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. •. ~.!:1·.: ISTELLENBOS
'PUBLIEKE VERK

L JJ,N.

ette Srarlossen, . VU nlR

, ' koei ien Vaste en Lossett JJ 'J. _

' DE Ondel'geteehnde, daartoe
antboriseerd door den Eigenaar

Ooder'll8teell:.8D(Je ROBIRT C. N&L80N, no Ka&pat.ad, sal ..
Verltoopen op

Donderdag, 29 Junij
De aangenRme en welingeriéhte W""'in,,,

yoorsiea 'Y&n' ..ne gemakken, onder
IJseren Dak, met en bene ven. 8I'n fraaien
beplRnt met yel'llOheidene Vrue~'boom~n. ,

ALSMEDE: '
Een' Prachtig Prieel j naaat het Eigendo~ ..1\ '\
den beer IUMILMAN, gelegtlU in (Je Plein-stl'llft
in bet m~t Bangtlname gedeelte no dol stao
en de onmiddelijke nabijheid nn Kerk en
Scbo~n. ~

ALL~ A?HTERS'fA'
i 'lIN(, moet ann

btt181l1~ "orden BINNEN
b6de~I;, ua, welkeu dat Dm
P..okn:reur no dtlll RauJ ter
wOI·deb,ovcrhliudiKd.

Op Inst vnn "!D
. G. lt' INTGOM":fi I

bij Proltur.·or eus., Secl'c!IlI"I!I I

raad, I

j
Terselfdcr Tijd en Plaatee nl "oor reke-

ning ..an een uitgestoneoeu Boedel wQrden
..erkocbt: 1

Losse Goederen,..,
&staaude in ,-Voor-, Eet- en$laap.8I'-

Meubeie", GI&e- en Aarde w:erk '~n Ke4ken-
gereedeohl&p. ens., ens., en wat er mee~ ten
ferkoop 11\1worden aangeboden.; i

Bonus arJ gegeven w~rde~ J;.
• I

Ve-rkooping te beginnen 4fflI. :10 ur, '
P. J. BOSMAN, P,W.zai

Alaiafv·
8tellenbaech, 20 Junij 1882,

1892.

St·"·THERO
KaDiOor van den AfJeeliu

Stellenbosch, 16 Junij

DORTAAN zilllen
afgeleverd door de

d ~IRat8ch"ppij, sond
, lis of Ladlngj "die,
deu. ir.geciieod' .

,. Bills of If,.ading"
geoonaigneerrl r moeren ,i,n
ka der M-.at8cpapplJ QUAS

In. den. insolven
. VAN

DE}Oádt>l'getepkende .sal
voor rt'k;('ning van
Doedel, aan het

MASONIC-
ge"oqnen,
is kunhen hPil,tlt.'!IF()()rlt

Vterdt1re': ann
zullen: verstaDdig naIJ~e!,eu

Alsmede zolleD Y·fU'lCl'IoIln'1'1

, Mal\llItoomboot
HENIAN. Hl s.

H, Gf'zl\gvoerde~* .. 1
nrtrekkeu i.i op
. 10 ure .I"m.
te gaan áa~ d..
later dan .9(llGr

; OPDrngsaa,~ 4: el

I')E hand ...lsvOOII aad
bf'8t&ande in: .

~ Prachtige Biljarttafels
Piano.

.i Karren, Paarden, Tui
slaande 'in het, gewone _~~,"_'~~
.ligt): voor een eerst-e klas8e

lil"' Vtrr~oPing te beginneR
.ALF. G

ne Bnre. J. 1.•011 l

.-11 ~- Ka."·,. .

verdere. Be~tttiDge,ll_onUs. -zal ....

" De
LOG

Goede
I

OE INSTALLATIE Yan
Oaioier.a ,oor bet

jaar $Ill p~fe bebben op H
DAG. 24 JUN IJ, ten 11 are
derliJke ".. ieleutie .der ""1&..... ,••
Broedersobap wordt nieodelijk l",eIMl04,.u.

Op laat' VAn
P. W. KENNl$GE"I~G. j

1 ~
Kaapstnil, 24 .1Ql1ij 1882.

~iedt keftn.• ,ins, dat
Commiuariaaen een Relaatang ..an ..Een
in .het POIr~Sterling i!ebben rb ... n
O~roeremle :Eigendommen binnen de
d~er MIln10ipaiiteit gelTn, betaal~

op 1~ AUgo8t~ aanstaa~de.

, Op laJ ,..u Commiuáries8D,

t H. G. F. ENSLIN, JR.
'Ii' Secretarie.

u .. IK h_!
....UDJClp~" &Uwur,

PaarlJ 21 Jonij 1882 .

Le heer J. J.

•. cf. U~ N 0. :'
an ~e B~~e Kwaliteit

TE )KOOP
waar I

iO'Koeijen
7 Jonce P&a1'den,

oud
i 1 Paar Eerste -.lI1~QV

~ j~oud,

Z'4 LLEN tllibliek
Marka~l, te Wel,

'n
KORtEMARKTSTRAAT

J 'C· PITO~.~_~------------~
~.4-,~ .... RITZ,
t enAfslager

4.4,

moet-en

KENNISGEVING
, 1 ,

GESCHIEDT bij deU! dat or geell 1 tre'k y~
Vee is over GEELBEK. &Ia.og~bbein-

de PeUo1l14tJl hebben van tijd tot tij~bij drn
Ei,eDaar faD GE~LBEK aanzoek gl;aan ~
... rlof om met Vee o,e~,te tl:6kkeD. Je~.
woordige Eigellaara IIIJIl u let ongen en - cOt
,oorreg~ naar hanne verkiezior toe te II'I_D, ~
hebben ten dien einde eeu g'eaobikte ~fl>k afge.
zouderd, betgef'u Eij volge'lul omllta,dig~j"D
nn .~jd tot tijd sullen veraDderell.: Zij •• 1'-

lOeken bet Publiek op dese keoniage"iag aqht
te ge.en;ea gee~, o"el~acbI1j<iillg te 'tu Gf'~.
(konden ,aD GEELBE~,.. ;

BREDA &; VERSVEWJ
I

I.



'PROOU
V1Uj~Tt}B&: V AN

o_.ti.Lm Elf
POR1:'-aLIZAaETI:J, 28 Jnu

"ol or¥é~~lijk groot, lIlIUU' de
voora' naar, "~," P"lttiJl:de.,an angprab~ "'rijk. _1'UeIOII!jf1,Qjl'

,~~",",~JflOOd. rJe .markt wal deH 'peil 'fan
ve.Jerfn' vooniC1l •• n alle .operiéore per0e.4en
io floe·le ....Mg te'~etl .,ute prijzeu, G~D
verandering iu veUeu, buidon of hore Ill. Vntb.
tea on-v.... cdol'cf '
oe ar4fthdl, 04nl. vertrekt beden met:de

yoJgende .......... DA&I' KM~ I Sir J.IO.
Ba..,.,., mejj. Titterton, Wooda en Vorselen ~o
de beoreo &.. Park •• Jr .• J .... Wijid .. !O.
N ... ~le, J. de Villie .... Sluart, Leviek. O. 'Il.to
lo", Donald (eo fAmilie) en Tittertc:..

Oe Ger , an vert.rekt morgeu met de volrelJde
'pusagiertl naar Kaapeta.J: mojj. Keane en Pe-

',~'all.lIIDI"~,.::::t~t~~tit (en familie), jou~ojj. I}r.,.,n (2) eu Á,. 1(41'
,~~~~I fBeillick, te raval en de heeren Torti". Oiren., Majoor Pla-

I'B:UDIIAB~Il'p, £1276 6.. neL; eleeu, La"son en Wheel ..r.
£326 6e. lid. .__

op lfieaweclam, distrikt PLOTSf.I;LINO OVERLIJDEN V"N DEN
£621; ach~, £919 6e. HEEU }fVWUGHLHl.
; Daniel Jaóobua Stephs. ' ,

lJoe4eiIDqed.'dUtrikt RobéiiA!oo, bOer; . OUIlT.~HOORN, 23 JUIfU.- le heer Pa.
;I-*uldall, £3974 10..; tekort, trick lIcLougblin, editeur nu de Ouduho$,.,.

te Port Elimbeth. TrilmM, werd ~en morgen dood in sijn kan.
i achulden, £1637 toor geyollden.

ment vlln Zftrall:n~il~:lfl
zelfde wat :nen' inll.R'aN~m.en
of min naar bet
sche Soogerbni ...... '''nr~
dit, nit een ""rA!lltiCO un ..~u"",".'
Ala bel miDder
Rnis, ,"ordt znl
waar die onaer n.1J'IUIJl~I",

in krijgen die door otl<1et~a(,m.
andere oorzaken belet
maanden lang zoo gebeel
wijden ,.Ts de leden der
dering bebooren te doen
behoort te zijn, bet WIIl-U,J'-

en wotdt hij da~rd09' b
bf'StH Irtftchten dor natie n
den, dan bJijk~ het van
deels een zaak van mi
de Welgevende Vn',rO'~~aenD

6 eQ al een loi'le' e 'Vf!'I't.('II'f'IU"'II\'"

o tie is, en anderdeels
41 mate van oordeel dei2. eigen ~ zijn om te
Si niet handelend optreden

aan een strijd met het
moot. Staat hij no, waar
geldt, onder den invloed
als den Hoof.! I·t'~tel'--IHLIIII
a pliori lenn uannemen

DinA'da, nond,
oo~dellU men, d.t d",

De•• oiab, di •• an
olNau.1»roI141o en da' er eeD AAn~

H8$ jrelcl _tond
en aih'., eo oUllr.lI'
na.!!D tok uil alu"..

.000Ita~lC8nuit bee geIdIudJe,
Ge.1l I))OOrv.o lieu kon

onl~el~."'D, _r de beer Il~Yeni.b
W,tlAII ..... ur vao deo Il.. , Eogelbrec.bt,

naanDen op den "eg naar
b.. r D. ging boa den "01-

IIctltej~", met aergeant Marn. en d!!n
Knlnll~rM:b'. de kerel. in op \Vond!!r-

hr. Ra" De ,erd.ell&.!_~.n.di .. d... rDil'
lij plaat. Ifl!nollUlD

Het "'" ,.rueg in den
daar .. nkw.m, en d. '"ee
&ij OpetollcLtll "erjen &ijfll'-
d..n -en £4, :Ja. AAn lI'~ad eli
t8'11t.3d. Zij ,1..,.~n bil .ne
W ..baler en J"bn WiIIi:uDI.

men onder een hokleil,
Ilf1llapeo bacld..n, MD

Yan £81'. w.. ronder d~
.era"i'd.ae bttrk ..nde .1. lijn eiJfen-

"",nw.,"". "men to-o iD b~btl!Jli8
deo Magiatraa&gebracht,

NATAL.

YARITZRURO, 2'2 JUlfI1.-" Beeren Es.
combe'. rtl80lutie ten gun.te "aD de ooDCerentle
tassehen aC~vaardigden van deo Yri~de
Trau .. aal en NatAl, om .. ken y&n oud 'lIg
be.lang te overwegen, "erd gi.t:ereA a ..o •.
geuomen me~ 9 tegen 8 .temmeo. Oe op~i14e
kwam geheel .....0 he' landbou" bela''tf, ~"
bevreesd aobeen y&n direkte belut.iDg, .,~.
komende llit een poging om de k"estie .,.n
iovoerregtttn te beb.ndeleo. Gedurende 'et
debat "erd door den Kolonialen. Secretaria ,de
k"estie t.e berde gebl"llgt. of de Kaap niet
oitgeDoo.Jigd mOCl8t worden om MD de CaD'
C.,reotie deel te nemen. De heft(' ~olbo
wees er iu ZijD autwoord op. dat ~r ala DOle
geen gemp.cne groud ,.an diacll.ie tllaaohbu
Natal en de Kaap bestond.

IIEVIGR BRAND TE DURB!.N.
DURBAN, 23 JUIUl-Giat.ereD vpuJ er eeD

beTige brand plu~ iu de Westetraa~ te [)ur~o.
Ile Gebollweo un W.t, ClaTtoo eo Sakjer

"erdeu vernield. Soha.de, ,sq,OOO, bijna ieh~
gellMoreerd.

De kom~ i. elkeo "voud nog zigtba.ar.
Er i. DOg geen regt.streelr.aobe opstand ia

Zululand.
Er iJl een wl\uOf'delijkheid ontslaan in h"t

qllaraDtair·e ••tation, daar de derde((cl&SfJep.v-
sagiers zich 1'It'lven aan pl'o,isieo hielpen. I}e
rl1&tversl-orin ~ is on Ier.lrnkt ..

TRAN"IVAAL.

HOOlroH.EOTER KO rZK-KAllAFl IN.-
VOLKSRAAD, '

PRETORI \. 19 JUllll.-'looC,lregt6r Kl)~
is verle<ltm 7.Bt.erda~ op t"et1 mun leu ver-
luC vertrokken.

Kal..&,.j is in de stad en vmagt tijd voor ~e
terngbtJtI\ling van de butbelaating. De ui"'lag
is nail ..iet bekend

lJe VolkllrAl\d is bezig met de b..grooting.
Do 81\IBri88f111der strafregters zijn verhoogd tol
£ LOOO elk. II et ,.erwek ,.an den J:looC\lregtflr
om £300 nrbooging word nf",eweseu met ~.
beaJiase.de stem VBII deu voorzitter, maar' aM
aanstaande jAa.r zeker toegestaan wordeu. .

De Eerw. heeren Mo.rl-aTllu K.ri1N sijn thad.
hier en 'el·trekketl Woouadal(.

--~~".III!!u.j :r'~;;~:Y~~~~;'.;;J*~~~~ii~r;~~~~~~~::""~~~:1----''''''''''rrcr'tf'1lj RO.,PEOTINÓ;' AU.A.T_'\Ii SCHAPPl.! .
•,_",u;:o,:-",'U._Jltar_F4,..:Jle~~Il!~ FRAS ERBURG, 23 !JU11rI. _ Men heeft een

m~~oIICbAppj.i.voo~~t ~o 'ken naar minel-alen
eu diamanten III dIt éhstnkt ~esticht. Er word~,..n veracbeideue ..eelbelovende plokken ge-
speoken, .

gaan, en verne'
staat, eo zoo piet,

op ~eplaatst. ",Qrdt.
uw land ..order~ dat.

Aankomst van de 'a6ftftt'L.o t
.111.""",,, 0 .'

De .&tkeniatl, een der sne.1atloopende muJ.
boeten van- de maatschappij" UIlion "_n deH
beeft er niet "elllig die 1I:IQlloopeu-ia f)\,n,ler;
dR.g .oor deu middag ~Il~ekomeu na eelle
r~ls v~n nog geen iWllltl~ dagen, Hoor
met mUld.er dan ~30 p!U!8aglers ....al ""11~deze
gelegenheid gebrIltIe gemMk~' om I!erw"rta
te komen eu daarvan vinden wij el 6" op
ne. ~aaPl'~lChe lijst, n.1. o. ft :-de Ca':'liflo.
Miller eo BOl'\),ha, dt, de dames en jonge,l .......
W"bb, HOIkyn, ~ Jerome Urumraood;
Hoseuoru, Thimblely, ~~r en' Spenee, en dé
boeren Davis, Ne"mGD. G. ~\.""-qeo C Kuoh-
Ier, B. Abelowita, H. Kukell, A.. P·.b....rolll a,
CrouIf'l' T. Rc.w". do. Phu!IIill. H. J ~';~h.'
W. Wtnl. JM Sim. C. Wever, W. H. lIarru, a;
Walli., MTera, Ware. Beit" Rohinaon:F. Nor".,
Hartog. J. Maclaren, M Izerem, F FreidemallL,
O. P. Hill, E. Finial, G. Finla,: &. llatiantineJ
J. S. FOl'1t,O. McKiuOD. G. Uro"n, W. Peters,
J. Burreli, R. Glanyille, L. Ct.nniug. R. Thom~
son, en S. Jones.

STAATKUNDIG NIEUWS.
Het "oord I Ilieu,"," moet. tttgenwoordig in .

betrekkelijken zin worden opge,.at, ~tiat. "at
pr werkelijk intel'88tl&DlóII is vOol'g8valle.
reeds per zeetell'graaC bier b8kend ge1\"orden ia.
Eo daar bij bet vertrek der maalboot het Brit.
IIf;he parlement op reOoI naar huis "as, missen
wij ook debron vao inCormatie, "u,ruitaDdenl nog
a.1 eens iets ter beschouwiug te putten is. MaI\r
Ierland levert. stoC genoeg op, r.elt8 voor den
hardvoohtig.~ om "eemoedig te worden bij de-
g 'dachte aan de toekomet. Niet dat het AAntAl
gewelddadigheden toeneemt, dat\rtegen hebben
de gjdelijke gestreuge wettep in de laatste
m~den YOOrsi"u, en de bill die nu nog oDder
haodéo ia &a~ mlase!li~n nog mcet' daartoe bij.
drage-q. :M.aAr de' geeat der bevolking is bog
e'en IODbeYredigbu.r 80 on,erzoenlijk al. "Itijd.
Oe dagbladen RUn voort met de 0IJ1~rd.
grieTen dell .,olks haarfijn te ontlerlen '~n-
der te bedenken dILl.gedane dingen g _...,..
nemen, de natie aan te sporeo tot bet niet op'
geven van den strijd, voord.' de sege behaalJ
i.. Oaarbij komt -dat Du de ~leagllel1l zich
,.oor een tijd miDdel' aterk roereu, hfi ft!niaui~m8
bet. boofJ "eel' begint. op teaiehu. Althaus meo
vreeet di~, eo DOg"el io Londen, "aar de politIe
de sporeo ontdekt beeft nn gebeime ,er~ leriw
gen dier rebellen "iernum heteerstgeuaooieern
"'88 met Ierlanda bloedip gesch.iedenis van ,le ,
l&at.lte jal'Olltt lang Yoordat er sprake""", nn 8tI!-,
lAud'~ lang heeft er eeD geruoht geloo-
peD, dat de Regering geheime informatie had,
dat dea p.remiertllevetl bedreigd wereI, het. gevolg
"a&rVIUI lOll geweest sijn een ~treoge be"a·
leior "'0 liju penooo, ar. bij sicb baiteu. '. bois
magi bogeyen. Vit ecblja~ per slot .,&11 rekeuing
toch Waar te sijn, en een I&Dge IIObakel vau vei-
ligheiJapoI.itie, blaar ill burl(erkleeding, bezet
"Il sijn pad Y&D eli Daar het Parlemen,-

KeD verblijdend teue'! ia bet dat de betere
.adeR·der .aat.oh&ppij hllo beG doeQom het
YOlk &eK achten iDsifPen te stemmen. Voor&!
~t •. ~n een prij_."aardig voorbeeld de
~.~ ..... d .. "BooaioIIie kerk. Toen
~ lICcw.oolaop CÏjIl pc.t vau l'erant'
"benWijkeaeld te Dahlia ~nardde, bodeo de
K:~. ~ ... BiIdoID &DabIi.D hem tell
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KANS'.
PUBLIEI{.E '\TI~RKOOPJ~G

VAN

Vaste en Losse ~-Gooneren, ,
i

ODdergeteekeode, .ioh 'een pl&ats te KLEIN DRAKENSrEIN gf'kocbt hob.
bende, MI! publiek doeu verkoopen,

W08nsdag, den 28sten .Junij aanst.,
Zijne Welbekonde en frQoh~M~ Wijnpluk, gpnumd KLIPV LTJEI, gf'legcD
het dorp WELLINGTQN,.met daaropst&&tlde ruim Wóoohuis, Kt'lder, Wage?-

len en benoodigde bedienden Vertrekken, alles onde ... lJ&e",," Dale ell 111

Kv........"'" staAt Yan r~paratie. Óe PllUlu is beplnnt met 52,000 ~itgw'zooht.e Wijnstokken,
ho"iII,"rillnl.I!11t vollen dragt, die etnl góeden oogst opl. veren, en Rile llooflten Vrucb~omen, """r-

1re1,0Q'1I/II1I 170 AbrikoosOOomeo : d. pl""ts heeh taYens goed Zaail~nd en ia thana B~~id
UIIl&nln.,,., • Mud H&Y~r,en liggende aIln .de uit~trekttt vrije V~"eiJe ia het v",-V'ee-

wel voorzien en beeft .ekt op loop'ende Wl\ter. , p
geheele plaats ia omb~ind met IjzerdraRd. :'

9 Eryen gelegen in h,t dorp Wellington &&:"1 de B&in8tr&at.
Zeker Ert met d"-"opataand Hunrhuis, be'f'.U.ende drie Vertrekken, r):let
een .terke .tand~oudeQde Fon~in.

II. Zeker ~;rfmet H~nrbai., bevattende" Vert,rekkell, onder JJ~eren dak, Pe-
plant met een Wljngaard. '

o, III. WaArop stMt een ruim Woonbui., voor t"ee Bui8gt'7.iDOen, onder Gal-
vani.oh IJzeren QI~k, en i. beplant 1D('t V,·uchtboOllot'll .

. IV. Z"ker: Stok Gronid bap aot rhd, 3000 Wijlll!tokken.
5. 6, ~7.S' ('D 9. Z:~k~, Stuk GrolId lIlecte bppl"lIt met 3011() Wijnstok""
Erven hebben alleu i-ej('t op locp-nd Water.

E LOSSE OO~DfmEN:: VA.A1'WEI(K, 5 Stultv"fen VKD 6 en 7 Legger., 5
1'I"p en Oilde.bllliPll, Lf'gge,.., Pijpon, H..lft·'KKel", Hlllf,lmen, Vlootj ..s, tc:cnulf"rl'l,

Kranen, G"I\Vtln, Pikken, Sehoffds, lExtra Brllnde"ijn Ke~l, nieuw, I 40t
t en "st ve del' zill worden a" IIgebouen:

, F. J. LE ROUX, D. B.z•.
ellington, '19 Juuij 188~.

J. S. MARAIS, & Co. Afslagers

Gl AVEN! G!tAVEN!! GRAVE,NI!!
-.----------~---~------------- --

DE ONDERGETEEKENDEN ONTSCHEPEN THANS:
O~AVF.Nt zoo.ls I1illmonrl. Shamrock ct ViuI11Ilr.l.
SQHOPPI<:N, met rollt'e en Yicl'kallttll' 'lnnt.'!lI, ,·It MI';STVORK";.'If.
B~Vellll(,mHI,Je wnr,len ge lo~n.io hd! r.1l'"c"tlp'~n to ~ell verruin Ier.! .. pr ij",." Ill\ngeUo,len.
L~DIKAN'J·I':N. -\S..,I<;N. V:I<;I':REN. VI<]Ht,' (,," OI.IE\V A fl'~N'. ,
Gebroeders .MAN""; It'S A~itl J!<;M!' I'; V 1<;1{ ~ [,~ ~:N.
Oalvl\lIi~ch IJ.l. KI.I7.I<;R. VOlt..,T~N'. (1()TI.;;i, Pl.! P;' N en roebe-hooron.
Ht!:ININOlJltAAD,ldle IIQQ.t<m mm t,'olJ."Io"'Jctl, ..
IJZ- Rt Staar 8'11BOil ill SO",P eli s,;, ft", ... dsh i...-.

i
ALSOOK:i

I

..... bt ..'o.4.r••,D.k •.., 1'1a.el, Tabb...4"1084, SJaal... -laat-
I .&i.maakt., Kle.4...... .

I.IiER~;N BRA·NIJKA.STEN. eene g~oo;;e vll11lcbei,lellhei i te..:-.", WOl' "'~e prijee n.

L:~H:NEfWËCNTYMAN'~'&~''co.
I

WORDT bij der.e keDni. gege-ven dllt de
J"adijktlObe Alllemeeue Verg"deri~

van Deelhebbers .. I gehouJen worden,

Op Vrijdag, 15 Julij aanst.,
'8 MORGENS TEN 10 lYRE,

Om ""n Oirektearen rapport te oah_gen voor
bet Jur eindig'etlde 80 deser, bet bed~ valI
Dividend te bepaléD, en dri. Oirelrtearen te
kiezen iu pluta van de Wel-Ed. Reoreu B. P.
!tu PLUS1&,F A. B.IIST ea Al. O. V. Tao ...
die IIftredPII, ééa Yal. _lke "eder ...erkieat.ar
is.

li
•(,

I·)E 0ndergeteekenden hebben UIT
DE HA.ND '.1'£ KOOP ver-

VerkieSliJk6.Woo'httiun en
Erwn" gelegen in het

gedeelte v~n (lit Dorp J en ook
anqtal Onbebo~wdeB",~n, gelegen

de Vlakte. "
M3D doe spoedig aan~k !bij ,

: J. MADER ct Co.,
Aislager8.

Stell~mbosch,
31: Januarij 1882.
, I

Op lut ftD Direkte. ren.
B. P. DU PLB'8I8. JLt

K ... rn.

JRODUlCT~N.
W~telijke ProriDOi. Baak.J LA WiRENCE Paarl, 15 JaDij J882. • ..kt;

m.'WUID Hulpbeatuurder der XoloDi&leLIJST TU Deelhebbtn ID~oor'
I i Spoorwegen) , ~ Buk, ft] .

: ' -E"aI\EIIIT Eli , ..vri ua .. ia B. P du 'GElJrR~LE,COllI\»! ,lW "I '. MUM •., !liog !.~. Pt..ia o. i. da, D.•D.
00 :LaDgemarktstraat, B(j~"" t· .... J 1\00. I. A. J.

. .guaa ~• Retief 11'. J. P.
K.AAPST AD, Bnak L.J. Bosen.weir Á. E.

OOPT 111ft V iIIfkoopt. op Ooauaiaiê, alIerlej~. "erk"Gab: J. Boot T. T .SOOD.
ten HAn4e~, .. la: ,Koffie, 8adlllf'. 1040 B J Rioherdt T B

·Btaa4ll~ijn. Wïl"n,' Meel, BoereDmee\ I ~ p. A· BoMoaw J .de' V.
' O.hanleC~. Ier, 8'11l&,Olie, StAII- Her_t • - o_ JP'
, Bommel li. O. .DOU • •

loo.ial 80nk O. G. . 8p'D1 St.ph. J..... 11 der.
~ ~. : IA-" .....J., "&osoon. 8p'D1 O. J. A. Y. d.;» •. ,

die heID tea v:rk~)J-tordea ~ Leonard. L. S~08DberIJ N. E., M.D.
P~MiIlI_~ Wol, Velleo, HaideD, AnSO.rabUr, Louw T. J., A.IOOD. T~t O. J. du. E.sooll.

SiJUI,t!ecle""u "orde.D direct v.Nob .. pt Daar Malan Jacob D. TOIt D. A. du .
. d"d Lo Koll P; de V. Tbom II C. V.

BDIRelI!* ,}lukten, teil elO e , e oopte IlalheorbeW. D. Toit D. F. d1l, D.IOOD.
Man. Jae. F. Villiel'll P. J. de, P. J.IO •.
Ka... I. 8., D.IOOIL . Vim.,.J. B.de, e.C .•h.
Kan. I. s; D:.ooa. Villiers deO. C. A.
Itarai. D. 11'., D.IIOOII. Villi .... d.1. ~' ;
Maraia J. 8.• '&.&0011. ViIHen d. J.l ..Jf..,r :
N."01Idt 1. B. Villi.,. J.D. eie, r,U .
Nïe... rk 8. V. 'rU Wiob'''.O.
pOel A. J. ft1l der Wiabt J. P.
Pean M. . WahlOoaIltaDt, Jr.
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