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Pe SIROlDbooIlD,t~ ~ l11fIOlI H .
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.' De lójtoo.~. +-r .'-';1I1pptj "
ba Y&D I..,.tiad ~ 'I .. Elf-I-·n '.,

, ~ I

Tja MAD.t..lR.A, om jJe1I ~reá DIN(l$H.\O,
.tiM. BI~Ll!lNA eh ASoBNSION "Dleg.
poC;e op.lleJUlde t..~ ... Ájd~ll. '"
0. de.V.mea Dagen"D Enn. Boot t....

.efJ_ de ~ ~rt: . .

TROJAN, KIpt. ORtyn!i, 15 Aag. > '

AtRICAN, Kapt. C~IITCBLkT,23 "ug.
IIUffiAN, K.p~. BA!-LAIID, 29 .-\qg.
AS TIO, K-.pt. HA;HIIJ~OK, 31 ·4.D,.
SPA TAN, K,pt. Dup .. ; IJ ~mber.

,tu if 'U! l"jST~'l' INS [I iHT.lL
Verireli'ketl Bij ,WPlKlfIUJKB, il. ltanlramat

nil iedere Stoomboot!nn Enr'and.
JIletourlraartjea wor4t1o llit1fel't'ikt tegea Y~r-

winderdo PrijzeD.
Voor V racbt 0{ P~e doe meD "Dsoek bij

de 'u.iota" lIaat.acblippij.
TBOb. ~. FULLER,

Di""ktear-Generllal TOOI' Zuid-Afrika.

STOOMBOOTIlAATSaJL\PPU
":U N ION."

, L l' • ;

HERIOi AÁI i cONstaNt's. .:
VOORT~ ANë tulJe. geen lioed'ereIJ wordeD

afgele'Terd door d~ OlltllCbepiogl Agenten
der ~~aahcUillppij, lonjder iDleyering nu de
ol BiliIs of L6dingi "die troegtijdig moeteo wor-
den ir'gediend. :

., _JJiUa of :r.qing" .001' goederen op OJ'der
ltcOoaigDee)od moett'Q ~nged",Drl worden ten
kantore der:Maatachllpplj al. tot biertoe.

, '. T. K FULLER,
Algemeen besfierder 'foor ZQi~ Afrilca.

Kaapstadl 21 Junij 1~2. I. ,

Naar BDJelaa4 via lIbde1l-a.
j '~

DE . Kon. .Mlla~.toomboot
:I'HOJ \N. G, J. GRIl"

rIB, R~N. R.• (Jt'zagyoerd~r
zal als lboven vertrekken. op

Dingadag, 1~ deser tP.D 10 Dre n.m. Pa8l8gJe~s
~1.~Ye.. "Cl boord t.o (11'&11 aan de Oostk ... l,
(Alfred Dok"), ni~ "'ter pan a Dar n.m. Na 12
Dur '., middtlge op den zcUdag .,,1 Itt'tfDe ladiore
"orden "aangencnn'n. :: -
VoqrVraoh$ ofra88&~j, doe men aaneoek bij

de Stoombooimánij!cbaPPlj "Union."

Kaar Mouêi~, ~baai. 'en K'Owte.
') :).1; K~. Ma.I~mboot.

,SPART \N, lf. E'
DR.APIwi. a.)!'foeroer, Yall
'Ellgela~d tegen 17 du.,,, Yer-

... cb ..!1&1 ala boYel~ ve~treWken soo apoedig
m~ljlt na onlastlDg barer Kaa~e,
ladJ.Og,. .

Voor V!'aCht of PaMsage doe men aaosoek bij
de Stoombootmlat-aohAppij .. Union,"
----.....-----r--~'---- ------
Naar Port Natal, weRende te )louel:.

baai, Algoabaai ~ oost Londen·

DE lon, Mallatoomboot
DANU HE, C. HH'

WORTH, Gezagyoerder. sal ..I.
boyea nrtrekken &00 llpoedig

mogelijk Da aankomst nu: de SPil I' tan yan
J.:lIlle1and. •. ..
Voor V racltt of Pllaaage doo men IU\nzoek bij

de ~tO<lmbootmaat8cbappii'" Union,"

laaf Ingel&nd ep Bam-,arg via Madeira., JDE Kon. Maalstoomboo',..~~a'~- i AFRIOAN, W. 0,
CilUTCHLIf. R.N.R., Gesag-

roerdee, zal als boven vertr~kktn op Woenad ..g,
31 deter, tell 4 ore 'B namidtlap. PRaMgiera
gelie,eo UD board te gaao niet lat.. r dan 3 Dur
n.m.

Voor Vracht of Jl'anage doe men aansoek bij
d. Stoomboot.m8ats~bappij :'UDioD".

zm.CYE .
l\.O~lNKtIJU MAILDIENST.

De u Castle Mail PatTtd." MCUlucAappij.
I) E ~toombooteti dezer LiDie vertrekkeo no

Kaapstad Dáar Londen om deo anderen
Vingsdag. yia Madeira en Plymouth. te 0 0

~int Relena eo Alcenc:loD aanleggende op
bepa8ld~ tnssobentijdetl. Retoarkaartjes wOrdOD
uitgereikt tern eene vermindering YID 10 per-
eent, tuca.u Engeland eo de Kaapkolooie eo
Natal. • ">1. .
1~8L.
Aag 22,-WARWlcK

ROBINSON. ;

Sept. ii.-CONW At CASTLE. Ka~
JUFBli8, R,N.R.'· ".

Sept.. Hl.-GkANTULLY CASTLB, Kapt.
JOll., RN.R. ,
ABDERSOI( e MUlUSON,

AI'8DWl.

OASTLE, Kapt. 1.O.

J. D.

KoORNPLAATS'
Uit de Hand! te KMp.
DE OndHge~~ekende biedt te Koop

aan zJjne Welbekende env ruchtbare KOORNPLAATS, ge-
Da4lUld "KLIPVALLEl." gelegen te
Paardenherg, een uur irij~n8 ~an de
Paarl en Wellington. JIndIen niet ver-
kocht voor den lateni SEPTEMBER
aanst., zal ~l~e metlLo8se Goederen
enz.,Publiek Verkoohtlworden tegen de
helft van Sept$nber.1 .. ,

JACOB D. HAUFfFLEISCH.
:~,29:_J~j.1S82... --

VAST"

I'

TH. KIRSTEN.

.. lepe_imt eet!
(1011. groot
seel'" ~ 1l,."end
nrdere uDJiéy,Jing. '

'~ós8e
9 Trek_i.
1 .Jlijp". rd
1 Wagen
lOpen Ka ..
Smid. win kei .

2 Rlli.paarden I

1 Span Tuigen . 1_ Jouge
, . l·i.;

BONUS ZAL GllGEUN
I ~ GABRI;EL ~. Q$LDEN~:mtJ,a,
ICeltl(!on. .; j'

24 Julij, 1882. I : ~' .••

__ H. ,. D~S~ A,~B1!Iiet~
.APPLIOATIEN

WOROEN g.. r~d:~ de.. 2~n ~UG.,
. "oor tie betrekking v,u GQU\"~U~E-

MEl\TS' ONllER.WI)ZIi;Ri; Salali. £,5ó tol
£200 van ~et Go~,efnem~nt, ~eH ete $cl~l-
gelden I',.,ne num, en gene6t]". lYoOlog
WaArio plaata is 'foor ~w•• IS K08~PJ'81'lt

O.~P. TIIE1l0!f •.V.Q.M.
Delhlebem, 6> TliUt:t8&J.:· ~.'

. .~ .'- l' ~) ~" _ .~f ,- , '

BEL: A'NG R IJ K EI,

blieke VerkoopIng.
-------------_ ...... '~ I ! I

JAN N. W. LOUBSER-, VI\U "Mollenberg," Alias Diep Rivker, ge~egen in !
i4Ita~SI1'[IQ', uabij de Kalubaskrual Spoorweg Statie, heeft de Onderge~kenden I

I

INGSDAG, 29 AUG.iAANST.i
I ~P de Pll\8ts zelve Publiek te Verkoopeo f ; i

i I. V AST G 0 E ID. '
~elbe~ende' PIl\8ts tI MOLLENBERG/' alitu DIEF RIVIER, groo~ 1,469
1"8'1 Roeden, bekend als een der ~este Zaai- en V eepl~t8en in dit Distr1ikt. Zij
, van standhoudende Fontelllen en Dammen, eo ~18nt met een !Eiken-

" ; er is extl"l~If~ond Voor het I\8np!~\Dten va.n een Wijngaal d VOOr ~e~ op-
, 1i}0 LeR~ers ,~IJ.n" De Gebouwen ZIJ" allen ID ~en st.a~t ~lIn reparatie i

WOQB1lrllla! en geru.fehJk ; ~~ daai gemeld&Plaa.ta ZOO alom bilkeJld IS, lR verd9re om-
~nnoodig.

i II. :r. EVE N D E H A V Ei.
110 EzelII, allen gedresseerd, van 4 tot 5 járeJ oud '
ilO Ruins eu Merlies (Rij- en Trekpaarden)
,i50 Schaap-Ooien mei Lammers, in goede conditie
! I Extra Kerry Bul, 2 jaren oud
o Varkeus.

.:

100 .heele ..; 'BO~J._.. WiiIo

per! LOS SEG 0 EDE REN.

ZIJ ziJn',
dool

1 Braakland Egge.
8 Sensen
4 Twee-Halfaam Vaten
I Lot Sparren .
2 Span Wagentoigen
2 Span PJoegtoigen
3 Rpan Zwingels m~t Kettings

, .

r:"} H.,,';d', Ploegen

I IV. 00 GS T:
i .
veld .taande Oogst, zijnde de opbrengst v&n-

97 .• udden Haver j" 2 Mudden Garst
12 Mudden Koorn 7 M udden Rog.

Uie:~I(Je is thans in eenen weelderigen staat en veelbelovend.

De' Verkooping begint te 9 ure.' :
. J. NI W. LOUBS£R1

bOOD~EiiIG~.

A AN Bloed,erwan*D e~ VMer4JeD ~ordt
. bekend gemAAkt dat bet de~ B~ nn
leYen en dood belHiagd:beetl tot licl(te u;~en,
onsen gelit-fdeft Oom, ~B'~RII' .~n,8 nM
NBUU, op d.en Seten A,ugujlto., In .eo Q'!lter.
dom no 60 JUeD en ~ m~den, Da::een Jijden
no 3 weken. :' !"

Verder brengen wij. onzen d..ok tPe ~: OD-

Jen Ef'rw. Leeraar, 0.1'. Kin, ea alle ftDdere
V rienden yoor hun trou"'fI Yri9daob~p ~ hulp
aan onl bewezen. . ": ,li N. JOriBE~'l',

ii. J. JOU,Bl!iRT.
Montagu, 10 A,Dg.1~2. i . ~ ,:I

DOODBiERIG1!._-+'_1 "

DEN 2leten Julij eÏIICb,ij,~e al~ijM God
YIn ona terug,: o?s: dler~ ~date

IOOnlj~, JACOBUS PUBfS, ID deo oud.rd01P ;Yan
,- jareo en 10 .mAatldOD, ~.. een ~le~Y~
lijkat Jijdeo TID , dagea •• egt'ns ; dlptb,eria
(w.1. keel). . .; ; .

"Vrome, .~~ pltorveo K~/~, ,
Slecht •• IJ lJ1J OD' wa,t vooruJt~ .

ALBER~~S J. PEP~E~
AGATBA Q. PEPLSR, ,

. Nl&trwO~D'l'.

.ZUID-AFRIKA ANSOHE
NBESe BERlIN SSVEREENJG I~(J.:,.

. I

IJKSCHE VERGADERING VAN BOVENGEMELDE VERE~NI.'
G ZAL GEHOUD.llli WORDEN

ngsdag, 15 Augustus aanst.,
. TEN 10 uu v.l.

, ,

Betbnlie, O.V.8t.
ft 28 Julij, 1882. • I

. van den H~e< Procureur D~ Paasz, om bet Jaarlijkac~ Vel'8lag tej
nieuwe Comml881e-Iedfln te kiezen, ID plaats vaD hen die aftrecilen j.

Belangrijke Zaken te bssprekeu., I

G. DI KOCK,
Hon. 8tcreta~. '

i

STUK~P1~ GROND, '~on~m
I

2eJloemoI8.'\Eigendo\Dmeu. zijn van a,19Z6III<l8
f!r~oqll~lng aoo.lveel lDêded.!n~ng. bestond,

de Eigéndommen Jis op dIt Kantoor:." ZAL & ftl .........BONUS: .1 '

" , G.

nomen.

O·VERLEDEN,~Op~en ~den
mijoe geliefde Eq1ltgenoote

BERNHARDINA 'YAN Dill BOS, ,",IlION,a.·

OIRJIAlf, iu den ouderdom: van
maandeo en 10 dagen. :

Diep betreurd.

Jol ij 1882.

.A.lBoeren-beschermings:vereenlging~Kaapetad, 'l Aagutua

HET DOCBTERTJ
110bonkeni. OD. .

I "

K·ENN $G~VING ge8Chie~t .bij deze dat de Jaarlijksche AlgePleene Ver:
ajclenng dezer Vereeniging zal worden gehouden ~P : ,.

. JDAG, DEI. 25STEN AUGUSTUS. __
! ! TE STELLENBQSCH

lO Rondeknil," KOf)berg.
'1 A .guatu 1882. .

. TEY lO URE DES MORGEXs

zal open zijn voor alle :Algem~ene en Le~enslan~p. Lede~. J
qitterl~llte Takvereenigingen worden uitgenoodigd ieder e~n afgev4r~

voor eene Vergadering van het Hoofdbestuur te worden '.
I) 0 N D ~ lt D ,A G, 24 U E Z E R, mede te ST~LENBO~

Rapport op te stellen. De Takvereeniging~n gelieren
.tl.3rpport te doén. van hare verrigtingen~ ,': ,:

. . H. P. DU PREEZ,; i i
, . ' HOD, SeJretaris. '

HEOEN heeft het
OOll!e &nil" weg

geliefd ZooD:tjet PITRva
oud 1. maand~

Dor_n Valle,
.. Angutua 1882.
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~ is,
.~'~. "atJk tiemie than •

• ' v~ ~ g~1'''l' dat
.naptm~ijD, om
sneer. othdai jon2ftliin~m
.re{ h~r
WOQD~ !hebben
jolageten: ala Don "nlrlmllSld
.Ik ' •• Dleh· d.t

roOkkll, Jar leine
•'ohs, !+e~ng .
meA: opgroeIende uI laten t:OO~.
Be~ licbtam lijdt veeloDder. En rpe'
bet lichaam 'de ~t Gij w~t dat er ~
y~jjk 1'eTgif in )tabak ia, .icotine gen .. ;d.
't Is merkwaardig 'da' de meDscb eoo lieht
sioh verslaaft ~D "'" Iicbraam en geest. ac;b~
doet. I~ ShermaJi,ken eet men al8eDlCQIIl.
Elders drinkt men l~Ddaollm. lo China rookt
men het vreeselij~eApiam. Leg af elke..schaae.
lijke gewponte, die q 1'&0 de ndereD 11 ~r.
geleyerd. . : .
Ik zei'de dat de oDderen niet rookeD moeten

om der jongeren w~l. Maar w.. rem zoadt
gij dit niet om aWl lelfs. ~il doe. P Er sijn
maar weinigen, die ~oo matii reeken dat. zij
el' 'bij geeo IchadeliNeo. Meel' dan een joaf&'
IiDg heeft mij geze~ dat zijn boofdpijnen;eD
be1'ende handen he~ tegeo het rooken hebben
gewaal'BCbllwd. Er ~iJn die lijden au gebl!ek
aan spijavert.eriog, ,aan eeo altijd. helderten
geest. aa~ een altijd o~geruiD!d ge~.oed, aan
oodernemmgskracht :en lJyer, omdat &lJ rooke ...
zijn. En waarom zal ik Diet o~nhartig nOIf
een reden Doemen, .wlUIiOm ik nadrokkelijk
aan mijne jonge vrienden het rooken ontraad.
't Is omdat het in zoo ?I. ge-vllllen onzin4e.
Jijke en I walgelijke manieren ill de bandse
werk~. lIe~~ gi J nopil 'na een 'rook er de 'bapd

, te hebben gegeven, uwe hand thoeten reinigen
~n den stank der pijpolie, 'die er &an kleefde.
En lal ik a nog eend zaak noemen? 't la d,.t
niet weinigen dOOl: tt ~ken; dat een onna..
tuurlij~e~ dorst bij Iron veroorzaakte, A¥ 't

. onm'a~ drinken zijn gegaan. Die meent te
.tAan .me toe dat hij n1et valle J
. Gewen~ u van long, af aan 0" lichaam te

eerbiedigen en te be~aodelen ;all eeu tempel
des H~iLigen Geestes.

En gij mijne jeugdige Yrienden, die uit de
Binnenlanden hier b~neD zijt gekomen, ~Il.
der er aan gewoon te $ija om wijn te driuke~,
Jaat mij in alle liefde, raden bij die ge"oonte
te blijven. Onze "~'j en ziju.in dep regel zoo
zwaar en. met zoo v Ibrandewijo gomengd.
dat zij zeer schade li k zijn voor de gesond.
heid. Hoe Telen v eo dit aan de hoofd:
pijnen, ",aarmede zij "middags van ta~I dat dlAr dele . ,
opstaan. Velen kanpelfi niet. dan ten kOlt.e ~l~ goede aaken meJ die iVelreenfginjf

" dezer Bmarten, vóór het eten wijn drinken. lil biJ del6l.e eeeonderen
de bydropathische iqnêbiiogen die ik heb ::ge::d::~in~~::' h:I,at
bezocht, wordt geen druppel dranks gedron. heidllin in$l"ooe;lemo,
~e~, e.n ~k meeu dat diti in alilt hydl'Of"tische bij den n"ns te laten ......""'''n ..n.
lnncbtiD~n het genl fs. ..' Wat mij n. pa",oonl

Raakt voom} geen ] brsndewiju UIl. De dat die twee tal~Dt~olle
Jlatuur Il1Ift u dat ditl vloeieJlc1 YUUl'met tot en' Hofmeyr, bij_mij
een dagelljkachen dra-ok is bestemd. Cc ik hunne talent4l en

Als ik. u, mijne jo~ 1'ri~nden, 1'oo;a} die hen iD het minat 11Ie~doc.r~':Dder8Q;
uit de Binnenlanden zijt, aaoachollw, dan- WiJ lOU "ellIIChen te &leo
mijn hart weenen. Mijne .,eel.,uldige reben dOoch.~e.e~olndel'ltellen

be 1· d . I h d I 'di to. en lIJIl, Wl erbeb U m J oen nen, oe e 1'er el Dien ~.8) d t wij die
dronkenschap oYeral iDi uwe st"ken toeDe~"en. bragt hebben, "al
Van hoe vele echtgeuooton, ouélers en Jund.. dR en wUdell doen uitlloDltn,
ren, breken de harten vf'n smart over de den ook "el dwaleo
die het onmatig drinken in de een. lij glldwuld hadden
.""on ing heeft gesticht; En ' sien "!lw ;I:'arltlmentair
die tot deo meer dan . ondllld~hJk will! all
.. dd' L~ da '. all c lUIdere informatie hetlll&lldeiall. ea rou~aT ZIJn 1'en ..en een. konden,

drinkers .. are~n met afinllen. deu
kaard hebben .Dschouwd. En lelfs
hoe 1'IJrfocrionzij in huune betere OOIirenlblik
ken deu oDd.ngd, aa. wier zij
~iet ontkomen kunnen J Mijn hart weent oyer
hen. Ik beb se gekend lin de gemeente die ik
Hnl heb bediend. E~ die gemeente zal u
leggen boe ik vooral' de jongelieden beb
Bebedeu 8ljl geamPekt zi.h het drinken niet te niet bnreeed
.. illea ·aanwenDen. Noojit vergeet ik bet all:eli. lI'ellltfenbeid.it le"l!Jire,I!:eD.
Be tooneel 'Van den tJoo4 eens dronka&rds, aan nO@'~ieé .den rug
de ijriu"gwe'k"ende ziek~ des dro'f1kaard. ! YUllIff'oInll 'Voor

Acht u ~Iuklcig, mi~ jonge rneD~eD, die jfauech_enl)d
Diet I!'8woon zijt wijn té arinken in eenen tijd; u.!e kolommen

'i' - I I ._.. d ti lIJD. En IDIJulI .... r
wurm lOOyee .samen~er ...' om yan en ma r- ow blad ODse ",lCh'II(llllOnlll'~n
Ie.~ een oQmattgen dnn~8r té makeD.. Wea WiJt gij 0011DU

ml], nu. Ik: er aan deu, dat enkele dHlrbant dienlelfden "eg te
jpngeliDiell> &an "je ik ~n vroegere jaren hier Blij.. ik ,II
op StEtlleuboacb heb g6arbeid, reeds in des oD.derdanige eo ner re!IOOJ·.,lI~e
dronkaards graf zijn gele~d of. ... "aarts voon.
bollen. . I

Ik bid u, doet gij allen .. "at ook ik ter "iIIe
no mijn land en 1'olk be~loten heb te doen, en
raak den driaDk niet aaQ, die honderden en
dnizenden, ell daaronder tan onze edelaten Yer'
Woetlt. .

Eindelijk heb ik

i
I·VEROERj

ot"•. en A"rde~erk, M_, VlC..,,_..... Pott.en, 'I'Annen,' Zinlrfltl
rn.,n,,""'! and.·ro ~qRtbare ~oe.lel'&u .

IIOnde~Resell'
zal;Volop gegeyen .. wt.,lt .

i .~ Jd EJttFV R. o.
v...t>U'II· u.1 AlI~,.l!Ita. 1882. .

• DB•• "._, A.fa~.I'~
• : I ~!

VASTGOlm 'fAl ;nt1P8Chen U!IT
H ANI) TE KQOr cijn tot iden Mell
tem bi e r r;>oe aa"SOI!~ lrij ~ea
u. J. f1C'1fpn&. I

[Wil ~'TILLIUf
lt. GIC"nIl:J.lIN8

baUOIIDKM n1nt,tw"
lU8CIlT WO&»IIIN.

AAN

i I I. lOF. fJK~R .

:ONTGOMERY W~KER~
1.".......'.... No~ris enTrantaport~r~

S Ti r.. 1. J~ EN: BOS PH.:
DR. ;HA:\fS :S.~UElt
M·R.e ~., IJNIYIi!RSITEIT E[)~~UR~

KA~ .dageJ~jk8 geconsulteerd w~r---l-----+~ ........;..._-~~-+---..;----":--=_4-.--..;--,.-~~-------·1 ;den bij de Heeren OYERen
RHORRf'EN, aaq de .' i : i
'-CENTRAL APOTHHE'~t". ,- ,

MARKTPLEIN', I •

: KIMBERLEY.

ELSTRUISEN ,
'VOGELSTRUISEN riJ

~Oop.

--- ......_._ .. - -r---

W· li'· 'MARITZ, i
i: ,I

Generaal Agenten Afst.g_e~
InsolyJ"te. Iltt.~tl\to eh T.,stAaR.ent~i ... BJ.

dels ben4iderd. 'l1raneporlen en Scb~peok~o.
uiasen Ile~eerdi. Geleien gecoIlec&leerd, en
~lIe soorté!D Agent8jwerk met de meee~ naaulrr.
g..etheidf 8tiptbei~ 611 apoe,d ten aityoet! pbraJt. e U '1' Ii, ERt, Á lV 'D J i '

. - I J
~EN .JONGE.DAME: I

ZOE ,1' EENS '1ELRGENHEl~ AID,
J GOliVERNANTE, oen de HollAOd.t~e,

FranBOb .. J Oalt.eobJ: en EngeJsche Tale~ te ~.
derwijzen:; alsook iMuiek VioorEerst~giaD~.,
den;! I • I

Ad~ :-Bus Il"Oetlt',iaal PoatkaqtolJti' \
K.U.PSTAIl.

ndergeteekende yao yooruemen zijnde
~i. nAArde ['ransvaal ~ondernemcn.

to! Koop 30 VtOGELST*,ur~EN Ui
&a,nUe'14i11en 16 W ij(i. S jaren óud. in Pntchi.

Zij kJJnnen geplakt ,,01'I!eD
maanden. .Meo Yen~ siob bij .

DAN. 8. SOHOLTZ.

______ L_. +- ~--...88.1".'8 .A.Ztas.
I ,

Hillb Shériir. 01608,
10&h A)QjlII." 18d2.

HOORDER PAARL
lap: IDsOt.at. In Zaire ~heD ALLAH W~BT, Waarue ... ncl

AIge~ Beetruonler Tan de Kaap de Goecl. HOop
Baak (heperkt),EHcber, en J0811P.B 8" .. y,band ..

l.nde o'derdea ~ of defir. JoellPJl 8~.aY;
Bil 00_0\011111, Vet'1I'eerdera.r Evcll~" 1'&11 Ge'lrijed. "RIllht HOGtt'Ge~
laot in ile bo"lljle~eld. Zaak, aal .Verkoopillf.

worden p~dea &e :Ri1'eNdaJIlt iD h.t Oistrih'
Ri....r.daJe. <lP Mu~t.deD 281ten AllKUltUi 8IDlt.,
'aD laet .ol~e, Da~jk:~ Shlh&ten, 20 StllD
Hooray", ~n vaa Mil~ BruclJlU&eo,en Alg_HDI
H.. d.Ie....,.. :

i" JAMES ~ CROSBY, Opperbaljow.
I ' .

Kantoor y&a del OplMtbalj.w,
10 AIIjf.:l882. . .

KEN yoot de betrekking y&a

ONI}ERWIJZKRES YOOf'
S1l1le~ door deo,Onderptee.

onbaogeD tot MAANDAG.
AUGUSTUS AARST. salaria

Betrekkio, te "ordea aannard 1
JIN WOOltDTOT~ LEDlUID~ CtrRISTILtna 101l0B-

Jimos·URI-'IGUIO.

Het komi mij voor, dafgij ieta moet aitdeu.
keD, ,,~(door gij met nog meer vrucht dan
telt nil tile, &én goeden iDfloed op elkander en
andereB . kaot uitoefenen.; Ik heb drie dingeD
op het oog. .
:Het wordt 1'eI'Onderateld, dat ieder lid der .

y.~giDg eerliJl: er streef} om, met HEBBEN die ~e~l
mroepmg 1'811de Beeren, 'aJa een nemen beAooren

d· gdMaard:t BOR8TROKKEN, t4enen1e •
~ij V8:1!mijden kovdhed.lm .,. BhUMo,

geil_Id .. op eeD au· Zijdd
pdlll'Ïg in zijne .

, 68ftt.g8 ..I2J.j'6Rl~em.-'Ol/44.1l1.l!J,

Gij !ut alleu die l!~nJ KaaPftad.-
W.ib~~m ~,oOk dit Yoddtm. .
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