!rio IJl'Dt.
de acbtel'stt afdeeliogeo er mede
werd ook "et dil mags7.ijoen
brand w!tB 'poedi~ geblu&cbt.
stelt, dat <te brand ia eeu der Dr()WIRelCallDers
ontstaan iÏs. ~

Men bee~ de scbade nog Diot ber'8k,iin
Admi".al 1Sir Francis Sulli

albler (Ftll .... - blulBChings.éuaatregeleo; en _0
. kaft'"r. opgehan·, .-toom op. gJlreed om de lnemt6lani
t;"!;h:,'Ok;!a:; tl' zetten, iu"eo bet noodig &011 zijn.

T" COllItabel., die Men S4'gt ~at het ged",g van ~e om:t:teren
toonea, door le jr .. n ~n.chappe~ Zeer priJzen. waardIg
wae, doch "at echter '!
DdB"'D. U~ eerres- I MOSSELBAAI. .

•t.e .k!JktlD. eD m~D wa. ZWA~n. WROER EN REGEindividu ;!Det de aterJi
le laten, lOI'D IDfD tot eie MOSS&L$AAI.8 MIH.-El'n
WI\8 t,eetgtlDOmen. Het bni Zatlli-dllgnac~t. Fraaije regens
i. er hiDjl, maar een pop, teo nu \Voe(!sdag, ZaturJag on Zon
roode m."" witle hroe. ; __

PORT ELIZABETH.
EEN vuouw OOOrlGESC

l

S~R~BARE INSpLVENTI
PORT EUIZAHETH, 8 MEI.

morgen \"erd een geklqurde vrou
nekraAI ~oo~ een.! man genllAmd "alt:ql~tHl
dood. Me" '''gt dat bij een
cooder de' Hqtt w te zien, die op de
werd. I

De beeren .ishop OD Bro~n, N'lI.O'ToAP'II

hechtenis ~npmeo op eeue
lkat'bare iaatlyeotie, Il\aar on
borgtogt taD 1£100 ieder en t~ee
£50 elk. ;

Zaturdagav~nd werd er een paard
.taU,u vaQ,~k\lt'orth geatoleIl.

CRICKET IN AUSTRALIE.

Co_t meldt dAt de
WilIowlllore 1~4r Kelak-

'WI,iftf.<HIkea.Op leke ft pluti,
gl"eDlCbte Dat .. 011slechte

bieilede"'d~joppe"Jakte eD "eJ io eeDe
~"tJODl per dag be rak'Dde.

hij n~ beter gealugd
binneD twee alt eeD
, en wet op eeD plek

tot in eo dllm bad. De
op 10,000 gAlloOIper dag.

Ye"l!'iftigi~lp3IAAiI: te P .•EH....
yrouw 'an leD klerh,

all'''''<l'CllII'n. bleek het geyo1g le .ij.n
YJ'tl'!lftHleameoloop ' ..n omatandÏ!l"

haar III&D ge", .. .,d of hij
BD JJaar IUDdereDkoll

da, hij dit Il8m..llkelijk
toor ..... hij _ril .....
oonpronkeli jk lekken

lI'eatolO!aen door
bdi,Ye.!lb,~i41 ""''''D,,,1• .,,,rY.".en "... Hij

.,UlleD en th Ilia
in plutl yan m&goeeia,
Hoe dit er in i,geko-

ón'erkllurlbtlre lAAk.

DEl

:..
~t. I

C M'[),lnDell, "P~m"r ...
leelon~ .t Billekbam, I) ~oper

n5, not out .. ... •.
.trorth. b M'SbIlDe ... ...
34 ; Il!g. by"', 26; no haU., :1

T~ta1
VIOTORlA.

I. ;
I

--t
I~-. I

..-:-J r

Total

tt U.' J, li
! ,t Jl I Il

t ,t 1, " il

t'll ~; t' ()
tot" l~ I

tut H i:
't Il 13 ' n

J8ROOND INl\'III'GS.

ruo oat. .
C ~_ie, b Et'." .

MOlrd<lC!k. b Spotr'Hth

'I'·
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Familie- egisters
, ,,

?,~DRUKT, IN VIJF KLEUREK!
oor'8tel181Ule een boom met 20 takken, en

4ei invulling van de namen der

'PRI~S 4s.' PER EXE

of

tak eea

,Benoodigd:
OOR ÉEN DERDE KLASS1!l PUBLJB-

KE;i iCROOL~ te:Oaljoeaphat. Distrikt
Saljiris £80 per jMr qJo~ eene Vrij.

iogerig.~ Woni.n~, met 'J;ai.,grood. G.e
igJilcbri~1I !IDI"," neorlig lijn. AanzoeluhJ

doeu bij ~eD oudergeteekende .óór of op d~D
Mei QRnst. :

,\'~. J. HUGO, P.z., Secretaris.:
N.B.-D$ School moet aanYaard wordeD IQ
MllaDd .. aanst. .

Levende

RaO!'t V()lk8blad Kantoor, fn bij de Hf'eren J
C. MOLt aan de Paarl, HA.LL & DU PIUJ~Z te
. rJl, C; r. BATTI!:NHA.USE~ te Philipstow

mond, AN. RUGO ite Simoassted, A. W. DILL te Wijlo1lltmoorA
het>be,n_d<et.i plaa~ep in de 'Kolonie, V I ij8taat en Transvaal bij de Agenten

, VAN Dii BANDT DE
EigMloara van het V.~If,.•"lrnn10 Beesten .

60 Merino Seb
1 Paard
1 W~eD, 1
7 Jakken en
4 8trainogela.

Het gewone ..... Rrl.m ••n. P BLI KE VERK· OPING.
•
I, i

'In : en Geassigneerden Boedel van G.

TEURSKA'MER.
i

~VAN: ZIJL.
nl IOS"rBUR

LEVElfiil'lr'lL\ VE, LOS.
GOED, ElfZ.

;.

"
VAl!(

, ~.;El , ·U~·\ B' .s-
(~ .',. .". .

-: ; ~
-. r'

ZUID I
LE N i

! .DE tuigné in boveogeme1den BQed~l zal doen Verkoopon,
!

I
den Iusólventcn Hoeder 1'&0 THln.lus GIlt-
BARDUS V~N SCHALIi:WIJIr, \'an "RAA8GAT,"
. afdeeliag, Piquetberg, ,

& CO.

Op.Donderdag.H Mei a
I

: TEN 10 UUR .V,~1:·,
OPD. PLAATS ZILVJ:, DIB PRAOHTIG ~

ZANDDRIF
Groot o*,trent ) ,300 Morgen, zijDde een der Beste Graan-prod
J.)jstrik~ en wel bekend als bijtooder geschikt voor de S

Del plaats is g~d voorzien van WATEH, daar zij beh
doorlooRt noa' versoheidene Stroomen Water bezit vloeijende
waardoor de Eigenaar in staat wOldt gesteld g!oote oit<YA<·flp(.wt.ih!l>4i
sproeijen.

JU oos

staande,88, (90 en

"1·:·;1,. '( '...,..' ,

, .
iJ

, '~n10 URl 'II MORGINS,
I:

Ret V~STGOED vau den !naalt'ent (grea,"
aan d4 plaatJIen van Mej. de Weduwe lf.
) gel~n a)s boven, beawad. in de.
.. RA\ASGAT," met de GebouweD daar ..

groot orqtrent r,t125 Morgen.
Het ~OSGOED, behelzende :-1 Tent-
,1 opell Kar op Veren, 4 StruiIYogel ...

...... ~.ft~.n '30 Bokken, 3 Paarden,2 Muilezel.,
. orenvee, ploegen, VateIl, Jakkeo,

• Graf'en, Haver, Rog, Korea, Zadel eo
, eDZ., enz.

, p. I S A.A Cr
BE~ as., "'et Pu'~Helc Yan de Kaapstad; de Buiten Distrikten .

dat zij lfQ'one Ge~uweD aanmerkelijk ver' tilebben tot betere '
breJden:.oorraad. welken zij gerust . a.'bevel-o, rlaar alle
hout' . ,kt zijn, geschi,kt voor dit aat, De ,i~ehalir~,

"4"""0"",4 ver. hebbende, en,kontallte 1<"'......... op de Engelsche Mar!
om \~' verkoopen :-:- o.

OED~ MEU a'ELS tegen :llcrrkw8IIrdig
voorQemeh, VOOR KONTANT GEL
bun:f,e klanten hel volle voordeel van k '
wordt voor KWADE. SCHULDEN.
gro~t auorLÏmeDt vao,iD de kolonie

en,
Publiek word t uitgenoodi"d., tot ht!~

"",'nAm.-,n .. ~ de prij zen •

800 Bo~ken
S Ossrn

Os,*nwagen
,Plofgen

, 25 Strili8vogel8
1 Bul;

VERDERI:
2 Karren
8 Paarden

Koeijen, Kill
Toigen
Schoppen :
enz., eDZ. ;

THOMAS W ,DANIEL, iAssigtÏé.
I

Insolvente van hunnen v·'V
.~

LET OP HET

Afrikaanse
RESI:

MeubelZuid Sw(!1lt>udam,21 April 1882.

II . VOOR D~N

tt'
.

Midd.ellandschenPUBLIEK·E - ._---

VAN EENE R E Q U ~ SIT I E.
" ,.

ijnplaats
: Te Wagenmakérsva

den Insolventen Boedel
VAN DBB

1 .." :.

,Teacher
Yilliel'!,

MEI

"TE IJLAUWKLIP," Moddergat.
! '1

E .IJeer. J. D. J, UU3, JR,. wegens do
nabijheid VRD do culangs geopen do
Vreden burg zich van sijn overtollig

NSPOK.T¥E8 wensebende te ou tdoen ,
den ondergeteekende geautboriaeerd,
il te veekoepen

PUBLIEKE VE~ ..........
Insolventen Boedel van

15 dezer.

.... /v AG,'den 1
"W9QNHUIS, me' d~d daar~n gel
ry, bevattende Ze~Luohtige Kamers,

Gebouwen zijn ond~r IJzeren Dak. 'Zij
Dorp. ! _. .

. LIBERAAL
et:kooping megint ten' 1.~ .

MO~TGOMERY WALKER,
,lfotaris en Trantsportbezorger~

STE 'L 1.. E N BOS CJ H.

....P."'Ig.,\lury, l Mei 1882. •

J~iW. MOO

111GBSIn:RlPr'S SAL~S. ,

Diltrict of Queentl Town.
Sult bet.een TuolfA8 G. FOJIIDBAlf PI&in~i1{
r.,. WILlJA1II F. McTAVI8H, Defend~t. '

txtcutiou f;f tbe judjlment of tbe Eastern Di..
trieie Cour" in the above Suit, • Mie will be

•~t Quaen's.:ro .. n, in the said Di.t~C't, ~D Frij-
19th Mil', 1882. ot the tol lo"'I Dil', VII.:-A

• of Household Furnitur., &0., kc.
pAMES M. CROSBY, High Sheriff;
!by, 1'3tS2.

'eer W. J. ESTEJl,HUIZEN, van
'. . weuachende te ontdoen,

insluitende zijne lste Klasse ·~~'U"""'.LO
omtrentsë 'minuten Villi, de "B'''U·''''''', ....

. extra staat ,van reparatie, en
andere Buitengebouwen. .

I TER.EN ZBER

tullCbeil: TnOll:AS G. FOUBAlf, Ei&cher eD v~18 voor Dam
F. McTAVUlB. Verweerder. ' -, Kmderen; en
Gt.wijade van he~ Hof der Oaete- op vertrouwen

V""linl,n;r ...
1i
,rtrilitAn in de OOyeJllI'8melde.ZuIr, .. , noodt' dheden

Ire~oudeo te QU8Ill8town, iD h~, .. .'
"~'.OPVrIJdag, d.~n19deDMei 1882,vaD/pn}8 treft, .....U..LI........:II

tohrflllct" Ir*eren, oameliJk :-Eea hoeveelheid
, ens., 1\111.

JAME~' M. CROSBY, Oppert.ljaw.'
l\ft'i 1882., . . '
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