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. ap, Kajaitlohout,en c,.
kisteD, en de Levens Pqlis van
voor £500 bij de )\I'ul unl,

J. F. P. PltfWLD,
}'Jenig Curator.

.Faure &; Co., Afslagers.

! Insolventen Boedel
I i VA,N·.

I WILL I M ANDlUES SMIT, Jn
,fi\E On teekeode zal PubliekYerkoopeD,
~ op

JD I

In den .
In
n
·n
It

ngls T lJ: L L E N:Q 0 S C
'POBLIEKE VERKOOPIN~ .!

VAN ZEBR KOSTBARK

van. C;f.L A. W. Vaste en, Losse Goederen.-...--_

h < 0 ~ lOL IJ N,"rl'1}' ~ 1.IJ_E--j~.;_1\1AILDIENST
'!~t. .~,oornbool muut

oe ODdf'rgetRpk('nd~
"OOI' rekt'ning van
Boedel, aan bet

il,

r-
l-

, "UNION"
In:RIl).

~1"a~·oiwpf!lj v.,t ....k_
..

1

D E ODde~geteekonJ(', d -artoe behoorlijlc J.
aut.borlZeru·,i door den EigeD~ den B_

ROBEItT C, N I!LSON, van Kaapstad,' zr.1 PublMIk
Verkoopen op , . i

Donderdag. 29 J'llnij &.L,. ,1~

. De. aangename en welingericht~ Woniu.c.
VOonaen van alle gemakken, 09der Galf .
IJzereu Dak, met on benevens een fr~aion Tuid,
beplant, mot verscheiJeue VruchtboOmen. i' i i

AL"~H:r)F~ :
Een Prachtig t'ri~eJ; naast het Eigendom n~
~en heer IMMHlIA:\, gelegen iu de Pleiu'8traa~,
In het.tnol's~ aa'~!{euame ~deelte "all do 8~
en de onmlddeliJkc nabijheid van Kerk e.
Scholen. t.i .,

i:
. Terzelf,Jer Tij,j OR Plaatso zfll voor rek,*

Ding vau een nitgestorvencl'l Boodel wo.rdeq
verkocht; i

, Losse Goederen, 1
RestaanJe in ._ Voor- Eet- en Slaapkamerf.

Meul>e!en, Glas' en Aardewerk en Keukeni
gel'eedscb>tp,_, CI1Z" OUZo, en wat er meer teQ'
verkoop ,zlIl wordeu aaDgeboden.

Bonus sal gegeven worden.
Verlooping te beginlLen 0'1'11 lO ure.

P. J. BOS!fAN, P.W.r:n

A€slager.

STI~LL'~.~
lBLI.H;KWO

[, r ".}Ii.
Z Ei u.s

.: ~. , ...
dn Heer 1'.: P.'f"L1J

,ag, den

1p.r.",,,t.> .. Ir,,,~ae zal pnblieJt doen "er •
Mn de Wooing van deu Insolvent,

unoll'~rll' (VRIJDAG),
80 pEUR

YiaJ\fAD";JIl)\, om de , n;..Iëren DTNGS') •.\G.
I. ~'f. HELl<;NÁ en . SCENSION aanleg.
~.1'4elip beMillde t 'lijdt>n. ' ,

0 ... de Veertlt'n ...,n ";xtra BoOt, tu-
_ej. ·Ie Maal!boott'1l in.
lfOÓR, KlIpt. (·AI~"8.

A R~IB,.Kapt. f WAfT. !
ATI 'E:'\IAN, Kapt. w,
NUI'hN, Kapt. U.lI
PHETOkJ..\, ~:>pt. LAI~

TRO'rAN, KII~t. COXWE

H U, In. h. (j:o-T'I ,

1,
OP

Dinglldag. 4
[)E ~d..·18VOO rraad

, b;;Staande in: '.
2 Prach tige BiljarttIlfels

Piano. "
Karren~ l'l\Iltden, TUjO'{,l1'

staande ill hot gewone a;sn
dig"! VOor een eerste k InMe

lit' VerktJopillg.te begillnen
ALF. G

e Ul"trt~DJ. U ,lIH.ll tt

r-.,
lj
t..
a,
l-
f-
.t
i

! '
Ouder dJ T"ekossen
Ossen. ,3l.iSI·C'~oud. ,

Koopel's 'die met:
plaa ts vclvoera wordu

" l /. I <,

WOl'peste,r. Jallij :

\' fll!rt,i.ld'n l'Jli WE"
\ s n i"':~I" :"toomboM "il
Hd()[]rklilll'l j('~ wontelt

llillldptd.· Pl·i.ize~. •
'fooI' Vracht ~f P!l8sag~iloe men aanzoek hij

, 'l' . " M..;....i I ;,oe ':1"11 ~",:CIlH!'Plll.,
i '] li'OE jli_, FVI:LRH,

Oirekteu~.G(,ut ralill voor 7.uid.Af'rika.
,I Nieuw

d
u
1-

n
rr
t"
.e

1

STaOMB06TMA~ TSCHAPPIJ
" U 'tN 11.0N."

BE~tGT MN OONSIGNÉ'S.

De Heer TOBIAS
'lXTEN8CHT bij dezen aa
ft publiek en 7ijne 'bui

't bijzon tier bekend, te milk .
I ,TULLJ, aanst, een PRIVA
HUIS zalopenel' iu de
62, KAElpstad, rogt t,p(7'RnnVA
zen van de lleeren .Cartw
hij hoopt door gnede behandal]
tier publieke guust. te erlangen.

GSDAG
J EERSTKOMENDE,

n i 18
I '

" ~ TER PLAATSE' •

MOUiTON'SHOE"K,
I i

, i I HET YOLGEl'\DE, NAM:

21 Ez ë- ls I 2 Billen
1: !.Ienio ! 1 Zadeloompleet
I! R[]inpaarh I Zweepslók
71VIIsrzen j I .Ellkel·VOOI' Plueg

90 IMel'ino S~hapelJ en Pikken .
iBokken Grnve.n
ize~g met Kinder- ~chorpell, ('IIZ, euz
~eh8 ! , ']'~ft)Is

1 rrJfwger I ~tot.len
2 ~1R I!amell I • Hcclrl"n
2 Ok8hoofdc~ f\lIslen
1 ~p.1~ TDig~'1l I'otten
3 Zwingels I [>allnen

10 kllap7.akkj,1l Upf'ls
1 Krib I ' V~)I'kcll, enz. C1i1,

KOSTltL\R VASTGOED.

•

--4-
I I

VOdRT~ AN zuilen g~en goederen wor,len
af~elcverd door de O~lt8Ch~pil1gs Agenten

der \Ia~tschappij, zllntlerj ill levering' van de
" Bills qf Ladit'g; :"die vrudgtijdig moeten lV:lr.
dell ir.g$4dit'lld. " !

s , Bill. of La.iillg" VOOl!good<>ren np or.Ier
gcconsi~npert! moerr-u ill~di~lld wordeu teu
kantore ~er ,.\Ial\lschappij als tol bierrofl.

I
' " J r:r:. K FULLER,'
lAlgemeen:beslierdijr voor Z:uid Af.·ikll.

K '.J 1)1 , : .. IVR')'aa ps au, _ . []!,nl (""j LIN

Stelleuboscb, 20 JDllij Hl82.

ZlIid- .tf.'iliaaIlSC'16
Glasmaatschappij.

<IN LIKWIDATIE.) ItXEtUTEUR .......

KENNISGE~IN Publieke rerkoopiDgJ
loAN

V,'N'J

Crediteuren en Debj'teu
i

In den Boeriel v~m' wijlen
Heer CBn. ALB. aAS80N,
Doomfoutetn , afdeelidg
mesbury. '

o p

Ilrdell (f~ollderdjlg). _ "
VERD~P. ZAL v.;I\OCHT WoRD!:N, f7GLLI<'N .Ir,lO. :-:••·.. Vl~~S:& CO.,0,_ \l'oeulsda::- n. .1uJii ~.h., ; ... Ft -i""t1IJlleke \: edlllg te koop aan-

. <., bieden ~-I _"n hUTst ,

I, :, i, U'Q fiE S G A. P E, Eerstens:Zt'ker PERCEEL GROND'
, gelegen tuaschen het. ObservatJrium', I u ne \l7 ,'fa' , 'Y eg.,- en het Zontli vier-Spoor' w~- l,I..:£VEI'l E HAV .£ en verdere t d C 1

J'nboede II tot de IDllólvente s ation, waar.op staall e O TAG S'
Boedels ivan C. aOSMA. en gebouwd door de Maatschappij voor
G .• OS$OUW behooreDde. hare eUlployé:;. :
i B.'tlfLE H. VAN NOOfU1E\', Deze Cottages zijn goed eu ~echt:
i' ·AFSI.AGEIi. Gebouwd, acht derz'_'he bevat ten Vier:

Vqnclu.knntJOI·, Piqnot berg, Kamers, en vier Jerzelve Drie Kamers;
h ' ~G .J[]uij 11882. elk, Allen te zanten zullen zij 'een Jaar-:
. l>UBLIElKE VEHK(IOPING lijksche Huu:opbrengep van boven de '

I, £500. De Grond is verdeeld in zeven-
, ViAN ERNE KOSTBARE en-veertig Perceele», en Roopers ktm-

WIJKPLAATS, nen of een stuk grond koopen om op
: i TE le bouwen, of een enkel perceel met.

H; DAL i JOS A P HAT," een klaargebouwd Cottage er op. Voor'
I, beleggers kon nie.s heter gevonden'

V JAIN i
IN

DE AFDEELIlW worden, daar het feit Jat het eiaendom •, fn E P A A R L. aan de Zoutri~ier8Che Spoon~egWer.;

D·t~Ondergeteekeude. voornemens 1.ijude zich ken grenst, altijd goede en fatsoenlijke!
, nRBI' del'Ï'rausváal ~er woon te begeveD, huurders zal bezorgen. , '

zal, I 1 Het plan val! de verdeeling is te
O~Maa*da.g·l0, Julij e.k zien ten kantore van de Afslagers. i

, ! PUBLIEl{ DOE~ VERKOOPEN: ., Tweedens: Zeker PEHCI~ELGRq.ND '
, : ? I met gebouwen, schuren en fornUlzeuZijn~Wclbekel~doenVl'uchtblll'ePI!lalsgelt>Wlu d. . I ' . J Il

te .. iDal .1osaphnt," beplant met 90,000 W ijll'l uai op, 3.llllt15 ,let eigen om ~.3.I) de ~
stok ken, (.'iO,OO~ waarvan .inlig I'D nan wolijka ?aksteen, en KaJkmaatschappl), met :
in dfAgt) benejven!! rui ID 350 V ruebtboomen regt op de Spoonvecr -(, SiJ ing" .
(merst Appel e~ Abrikoos). Ill' plaals is volop I r 0 i

voor~ipn VRn I.r'nr<>nci '''v'ale!'? ell heeft het Houus za ::'C~efell wOI'dc'u. :
vool'~egt van ee~ Watermolen dIe ged"even door A.LF. GEO JONES
een r,mmer flljlenden stroom steccls Ban den • I
galig kan word~n gehouden tot gerief van dt> Officieel Likwidateur. ,
hnreJ eli tot vOl)rdeal van den EiWlllaar, 22 Jnm ~8S-2. '
, Tot ~8parillg VRIIValllwrrk h£,pft de Figa. "
!laar ru;mo "I ~opgl\tell" lat.eD nitmetaelen riie Crewes Gebouwen,
?xcl'lj"n t be$l1t+or~~en. De g"b,on IVf'n,beslaaode Adder lty-straat, Kaapstad.
In rolm ell g(,~ldll.1k WOO~HUJ:;, (onder -------______ _ ,, , •
I:Jze~, Kl'ld<>I'. i Stallen, UeJiendf'llverln,kkcll, ZUID AFRIKAANSCHE
zIJn Ir goe,le orrle. G .AS1Uf'AA :

ne' plaatsJis iverllcr bezaaid met 4 :Mudoen L .lf.&. TSCHAPPIJ :
Haver, Iweft )"n,me \' eewl'l'ide en goo:len Grond , (IN LIK W lOA TIE). ' :
voor i het llanp)llllten van nog rUim 50,000 I

Wijn~tokken. iEINDELIJK: . PVBLIE}, E VEl{I\ OOPING .
K~n genoemdi worrlen dat er ecn nir;'uwe aan.

leg op de plant~1 is WRAr reerls ecn Woonhuis
staaL en eene j PlanlaJlO Rflllg'erigt i~" mede
voorzien van L<}opcnd Water uit cell afzonder-
lijke ibron. I

M~n kome en lovel't Dige 7.ich zel.e.

RO~lns la' ~(·~eH·UwOI'deu. Op Woensdag a.s., 5 Julij,
! I OANIETJ J.' BRINK. ZULr.JEN?E HE.ERE~ DE VILLIERS,

D~I JOsapbllt,i FAU~E &ICo., ~nblrek Verkoopen. i
27Junij 1~82. ZO.DE R. aIlSE.VB II 'i ,

,i ti ------, ~--. T Voor de Paarlt:-:che Bank,
N~B.-DeLO SE GpEDEH.bN zullen opeen TF; PAARL .

unde'· te hep:.!.·n dag \ erkocl,L wUI·dw. ', QOPB- -.-- Lek kerstles!'chen in. vicr grootten, Wijni'I4SeD'T Il 'If np BE~OODIGD K.al'ufr,,", W8t,~r. do, Bierglazen, SOdag~,.eD:
Flltreerdel'9. ~n,kerpotteD, RoomlcaD!ten, y!ie-

l! cr St~rke Il'lI·l)a~lI'~Itm. Il'envllngers, Lnmpb'dlJons en Glawn, Boter- en'I Kansschotela. Bloc'mvazen, Vischglobes, Vi~ger_
~Iazell, Gill en Tl"('chters CD Geliradn~rdo

AR er *<'11 bevredigellde Tenders zijn H8.ton, WijlJ.proevers, Cot:fitunr. en Pickldk&o.
, illgckom~n foor de door den Stadaraad IlCD, enz., euz.
' igde YiC~ Karpaardeu, worden mits deze
, WE TE I), HS <jaarvoor ver'Gcht, le
. ingf'lcl' rJ bij den OudcrgcleekeDde,

;10 ure v ~., opVriJdag, 30Junif1882~ I
ap . Ik nur da I'narden vertoond mod.eu wor.
den hd, St1dhuis.. ..'

roel1'l kOl.tallt bIJ gOt'dhul'liuf!:
Op Jflst,

I JNO. A. ROOS,
! Secretaris,
I
'I
I

AL IlegeuPII, die, iets tt, 'M,leren
(jf vel'schuldtgd "'IJII IIRI1, boi,*,ugernéJ:"8n

l~ochJ.,I, gpli"\'e huuue !tckpui,tgen ,
of bf'tnlill!! tI' d"ell ten Kantore Villi

burysche EXPclltt'nr~kl\mel' bi,rnen
LetWel( Zij

worden verkocht.
I
i' ~

7 :30 .• GE ,
1,.4AR

Neemt julle

Alsmede zul-/ell worden

AA.DEN i': ii
O~DB B.AREZ ; , " i,
ns waar J Vie sch: is iSC~ :

Jh.: P. sl B1UNK.:,

./ ~ .:

BEV 'LLEN, - Op den 2711t.,f, dezprl te
" Bichmnlld Hili", Green' POi,t, de l.%ht.

ge, 0 .te- van liAS L, - CBOLTZ, fnu ~n ZOQ~.
._---~._'.-.:----+--;"-

IfJ!;::E.'l NAMIDf)A i ia Oui, ecn ;lief
L lO(JNTJ& geboreu, ~'i

, I). J. DU TOIT. Sjzn. i
.M. M. DU TOlT, t.D~chth.

~ ,

;j

r,
,-

i'

!d

•
a

AAN b(':trekki"l{ell eli Vrieudo
keu.! gt'mllakt, d:.t het dt1J1II

heeft, door deu dood vali mijne
nemen,op den l8Jen dezer, mijn gel '
gtJnoot, JAC(1BUS JOHANNES MALA,
ouderdom vali 54 JILI'ell, 11 IlIRa
tIBli:'en; mij nalatende met lIeg~n
dit onheratelbaar vedies te beU;eu

Doch hoe het ook sij, wij I,
degeneu die gelie hope hebbt>n.,

I,,
wordt1he-
beba~gdwp. te

EJbt.
in &eu
Il en ~23

iom,

'.

.,

•Ja bron en steun mijlIIi le
Mijn Vailer en mijn God !
Uw liefu' en wij-heid teve
Bel1tnllrden steeds ,mij ". lot.
\Vat rampen m~J bestrij,l'Ien.
Wijt om mij zamenspaut,
De beker van mijn lijdtn,
Komt van ceu Vaderhalld.-, I

~UID-Á"'~IKAA~SCH E ,
KCi!~IN:KLIJK. M~ILDIENST,

I,
]i,. " "'rL.I/'J Mail fPacke~.~1'Maatschappij.

1) ".-iOUlIlOOoteudezer LlDle vertrekken 'tan
t,lt!\'lilpstad Daat Londen om dIJO ~ndereD

I '1rIl:QdR!!. t'il\ Maideira ~ Plymouth, te
Sint Helena rou A8cencioa aanleggende op HEDEN morgen ten 3,30. trad
bq\n,dI1" ttll",cbentijdllu . .H.etobrkaa.rti~a wordeD gel ten derden. male On1.6
n" ~rrt'l ~t It,:~~n ce'uei verminqering VIUl lOper. en nam uit onze onderarmeu om
(';'I,t, tus8ch~n Engeland eo ~e Kaapkolonie eo schoot te plaataer, ollEen '""'''''''",0
l'ill:al. i AAR JOACHIlI JACOBU., in onc'er~rom
I ,Q~, ! . jaren, 1 maand e~ 12 dagen. ,
hlr~ ~t.~L~P)'A~D, KJot. JAs. POT'l'8. WijbrengenblldezeOlI~enbaTte
~Ii'l ,'},-I:)RU~nlotl 0 CA~TLE, Kopt. J toe asn dell Heer'A. C.Vlok ep J!.;cl~tIrIElIl

hr'W~ON,: r eo verdere nienden. die oas; 100
EX'!a St.-TAY~10!UTH «pAI;)TLE, Kapt. behnlpzaam waren gedDreRde~de

, If" HIGll~. ~ J onlen overledene lieveling. . ;
Jil ) I.{ (ON\'" At CAS,!!LE. Kapt. J. D. Kleine Kinderen, Kldoe n..a'.UtlBlU

.IUfr.JYS, R:N.I{. j Die huo Heilaud minnen,
.r~, '27- G liANTt~LLY r...$,STLE, "apt. E, Zijn de paarl 'u, .k08~bre ~rle

\)'1":'1:5, H,N,U..; il Pac;,rlt'n Voor ZIJD !.;rooo. ,
J, . ll-F.:I:SFAU~S CA$TLE, Kapt.~ A.

Wr~CHHT!R; 1 A. J. J. TAN

ANDERdON ,~: IMURlSON. , J. M. YAN,
~ 'I ~~

, I AgenteD. Z. 0 Roggeyeld, (CaJ:vinia).
-.-- ~--'------+--l --,--- Klaverv-I~ei, 18 JnniJ', 1882., DE,HERRI ..

- G, MONTGOMERyl WALKER,
Pr-Jkureuir, N otaris ~D Tra+taportbezorger
. ? T ~ L L ~ N Hf 0 S C H.

, H. J ..ZOnR,
PI'llkureu!r, Notari~en 'rpg'tHmDl'tbeZ;()r~re,

. KASTc+>a TAM
" Zt III AFRU,AAl!i EN

TQVen8 breng ik mijn
8.on al de V rieuden en bt:trek k
getrouw hebben bijgesfann in

De bedroefde ,
MARG \liET.!Á M

Groot 1O,~26
. Fraserburg~ en:
Zij heeft, een '
heeft tevens

i

'De \'erkoo ........

'en 440 Vierkante
als :een der beste

Dam die omtrent;
Gebouwen.

.'

Eiken boom, di8t. Wellington.
18 Junij 1882. ' zal plaats

Fraserbo
JU LIJ

, .J'
nderheden vervoege. '

Fraserburg, o(

KOLO'NIAAL GgM~AKT
GL.L\SWERK~

VAN

OP
F :'

Voor 'verqere bi
GREETHAM ;:en ,G
Kaapstad. ~

w· lt..,· MAR!
GeneraalAgent.en A ALF, GEO. JONES, I

Officieel Likwidateur.
Crew(s' Gebouwen,

Kaapst.a,1. 27 J u,lij I f'8:!.Insolvente. Inteetato en '!'t>lgtllI1ll611J,aJ
deis bereddertJ" Transporten
uisaen ~pá8Beeetd. Gel~en
alle IOOrten Arn~werk met
~"'lU!l''', atiptheid eD&~ t.en;

8 U THE Jl, L~..i N

VOGELSTRU'SVEDERErl.~-
'DE Onderget.eekende Koopt Strui ... ell .'

en ,is te viDden No. 5 St. Grorge&t.~t..

Jo' G. ASPKJ.I.NP-,

.~

r • I



geell de
dat volgeos
worden
neun, waar de I

in moest gekend
wrochte rede we d
gehouden, die op weea.w~",
too in de

18 Jruti;, 1881. "i8seld had.
... 0'2 0 - 1 ~ e riog Cety"ay~

096-096 ,Id
1 19 0 - lj 16 3 het Parlemeot. aa~nll

o 1 0 - 0 1 8 Afrika 8chadelitlc zOiI
o (,) 2 - 0 0 4t Het, en than8~ el
o 0 li - 0 0 2j hem niet 1()Jlkong 1: g = ~ ; g ~ring, die 'thans, ArllAI110e

o 1 e - 0- ft 8 September baar
o " 6 - 0 4 7 te hebben, 008 Jijk~
o 0 01- 0 0 Ol Toen de beer Upingtg ~ gt= ~ g ~. zaak in een dagblad ~t
o 0 j - OOIt Parlement geeo zitting,
o 6 0 - 0 11 0 dig er op te "i
o " 0 - 0 9 2 woo d had mee te IInr'ell!F>n
o 1 10 - 0 2 43 Dam dat Cetywayoo 8 1 - 0 8
o 5 6 - n 10 0 zoo vertrekken, toen
o 0 ,,- 0 1 8 een eo zoobt de heer
o 0 6 - 0 0 6 protest tegen de zaak
o 2 3 - 0 7 6 sijn voorstel introk
g g ~=g ~ ï R:jkllregering van haar
o 0 01- 0 0 1 want BOOvatte men
o 0 {lt- 0 0 ol dat Cetywl\yo's reis
o 2 5 - 0 2 7 steld, en bij zelf bewee
o 14 0 - 0 17 6 . t . d to 0 1 _ 0 0 IIIDIe vergIssen, a. er
o 0 I i- 0 C 2 voor hem opzat dan te ate
o 9 0 - 0 9 ° natum lijk, want; waartoe
o 0 6 - 0 1 1 politielc van Sir BartIe

~--_"';_:""_+;;;,;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__iiiiiiiiOo bet Hnis te brengl'o als
lijkbeid bestond? De heer
het dell k beeld dat bflt vtv.I'áioAI
handelwijzo del' Rijks

er va~ den heer ~acoh van Cetywnyo invloed
name Elizabeth A.irll\oa, oefend. Ons lijkt dit
heer Johan Carel uarter, hi liik N' t

een loon van deu I "aur~c IJ? II· IC
I E t • a el rf'gerlng lets schelen kilnrns UO, me. 0 m id b
B . '0 Parlernentsh op (·tellJaml . d Vd'ven e erga cMng zet,

Regering die, -toen het
was, het gOIaden vond te
in de zaken ged8lln had,
gebleven zoo zij door m'
vernear nan do Rijk!!!
melden flat he~ liaa. V:U{II'Utc'lJ

als men d"€11Zulu Kom
gevangen hield. ilat
overigens de gele~enhei
om kgon Sir Bal·tle
politrek te velde te trek
hooren, en evenzoo dat, h
zigde W!larvan hij zelf h
1fSig!K ~~i.o~m~.t lijf had

I met spreken w8s~~ëll
LANDtll*lIfOOTIB . • oat hetzij de heer

~at de 6de JyLIJ van dit IUpillgtol1 het woord tot
IB, waarop giJ ~"e namen beweringen zou. op
als StemgeregtJgden. voor 0 td ktA d t

P I t H ne" men . . " a",oor oos ar limen. oe D .
bij vorige verkiezingen ~t de vrienden . van het
geguo en hebben be- nelgd om .voor lets te ~,

Die~ op de Kieslijst veroordeel mg der Regen
vens, zoo als blijkt uit bet '7r\,' ..n,Q",
beer Moodie, alIE's behal
den loop der zaken, 01l.
in het riet lieten I~pe
hooren, Dat bet .Minist'e
verkoos boven een stemru
liet eindigen zonder dat
Natnrellen-zaketl. wien
aanging, het woord
bewijs dat wij zoo
als wij vroeger over '7.W'lllchi>lu1

NT klaagden. .

T kAd ' B \ Dat Sir Bat:tle Frere~er'8(U,IBCbell a er 00- dl" I
DPI,.,n,......n'n e papa arltelt ver oren

vroeger bezat, dut ligt
door hem in de
nomen. De heer Sprigg
noten hebben zich door d
en de kosten die deze
gehaat gem8llkt. Wat
treft, de heer Saul
Colenso keorden hem
vrienden zijn, en de heer
dat hij, die nog pas zich
OlD aan het hoofd vsn
Oetywayo te gaan be" .....h.""

DE UITGEVERS. goed wist boe gaarne, i
!!!~!!!!'!!!!!!'!'!!~~!"""~~~~~~!!!!,!,!!!!!!,!,!!,!"!~ aonexatie, de Zulu's hun

bloed hadden willen w81!lSollteo
posi tie er toe genqodzaakt
nen op te geven, waarpm
valers de EngeIscbeo 'tliet
en omdat hij, v.n zijn s
drag der Engelscbe K

D~ EN OETYW AYO. Cetywayo met het valste
WAiT er, Parl6lpent voorvalt len Maar de Afrikaner
treh· natao de aan~acbt dan badden niet dien alkeer vanhten er plaats toen bijna alleleden dien de heer Solomoa han tQ(liQ1Clbt.
D aanwezig . NeelDt ecbter het deo daartoe ook geen
pu liek keno,_ "an b,tg8E!D er Diogsdag in zij niet ban diepeae Wetgevende V Over de zaak toond hebben, bad Sir
nu Cetyway~ is , dan verbeel. wat de Negervri~nden velrlalill(len
deal wij ons dat bet der Regering volgens het adVIes der
er juist niet.al Ooze lesers Commissie, aan de Zulus
W8",n dat Merriman gegeven, dat sedert jaren
DalIDeljSde had dat deze sche boeren bezet was.

vaD Detl"ayo acbe boeren zich thans voor.
thans onjuist CetY"ilo 1'erklaren, dat

~'pCelml)er 1.1. had een reo. omt hij naar
aqt1roord op een dan is het beter Voor om met

kennen gegeven dat op goeden dan op kwaden' voet te
in een bez"k van Keert bij niet terllg dan rijgen zij

bepaaldelijk met Jobn D~nn i~. hun buurt, of lerlei on
dat de Rijkrr ten, of eindelijk een En

den troon van Zulu Gouve~nea~J. en geen
MerimBn "as tij- beden IS biJzonder. aaU,1l81tJUUD.
Dota &t"eaig ge- de Engelsche Regettng zoó llerasanal,fl.0 kennis van "eest om na den oorlog de

dit is eep punt waar te breken en d.e beate atrek~n
'Á'a,ndA",mP in het Huia geen blanke Koloulsten te'

gemaakt -waarom "ij dat men in de Transvaal
ge~ gelDaakt keer 'fan den geTadgene

pm de etuk- Terlangon zou. Ol die 1i8rD~J[EMn
..... ,...... U r Die atukken iloen dat laten wij daar.

ooafidentieelen' T!,D8~.el'8 er niet bij
.lU1".8(J4~J wilde se niet Voor zIJn tt-nJgkolDst

toch atellig eo daar vsn allerlei N0'_"-MAn""l ..n

die t~ men krijgt boe
DellelllClK",~IR". wercl'lOhoon de tt Boerdom " zall1el~4~rlllen.

.. 18.Tft.itiJ. 188!.. &,. t. J; I. d.
be. OJ~ O-OlQ 3

008-003
,o6--206
01G-O.1G
02iO_.ot,
06-0-0S'.
"0-4.,0
o 0 ]1- 0 0 21
o 8 Il -- 0 8 Il
001-0°1

... 044-010
.•. 0 11 0 - 0 17, 0

0~G--030
008':...-018
010 0 -- 0 to 6
o 0 11- 0 0 Jj
016 () - 0 )II) 3

'::.0 0 1j- (J 0 II

COLLEGE RN OPENBARE
STELLENBOSCH·

B.

lY- n
i Aardftl'P"Jt!I1, Jlf'r3 bl.
i Appelen, ~r 100 ••
I DóOoen, per 8 be.
IIltoug, per .tllk
bloemkool"

I Beet, per bOa
I hden, pe~ Iluk
I BijenoD, per lUO ...

I
a...,u, peq 100 .•

I

Gaaaao, peI!: .tok ...
&roeae Vij,D, per be.

[

Boenders, lier ,Luk ...
Kool, }lf'recplr '"
XDOlkool, per boe •••

I

KaJkoeneD,~r Muk
LiIDOf'nen, ~r 100 •
INartjN, pe~ 100
Peren, I

PataltAa, per 3 be.

De schold lijn indien uwe
zijn: Laat elk man

(lrne~ gaan, eo verne
de lijst staat, eo 100 niet,
er op geplaatst word~.

ow land vordert dat

Bt:EENKOMST OP WINK~L_
F0N:TEIN.

Qj\• ..,..""",oORP, 28 Jmu/.-Feeetrieririg
Groote geeatdrii\. AllOlI met succes

Hee£t twee dagen g'edUQrd. ':"er-
diatrikten waren vertegenwoordlgd.

honderd meaecberL ware a aln tal,,!.

I
RII:GI8TRAT[, 1-Wij

ten seerste op liet bArt,
i.WaArop Ji i lila kielen
lij AnDde .Anl'-aDde
deeJn~me,"" tin dat lij
Oivielen Oomllli_ri,
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~r1"..D~~I--*F.1!.n''''":''''1,.lt:''''''''-'''~-''~'''''~,"h~..re .. -··~8eT8TE 'MiGAZIJN
-: .~. VAN ~

B~}.J~N~TaPIJTEN, BEKLEEI)SELS,
I1f)DEN~ EN BEDDEGO~D

IN ZUID AFRIKA,

tot ,,9~,.~._g~arktstraa"
I ' . :-IS A A' C S & cq.,

HEN1bet pUbliek van Kaapstad en omliggande Distrik~n te berig-
da.t zij hUilne gehouwen aanmerkelijk hebben uit~brei~, ten einde

='::;..~=~~Ite vindÊm voor hun grooten Voorraad, en er btjgev<fgd hebben
UBlLEBRDE VERTeON KAMERS, be~taande in

en LAAP KAM gR, al waar kooplustigen hunne ben~igdheden
. . De Voorraad bestaat in een groot, verseheiden ssortiment

Vier Paal, Fmnsche en IJre/en Ledekanten, Arabische dekanten.
te Ver~n, Paerdeuhaar en Klapperhaar Matrassen; een Igroote ver-

Voor- en Eetkamer Meubelen, van Italiaansche en 14ahoniehou-
rii~e~ijk bekleed mei de beste en keurigste Ma,erialen, en
DOOR BEKWAM8 WERKLIEDEN IN .DE :BIJ HIT
BEHOORElf DE WEP~KPLAATSEN. Een groote.V oorraad

en ~ol(JIli.aal-g6maakie 'Wleugel-Garderobes, met GlaZien Deuren,
.~rscheidenheid'v"n andere soorten Garderobes en Kasten.] •
Heeren ~SAACS & Co. kunnen elk. Meubelstuk met het' volste ver-
aenbevelen als gemaakt zijlrde van door-eo-door Droog! hout. Zij
voorhal,ld.en een groot ,Assurtiment Geslepen en ander I Glaswerk,

Baden en andere Blikken Goederen, Hang- en TEell.ampeQ,
n'Qc!J>..,I...,<iit-I.IP" en lectro Pleetwaren van de beste k \1'alite'it. IJ ze n Brand-

met Chllbb's Patente Level' Sloten. Brusselsche en Tapes rie Tapij-
Irr1',rYlf·"" verscheidenheid van de,. nieuwste Patronen, naar ma+t gemaakt

bek\vamf! Lieden, alleen met dat doel geëinployeerd; I,edergelegd.
en Geoliede Vloerkleeden, in alle breedten en Patronen,
. de Eigenaren reeds vele jaren met zaken als deze geoounecteerd

zijn en in de En~dsche Markt voor r~o8TANT KOO'? M, kunnen zij nu
GOEu MEUJSELEN TEGEN ;EER LAGE PRIJZEN V,e;RKOO-
PEN.

K wensehen ook het Publiek te herinneren dat de gewoonte van hun
Gereed G(,IJ is, hetgeel) hun ill staat stelt hunne "}anten voor

n ,i 'rofijt koopjes te bezorgen. Het voordeel hiervan is duidelijk,
niets bij den prijs behoefc te worden gevoegd om slechte Schulden te

Publiek wordt uitgenoodigd dell Voorraad te komen bezigtigen en
ijking van Prijzen te rnaken.

eeren lSA:\ CS Jc du, hebben ook te Koop, een ~'peciaal Assortiment
5, ill Europa. (het vasteland) gemaakt.

LET OP HET ADRES:

OT 92LA~GI~)'lL-\nI{'l,srl'l\_\ "r.
WAAL & de KOCK,

No· 2~ 'BUHC;'~THf'\.AT, .
I

tschepen nu ex "CLAN MONROE", enz.
I

VEN VORKEN GRAViENI
VA."i DE ALLERBEb'TE KWALITEIT.

KATELS! LEDE:CANTEN I
EE~ P:n..i.CHT~G ASSOll.TIME.:.__-r TEGEN ZEER LAGE PRI.TZE:N.

EN VER ,E Ii,
•

P ~'fITfftlf.
De beer Auret diende een peti

'fon, wnriD men verzocht, dat
leeud IIIID Speciale Vred"I'l'gttlr8
te· behandelen, dAllr de Jlf.tllod t
eo KeDbard~ 100 llroot i. j eo de
er een 'ilO den bt'er dit Tait en
VIIn de toepaasiDg vaD ht't Vrij
sebolen.

WKT: OP L48TKH,

Van den W etg8'f'lID~eD Raad on
op Luter met de r.mel'lidementeD
maakt. De &IIIeodemljnteo "IeldeD IIU"U"'C"'~'''JU

GElIiKBNTI!WgT.

Daanra p:iDlf men over tot di! Ol'
ameodementen, doet' den Raad
meen te '!Vet. De hOIer]Pearsea
iemllod, die in ,e.l'llC~ilIende: '!Vi
moett kielen in welk~ wijk
88n opheldering vlln den heer
een verder am~nd'Hnell~ ter
De reat der IIlDelld~meo
ging het Hui. in c"mité over het
kOUlD comité op delllP.l)sprftlik tan

• OPPR

De heer ADret
leo DUf de regering Iter o,"..,. ... "'nlT Ilduur"m".
reees.

De heer Solo lOOD see mde-rde dit
te 1011: ken, IOlIar hoopte toch da~ h
,00retellOU intrekkeD1

De heer SprijCg geloolde~ dat
tuiJrenia our dese IMk voor
scheeu niets te li jR waarop een
bouwd worden. Het rRpport. IiIU
&eer onlWluwk~orig. De lwer
rappor ••dat hij door de regerillg
K. W. To"n te !lRan. Dat Will
bij tot den;poet aldaar ]1I'U IlRn~_aIA:1f
g-ri~ dRcbt dat hij
onf loboorliolfzaken deelde.

De Comm. van Op. W"rken ."'U".'u...
pl~l8eD had gekocht en die
en daar niet. gedRan had dAD
~e,olg dat bij llitverkocht
peo8Ïoen van £80 per jllar iel., WAarvoor
daan had. Spr~ker wae ten
stukje gr8Dd te gevsn om de
daarop lle1ukkig te kU'liiilO sli]
tegoeDom bem wed"r tot een onneruoeru

De heer Scaolen aeide dat
te 'finden wal om te lieu dllt
en Wil. dit 100 dan behoorde di
gen. Om hem echter !.Ot een
lOU niet gaan.

De heer Fuller dacbt dat-de
op Ob. geweeet was, "IInL
dao WIt de andere epJ)l1rhoofdao
Hij hlld geen goed oog op lij ne
dlit l'ebeJleerdeD, t(!rwi~ bij 't
geaehiedde eok bij de andere
IlDe:beer Solomon gelootde dat
"AI door Sit &rUe Freteen dIUham
h'em behoor~e gegneD .e .. or deo.
~ Hierop trok de beer lAaret zijne
het Hui. veroulI'de.

.~~~~~

ALLE MATE~ IN

WAGEN, KAR, SCHOTSCHE KAR, ENZ.
IJl~GAARD·MES~EN en SCHAREN I

VAN BIJZO~""DER GOED MAAKSEL.

Wag' nmakers-, Timmermans- en Smidsgereedschap I
VA ..~ DE BESTE FAB RIKA.l."'"TEN.

Ketels, Potten. Pannen, Emmers. Baden HF.ININGD&AA.D1 en STAN
en een groot a.ssortiment ALGEMEl:;N ~ UZERWAREN, 4illea t~geD

........"61...." Prijzen

BIE R,
---~'-- I

I 'ERTI, 2~ Strand-sb-Aat; (ceoig \gpnt voor de Uelsoner Brouwery), l~eeft nu in
een be1.!'llrlillll vau het bovenstaande. - i le U c1r.ener B, ouwerl]1 hecfb hare:

Brouwen \'e'Rllderd, en Brouwt nu volg'lms h., t rilsel er Sijsteem, en: deze beeen-
ill het HBLDER~l'l'; ()UITSCHE BIEK, dat tot nOIl toe is inl!'l'l'voer'I. ..... Het. is bet

ste Bier, zilu,le Gebrouw-I Vl\n anivere .Mout en Hop, terwijl e: gee~ nadeelige
iu het rnakeu er Villi I{cbezigd wor,lerl :

n van 4 dosiln Qua.rt-bottels tegen lOs. per doz. Qaa.rts. ,

DR' lIANS S~\UEn,
MB ,C M" UNIVERSITEIT EDENBURG,

KAN r dagelijk geconsulteerd wor-
den bij de Heeren DVER' en

VAN, DE RHORllSEN, aan de

de Goede Doop." CENTRAL APOTHEEK,'"
MA'R K T P LliJ I N,

IGT AAN_ LEI)EN, KIMBERLEY. '

EEN I VERDWAALDE KOE.

APPIJ VAN' LEV.ENSVERZE-
!tIRING

UTVA-L)

BIJ den Oodergeteelcende is voorteen maand
gele,loo een OUIIE ROO' E SCHILDER.

KOE komen aanlocpen. gemerktl ..egteroor
stomp De Eigenaar kan dezelve ~rug beko-
men, mits betalende de kosten.

, M. P. L'\pBSER.
Vissertlh..,k, Koeberg.

de~ ~iJsteli Junij 1882.

d..~·,7 ,.\lIgIlS'US a.~..
I -

12 UH.E 'S MWOAGS,

der ::\-188tBcbappij, met het doel
van de nffaires en It&'<ell dill'

te o. tvallgen, opgemaákt tot 31
drie Direkteuren te kiezen in

de aftredeude, eu OOK om twee
an te stellen en voor algemeene

De raarlsche Ba...k
PÁAHL. ...

OPGERIGT SEPT. 1852.

:£ 41,430
13,810
11,310

~ de voorschriften der a',te Nominaal Kapitaal
OVE~~EmIkQmst del' MeaUlcbll.ppii, zullen d" OpbetaaJd Kapitw

'IJJi ..... IrLl>'n tot 3 UUR. op DlN6SI1AG, Il Reservefonds
ingen inwachten voo I' de vaka-

vAlrOnlr7\llA.kt door bet artreden bij beurt-
'~;_. __.I:_- de vo1!o1'endeDirek teureu, Dam:

"I'V.&AJ.'V", MARQUARD en BOLI;S, die

nde Sessie .zal na.nvlUlgoll op
DAG, ,17 JULIJ ÁANS1'.
di~n .!""?rgen bijeenkomen

ure, 9~' Studéaten, in te

P: E>ANIEL HAHN,
, Secretivia tan den S~llA&t.

- DIREOTEUB.D:
Nel.Fd l Ieer ", C I,g ROUX, VOllr'IUer.

" ,,0. T, Dl! VILl,IERS. ]
" "P. R. RETIBF.
" "Y. J. HUGO. P.liO
" "P. J. MALBERHE,,,G !to.

" A. J. \t:A.RAIS, J.zn.
,. "SEB. v. '.ur NIEKEH~
" ., J, lA. HER~HAHIJI.
" "J. J. MI~NAAR, Soa.

De Bank ge>ft Rente'l op Vaste n'l'0811A, ,] ,
hne! te worden vernomen ten bare, ~"nl()',

De Ilirecleur~o hfl(ader _ Ma.n<i.~is '0 j)

,Jerdllj;t8, 'slnor"ent.ll"" 10 ur" om over APi,IU:,dI .
voor 1hllcouto te b-slieseu,
. AGII NT. K.u ..P8TA:D :

Cape Commercial Bank.
J. J. F. LIt ROUX. Ka.~I"r.

hOiJ,.7iidbij HoJ(meyr en J'eljter,1 ,\ u~

Ka$Jeel",.Qa,t K.aa'08ta. 1.
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