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V 001' M:a~hinea de beboeften der Kolonie (te worden
Heact_, beslist door de die de Machines volgen) :

EerSte Prijs-een Beker, waarde £10 0 , 0
Tweede Prijs .. S 0 0

Voor Machines die het beste hebben'{te wordon beslist door "Beoórdeê)u.rs die II de ne volgen, maar wel over bet terrein
t:t:adat het

,
is) :

Prija-een Beker, waarde 10 0 0
Tweede Prijs . 5 0 "0

'1oor den besten Zelfbinder, iet minder dan twee van verschillende
makers' te wadi' of ' prijs zal toegekend worden) :
Prijs--een Zilveren '. . waarde 10 0 0

Voor deu bekwaamsten Machi 1 'rijver :
EerSte Prijs ,.. .., 3 0 0 ,-
Tweede Prijs 2 0 0

Voor de~ besten Maaijer, met
EerSt-e Prijs I) 0 0
Tweede Prijs 0 0 ( !

Voor de li Cradle" geschikt "oor de behoefreu der Kolonie:

f"
Eerste Prijs 2 0 0
Tweede Prijs 1 0 0

-- - --- _--._- - - -.- -_--

DE Heeren di~ reeds in~eteekend ~ebben en nog zullen int~keDen voor.L' .. . aandeeien JD de ~ler op te ngten Bank, worden zeer dnngend ver-
.D zocbt ter bijwoning eener iVergadering, op -,

AATSC~....PIJ. DINGSDAG1 7 dezer, te 12 ure n.m.;
--------------~~--_4~----- .,

in de Zaal ider Municipaliteit~geboUwen.
Ten einde de acte van overeenkomst te overwegen en goed te keuren, de.

vereischte documentea t~ teekenen, en de verdere n~ige stappen 'te nemêb
tot de spoedige daars~lli.ág van de voorgestelde Ban, .

lf Namens bet Provo Comité:
Il .
; i ! P. J. :BOSMA.N, Voorzitter.

STEIU.ENMICB, 1 NO~lo 1882.
,:i ..-.._-~----

B~E-O~l~N-'-j-!l-ol-'.-f'-e-II-1i-.ffJcci.lTER"Jf. geu.Jreo ! GETHOUWD, te Stelleuboseb, ten bui ..
. i:,' I VAn den WtlEd. Heer J. M, BlUIII8 AI. .
R .8. VAN. ()EIl;!~gRW}<~. JR., lot> Di ngl!C18g, den 241Jtendeser, deor den We
AlIiNA VAN 1)~R;M~K.Wi'.:. . ~J4"Amv. Heer J. a. NarrHLIJfG, de W.IEd. Be.f

I !Geb. GaA.,UY. IJO.BUI .. 1)inD Eh met JCHlgejuhl'OllW
Villitmldorp. BOUliJiA lJIUIRa.
~aOcWlIer H:82.
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VOORT JAN sDlJen geea.,"''''':w~
. aCgele-.erd door de Ollt.cbepiac. "pateD

... Muttchappij, soader 4olanri1l, ...
II Bm. of !.ding; "die .roegtijcli, ~ WOr-a.. 1 inged~Dd. .

.. .Bill. of LadiagU .oor ~i6b op otc1er
pcqll.igoeerd moe~n ingediend wórdea. ten
'-lItere der Maatechappij ala tot biertoe.

T. E. FULLBR,
Algemeen bestierder "oor Zuid A.ftika.

K-itad, ~lJuuij 1882. . '

••

.. aar Engeland via ïIiCIïiii:

DE Kon. V.. Jabmboot
Tl'OJAN, G. ~ .....

Gezall"oerder, .. I·ala: bo,....
nrtrekkeu op Dingadag, 7

N01iember, t-en 4 1i~ '. namiddaga. P_gi~1'Il
reli~'t'en aan boord te gMll at\lj do 008tl( •• i
(Alfred Dok), niet later dan 3 liar A.ID. NIlJ!
Dliri '. mid~ op den uildag 181 geen. _diD,
_ngeDOmen "orden.

VIoor Vraeb' ,ol .PuM,. Y ........... _

},ij de StoombootmaatlobaPfj .. UDioD."

Naar ED~d en Antwvpen yia."air.,
[)
K Iqon. M.llltoomboot
~ DANUBE, O. Bn-

'WORTH, an.,r"oe:der, al al.
OOYCU veptrekkeu . op Vrij-

dag,; 8 November, ten ~ are"s namii,l,d.. P~
agierII gelieven RaD boor; te 1nl... .." de.
Ooeill •• i (Alfred Dok), lI.et la'er daD 3,Q1"
D.m. Na 12 \lar '5 middagtop deD uilul_1
~ftue lading aangenumen W1lr<1eD.

Voor VrnebL of PRBD~e; V~"oep''''''D aicb
bij cl- Stoombootmaatschappij II UDion."

Naar Ioaelbaai. ~oabaai. ICowie,"
oost LoBden.

I)1<; Kon. Ma.t.~bwt
ANGLlAN, H. OW.... ,

G~voe+r, Ml ~I. ..~,.
-- "ertrekkeq op VFijd ..g 3.

.• vember, lij '~taanbrek.m ~n dm dtfg.
Voor Vracbt of Pu_ge '~enoelC_ meu .• ioh

bij de Stoombootmaataebappi: " Unioa."
N.B.- VERSCHEPERS WORDEN VIm-

ZOCHT HUNNE INSCHEPINGEN TE VOL..
TOOIJEN IDl .. snzs OF LU>ING tt IN TB
ZENDEN TEGE.."'i 12UUR BEDEN )IlDDAG.

De " qtUileMail Pac"!~t M40.U~ppij.
DE ~toombooten dezer Ll"e veru.k".,..n

Kaapstad n •• r LoDd~ om de•• .,dena
Dinf{tldall. via Madeira In 'lym_th. te
BiDt BeleDI en AlCend$ aanlegpnde
~paal~ tu.8l!e_bentijden. Rf;tforkaártjtll
.1tgeftlkt terD eene "erml~ering ~&n""t iu8acheD Engeland 00:..10 K.·'ipIJ,Vt·~.JIatal. I".

1812. .
~. St'-DUART CASTlE, Kapt. $.Bu-

NES. . ,"0•. 14.-WARWICK CA;rI.l~, &,apt J. C.
ROBIIIIJON. I .

No.,. 28.-CONWAY C.AS1LK, Xa~ J.
JJrFJUU, R.N.R. I ,

AJf~U80. &!~Jr.
i~..' .: . .I h?rF,

B~kendmald,?gs4F. ~81fi1.~e.
i • , en V nen4en. I

DB Doodangel i. aDde""aal OblIe,
binnengetreden en beeft. oae ODt' aqllUit' ............

op cfell 27111en Oetober 18hf, oasen K'lli~tDVt, den Heer JOIl.unn:s a,.DalItSCJ· '18IIi.ia,
la t eli ouderdom ';1\0 66 joflta, 6. ma.~D ·.n
2.1 dage... Hoe Iwaar dit ,.rli. 0" ,.... ' ... L
aiob beter geyoeleu dan ~".1It. _r de
B..,.. CHI_ dief." Moeder lIOg .... "..nien
.... od4111 geléd"n on. ODtUOlJIeD bftft.;. doob
wij .w-j.j~eudeu Heel" ont~g Iti}, .. d .. 1_1II4I!I~"'IIl,C~~~~~wtoefd hart. ,. .I'

U" DaaDl der .KiaJera.
P. J. SOBRiIDOSR.
F. A. SOH.a&lJOBIL

~ .. b • le r a a I,
'. HopeSeld, 29 Oct. 1882.

LA RAAT en ST,
I~IJ

. ,

o L,O<& l
W_..,._......,KAMER EN.

- .j

~O.'4,199

RX-OOPI·NG
DB VD~gat"_(I. ha&r<Winke1... k op te' ge"", eu' Verkoop~ BU

Ul,"ocbt~D Voorraad

.P~, ...u
TeeeR eea

op deORlGIN

HE MODEARTIKELEN,
val 25 Per ()eBt.. . .

TRIES,
.0.,' I~,;·1la...... ~tlCMa~&Il·d.e ..Aclder18J8tra&t •

':';.

DB Ond~teekeDden: i t(l~de Opruiming besloten van hun Voorraad

Voórtreffelijke . ies, Klokken, Regulateurs, enz.,
En boud en nu' tegen een Prijsverminde';ng riD

ADDERLEYSTRAAT.
i

KAAP'DE GOEDE HOOP
e

Landbo w Genoo'tschap .
NEMING ME'r
, Zeisen en' Zelfbinders.

HET.ComiteTaD bet.· '
, gemaakt voor

met t.oeatemmiag· no deu
nabij Kliphenvel Stati ..,

Goede Hoop Landbonw Genootschap heeft achikkiogen
H""I'",fn,Amu', g wet bovengenoemde, die plaats zal hebbeR.
JAN H. LOUBSER,.op sijnë Plaats, "MOSSELBANK,."

'AG,den llden NOV.,

Landbouwl'rs en Mededipge,'s worden verzocht tegenwoordig te zijn met hunne
Maaimaohiul's v6ór ~ ure, ~8 nljOrgenS op den dag ·der Proefneming.

N.B.-De Machines moet~lJ in w"rkende orde zijn, daar geen Proefneming op aen
Grond za) worden toegeleten. i

Landbouwers en andrreni die wenschNl meê t-e dingen, gelieven hun voornemen
bekend te maken aan den 'Secreterie, ten einde de scbikkingen voor de ProefnemiDg ge-
makkelijker te maken. ' ,

Op lost van bet Comité,
. F. J. B. LANGERMAN,

SECRETARIS.

i Een Speciale Trein zá.l naar en van Klipheuvel loopen, op den dag der
Proefneming, en in een' nadere Advertentie zullen de bijzonderheden van bet
Progra.ll;lma voor den <:lagt0rden gegeven.

STE~LENBOSCHI
Bank I Bank! Bankt

.~,
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:r"" 81 od: d
.i"r.h. I'""I"n, I'er.1 tit.
A.... DdeJea. ,.,.Ih, •~
I~"per lb.
l3e8t, per boa
Bloemkool,~ lij De Excellentie SI" HIllCULI'!S GEORGI &oDen, per 3 be.

~BIBT J(OBINSON, G.C.M.G, ens., eUI.. I'Á "48n, per .tuk
I ~o:~:r~:rp. van dG, Kolonie de Raap de ~~::~Jij!h!~rbe:'

Groene Vi.weDper 100Wit· On~ergtlteek.nden, wonende jn de lho.rne A'briJroUD, ~.
Dorpen WijoberiC, Claremont, Rondeboac:h Groene Boenen,
eD Mowbray, verzoeken U~e Excellenhe Groene Erwten,
eerbiedidi,t1t de boveolleDoemde Oorp"'D tot 8óenderl, per nuk ...
eeQ )fauÏfJp.,Jiteit te verht>1feD, ender elan- KDo~r .tulc ...
IDlen 8 V «JD 10 van Wet No. .5 va" ~:lkOOI, per be :::
1882;1 de grenzeD ftD zulke M~ici'Nliteit:eti Kalkoenen, pel' .tuk
te zijn die, bepaald in Proclamatltl8 o. lOS, ZuurlimoeDeD,
1882, :No. 120, 1&2, No. 182, )fl81 en 135, yalJ Lemwetjea, per 100 ..
]881 yoor de Dorpen Wijnberg, Claremont, l.llDoeDen, per I()()
Roodtlboacb en Mo" bray, onder de Wet oj) Loq~rtI, per 100 ••
DoI!pI~lIturen No. 29. vlln 1881; luIke gren~ RadiJzen, per boe. ..

~
tden ing~lotEiD ID één deceloopende UIt- )RapeD, per ~. hs ' ••

• ktlJeid als wnarin voorzien wordt onder s")':~ per L_ • '"

, N '5 1889 e ....nJ, per """Sectie 4, clausule 8 der Wet o. ~ ,van ... UiJeD,
Bet grooteliJks yermeerderde eo vtrm~r- Wortelen. per ho.

derende getal wOnlngen en betolkiDg der hier ~~~~~~~:!!!'!7::~~:t-~~~~~~,.
boyengen'Oemde yoorstedehJke Dorpen, de Ofl- MARKTPH
lIlOgel~kheid. de gezondhndsmaatJ-ege)?n yoor
de algemeene ~ezondbeld noodzakebJk ten
uitvoer te breDllen eo de ongeschiktheid tot de
babQOrlijke Y'erkriJg1Dg yau water, m.aken het
ten seei'lte noodzakelijk, naar ,d! 1D~~ng u"er
memorialillten, dat een MnDlclpahtest sonder
.. erder rutste) worde opgerigt.

Daarom verz9l'ken uwe memorialiaten Uwe
EX0811e"tie dUSdanige stappen t-e nemen aJ.
JD~n Doodig rijn om dit doel te bereiken.

Tbomas El(iDB Fuller, Mowbl'8Y; Henry lf.
Ardernt. Claremont; Lodwig Wiener,l(oWbray;
J. Siye.rillhl, Claremont; J, vao Breda, Ronde-
boseh : WIlliam '" leming, WIJnberg, J. G.
Steytl~r, ClareJftout; Waltel' l:!earle, Wijnberg;
\\llbelm A.. Lippen. Rondeboecb; G. van H.
Ahrens, W,Joberg; E B Knox. H.oDde~h ;
T. J. Anderson,Claremont; Jos. H088aCk,~l"IlW_
Iud ~ lt. L.Ben.ulaD. Claremont; B. PIlgram.
<Nies.laad; Alfred V. Solomon, Mowbra1; Frao-
cis J. Vormer, Mowbrny; Henry Beard, Clare-
1IIoot; H. K. TredlZolrl.Claremontj, J. H,Cosuett,
Mowbray; John 11. Gamble, WIJnberg; L A.
Viatoent, Rondebos<-b ; E. M. Twentymlln, Ron-
deboeoh i W. G. Anderson, Jr, Rondebosch;
.lrthllr W. Heywood, Rondebosch; en anderen.

THOMAS C. SCANLEN,
Koloniale S{cretarls.

wordfhierbij ~YéD volgtÏol see-
Wet 4á VDn 1882, dat bet voigenII

v~~l8tllO!,nltl ontvangen is, buhoor}jj~ euder-
minder dan iS geregtstN rde
voor fie daarstelling vali eell

yoor de Voorsteden van Kaap-
aUrld.icilUJroDdor begrepe!:! de ~orpen Mowbrl1.
~ClIQ~ebl:I8Cb,Cl&remoot en Wljnbel'l.:'

THOMAS C. SCANLEN,
Kolooiale Secretaria,

DE H.li:ER

G. MONTGOMERY WALKER, ;I~;:::; ~j~~ieder
Prt.kunrr. Notaris en Trantsportbezorger I dat is het excuus dat

S l' r. 1 JEN BOS C H IIDte~kenaren ODa . zenden
~ , Iremlttereu van u~tstaande

I gelden.Aa ft BDit eft Iiede D I Volgens de .Volk8stem
• f brek Zich ook In de 'I'rans
. I en \Vel dáár iu zelfs hoogelDE Ondergeteekendo "eDecht aan zijn 801- Zoo groot is het gebrek

teovrienden en Begu~lItlgerl! bekend te: noot vreest dat el' weld~a
DIaken dat daar er nu welDlg geyallen vnn . h t I dl.'

. S d' . t beh IIU e an za zIJn omPokkeo In de ta ZIJn, ZIJ DIe oev!,lUI I db.
beneead te lijn om Daar de Stad te komen. ta en .. en lit IJ er ee,n .....'".........,_ ..,
Hij waarborgt hun integendeel dat zIJn hOls, -gneve tC'gen deu neer
bevrijd is YBn alle ziekte. maak t, dat deze daaraan n

P B HA YLETT. I heeft gewIJd In zIJn an
in verband met het Presideu

MISS H. REDELINGHUYS : b°1[I~II;tq~:~I~~. de KoloniMA.AKT aau bare Vrienden en het Publiek I wezigheld der Staudard Ba
bekend dat 'ljJ een LoZleshnlS geo~nd; velen !war uit ons mlChlen """I17""~rrl

heeft in de Strandstraat. N? 6:2. en daar ZIJ als 111 de 'l'ransvnal schijnen
Logieahoudster vefli onderVInding gehad beE'ft, I verband met die Bank III
hoopt .Iij zich de begunstiging van bet Pobllek ngtlOg te loopen. Daar I

... r~lg teKrnaken. J Heeren, dl'e ten men dat er Sll chts ééu takPi'nate amers VOor onge . D_ bl. k . .
h t 1 d kk v een. hOls zollen In de .n.tlpD le ~ aanwczlg IS
~redD a e gema eo au dIe eene tHk geld uitzet tpgen

YiD en. . Jdd I .
1 1 ., maar we at eze ve niets

Tablid.d' 1Iote van half
1
.tot.,~alf ...U~.'·. ihet reeds uitgezette in te VO''''lpl'l'

Reinheid In alles en BllliJkePrIJzen.1 zelfden wPg gaan de Kaap de

• IBank en de thans in liqKENNISGEVIN G Kal\psche CommercIeie Bank
wel vf'el geld hei Irmd DItgaat,

AAN ALLE in Ic-omt.

HANDELAARS IN MEDICIJNEN Hoe nu ill dezen toestand van
J ZIt'n 7 Door de IItlchtlUg een

Zoowel Binnen als Bui- Bank in de 'l'rnusvllal, even I\ls
ten de Kolonie. Die word.t verlangd r Dat

lang besproken, milar daar,DE Ond~rgeteekeDden, berhaaldeliJk dC>01'1tjt dus verre in \vordilJg, en
bllnne bovengemeld., Klauten verzocbt I . t Jb I d t H

•• -, li • me vee e OVen e zIJn. oe.... "ordeD zlJnde om de p'1JZ8n bnnnor ... edl- d . . H II B ' k .
ID.: h· .-11 e veatlCl'lng yan een 0 II Hin 10ClJnen te r&doceren, om eq, In staat te II.., 110 I ' C'. I I •

te ooncureren met de vele,~oowel hier nage- ZUid AfrIka r I.
1IIaakte als vaD ~ngelaDd«<gelmportetlrde, on- On:s dunkt dat deze laatste de eenIge
echte eo goedlrooper aangeboden l{edlcamen_ QI,weg UIt de mOOIJellJkhel zal zIJn.
ten' 100 40en zij In-H.!!deze ab /lelle Proefnemmg, N~mt do Trnnsvllalsche H do zaait
lie' 'volgende voorstcl, namehJk -Dat ~IJgel eed op de regte WIJS ill hamlen, ~het
&lJn op alle orders ';Ie Zij gtl~urende ~o,embt.·r IDIet bez\vlll\l liJk ZIJU zelfs een
en December zullen ontvangtlIl nog;) ~rcent dUizend ponu Uit Holland
at iahekkeo buiten het groote Rabat, ouz .• 'voor de stichting vsn eene
reeds door ben toegestallu voor kOD~nte oroers. r Bank, zegge van een TI an

Voor Yerdere bIjzonderheden cn een dUI,le-1 le Rank van e1ijken aard
!ijker rutleg 1'9rvoege meo Zich per brIef direkt I~t h N t l~ D k H
aan bet volgende adres s BC. e a Iona ( an IS.

der rijkste landen van Europa, I
DR C. F. JURITZ &; Co. koers in Holland is laag: die.

EDl: Apotheek. yaaJ is hoog. En de Ttansvaall
petraat, Kaapstad. land, waarnaar de HolllUldsche lI!",nfl~1

enkooplJeden in den laatsten tijd

Inaar It'der auder land, hebbe I"oor
~leg6nhedell, om hun geld I beleggen.IHolland IS dus Diet IIl1een ID

fook gewllhg om de Trllnsvnall
iHet kan,door hulpe te bieden, en I

• I vllal, en zloh zelf bevoordeolen.AT. RUTTER I Maar .voordat bet z~lks
• I IDformahe bekomen nIt de

(VROEGER W. INNES), 'JOist daaraan scblJnt het te nSIJAl'fm
ZAD.x.. EN TUIGMAK.IR, ! WIJ hebben keer op keer

Bo. ~ Darlingstraat, tegenover de Parade ,land8che bladen gelezen, dat b I
K Á Á P S 'r A V. IDit Holland aan de TraD8vaalscbe IIi[Ioelire,.lnlolINDIEN giJ eeD goed en gemakkelijk Zadel I werden gerigt, geheel niet, of .

wil~ hebbeD, yraag dan naar Run .. a, e~ Iwerd~n ~n'w~rd. Ook te lU.apip,a.
.. cite. 11 Yoor bet namaaksel "ant er UI nief IlUen In dIt Opatgt reden tot Kuam,n.
eeD lIODder he, 1Del"k ..an A. T. Rl/nu, ZOO"e. beb""n herhaaldelijk gescb
9&0· a~ van bOlteD, daar hij de eenige 'l'rllns'laal om eene opgave Iltll1OlllC!l,er_
.-aker ill Jaet beroemde L'iNU Z.wl.. Iheden.. hoe de gelden, welke

Ileiheid 1liljevoerd. Jloor aadeJn werdq OnI'Ke.lIOIlCI.L

AIIrdappelen.pr. 3 pa.
BooDlln. ~r 8 be. "
Beee, per bot. ~ ...
Bloemkool, per Ituk
r.lJeren, per 100 ..
Erwten
.r_enden, per IItuk ..
fJ IIverg,pr. J 00 lb....
HOtlllde18. perltuk ...
Limoenen, per 100 •••
Kuol, per etuK '"
Pompoenen. per stuk
RApell per boe.
HadijlbIl
Uilen, .
V Ijg ...n per Ib. ...
Wortelen, per boe ...

DinAWdllll,31 October, 1
WoeD.d,,!!,. 1 ~ov. 13
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.tli\llltalI\IUl~tf'1Irf»1D1flll;;abt.ijilt
Ifudel'8 tH'beb-

a thans de Vollr8stem beeft
II dat de VolkaraAd voorleden j<tar

I oessie vbor een B"nkinri ver-
pene Hollll

II m&br OIO ~de
II 80mmfgen )I~gg,on "j'a'(l.!Ii"'aaJ~IBtd
"latlgh~id aan <¥IZtln nt--er tot dusverre
II niets 'van is g4kornen." Ku toch door ge-
brek Mil Irapltllill IfjdoQ elo Utt ~eriDg
en het ~n80be Inhd, HOe nu, indien de Hol
landaohé IMaa:tecljnppij, lll't wachten moede,
haar Tr.ansvaalsCht: ~tl"ff.I.D. baeft Jl\ten
Varen r

De Yorlrsstem ,duat de oogen op de Vlij. Illj zelt. li

st&atsche Natlonalie Bnnk. M8IIr WIJ twijfelen IC hoofd
er aan of hure RlIIlJdelell die Báuk :4ulleu ~8cht,
veroorlov~'11 eeue takbl\lIk III dÓ'rlll.ln8"~ltt te ~;j~
vestigell'\1lln genCleg21amen Omvllllg 01010 de
bebo-efreh des lallaS to voorzien. Wij rueenen
dut jUIPt het onloel eikende von hBII.r kapi-
talll Voor de behoef~n van dell Vrij!tI'8t
zelvsu wlllleldllJg hetlfé gegeven tot het Voor.
stel om' de Banlei ID omvang te nrgrooten.
En zelfa:al ZOIl zij geld kunuen missen V~I'
een Tral18vaalschen rak, dan, met bet oog op
het onderscheid ~n den rentekoElls in Hol- wegens di
land en.il) den VriJstaMi'rttlo<?"e. prij met, Of1d~,Dn
dat zij qp zulke 'voordeeh"e voorw!I.&rden dat, In
als eene ~olland.ilche Bank in de 'l'lansvaal welke
zaken zon kunnen doen. op school

Ook om deze I~tste reden hopen wij, dat den kunn
de HolI$ndacbe kapitalisten' hun Banli.;ptan achoolcroDl
nog niet: hebben, opgegeven. Obfdeelende tJ-elfendt;;
naar het' $cbl·jJvea Van den heer &hmlill in Dat de
ons vorig QOIllUlsrj sohljUtmi~lj er ipdor~8ad en~';' de.
nog aan, te denken. '..reté1't1! v1!rjemt.>n len der'
dat een Commissatis der pos in Holland ge. derwijzen er
stichte 't:Maatschappij ter Bevol"dt:rlng der volmondig;
Handelsbetrekkingen tueschen Nooerland en kolouiale
ZUId Afl1Jka" hier ,.,eldra kan "'ordt-n ver- niet geheel
wacht oul ?ver heti een en ander rapport uit onze scholen
te bre~g.n. Welligt zal d~r zijne bemoei- . jongste
jingen oqk dit onderwerp In het reine wor- dUIzend eXIElm)p11l
den gebr4gt. Dat ,vil zeggen indien de finRn- 8Ardrijkskun
tiela plallnen del' Transvaalscbe Regering, vele dUI'~,ell(l~
welke weldta zullen gepnbt.ceerd worden, denis zijn ...""IUu'''ht.
hem DIet dq loef afSnijden. geheel juist,

doc~schÊT

i
1
ti
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I
bereiken ona
der Kolonie'
agan ten als

het met
ID teeken inga-

lT E~N EN ANDER.
D.K invoefl'E1gtep lledroegen in de vorige
mavnd mAinr evt1ntjes £23,3~618s. l l d. mm-
der dan ir! November leBI. Hot is echter
opmer kelljk1dat zlJ,tllettegellstltond6 ul onze
tegenhedan, ID het kwartaal g-eelndlgd 30
Sept. 1.1. slechts ()pgeveer £9000 ~in?er
Opbrn.gtell dan in liet kwartaal geellldl~d
30 Septetnuer J831, tw. £296,310 In het
eeue.tegen £305,1-82 ID liet IIndel"(~ kwartaal.
De Thegnlllier GeneNu,1 bad echter gerekend
op £;;18,000 Voor het jongste k\""rtanl. Hij
komt dus £22,000 te kort. Voeg daarbij
den achterUItgang III onze spoorweglDlcoD_'.
sten, en een groot verwacht te kort JIJ

opbrengst der $cCljnsbelastlllg JU hl:'t
loopende kW~U·tAAr, Milieu met de ","""'I'L'A
dalrng ter En~elsc"o markt iu den prijs VIlI'
strUlsvedM'on, 011 hut wordt tamelijk zeker
dnt ons tijdperk VRn voordeelige aaldos ten
einde IS.

Wij ve ..... ''' ....,." onze lezera naar b~t elders
yel'!!chljnend lag van de verrIgtingen
Lij do opern der u Zuid Afrikjaan.sohe
Societeit!' Ons unkt dat. de leden en yooral
de energieke resident, de beer J. IC. Hof-
meyr, redenen ebben om voldallq te zijn
met de voorui va.n bunne inrl~ing.
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Raadsb~r Woodhead vertelt in ds 04pe
Times, dat al de gebreken VBn hot Moltel.lO.
rese·voir zijn Vf>I·oorz"!Inkt JOOl de ellendige
lViJze \Vaarop de tUImel IS aallgelegd, ge, ft
een plan Mn I de hand 0111dat gedeelte "'n
het wel'k to Iepal erel' en meent dat daar-
mede al bell noodlge zól zIJn gedaan. Heeft
de heer W oodbend ooit. bet landgoed Wel ge.
meond bezocht r pf het terrein vlak achter
de WOUll'lg van deu be"" M. Lewis en den
grond waarop het pos gebouwd buis van
Kapt. Junsch st,,~t f W lj vreezen vnn niet.
ludielI hiJ IiH~; plekken ~entS wil inspectel'en
znl hiJ Vloden, dat sddel't er w"te,· in het
resel vOIr IS gelaten, er een uardige fOGtein
in den genOf!II:1dt>n tUIlI" IS ontsp"ote[, eQ dut
de hecl' LewIs zoowel l's Kapt. Jurillch ver'-
phgt zIJn g~weest orn rlrelningen om ha.nne
eigendommen te graven, welke etteltJke
honderden gsllons witte- per dag opleveren,
hoewel er .Idllar voó} heeu, in dezen tijds
des Jaars,~ee.n droppel \Tator was te vinden.
Neelllt bij tevens den geul in oogenachouw
welke onlarlgs omtrent hoaderd treden
ten NOOld-Qostoll "nrt liet reservOir is Ke.
gravon, hIj :aal (l:Ln zien_, ~at daar thana een
mOOI waterqanlmetJe is tbl l~ndeD. Wa~
toont dat alleM Mil r Dit, dnt niet alleen de
tUlJnel gebl'l~kklg, lIlant· da~ hob gllnsche
reservOir ve~ viln wnterdlgt IS. Het laat
wnter door, niet ZOozeer door de kunstmatig
aangelegde ;rallen, als wel door tie sohde
potkJei op ~h..bodem en .aan de" be.rgkant_
Wd men, dllt [liet va~;elke ~weQ ~Ilons jn
hot reservoir ~laten wnter, élSn zat verloren
gMQ,' ~oord~' be~ midden efes lo~ers a,ar
i~,dan zal tn~n' rll6eten dQen hetgeen ged~n
di met nl de abdfre Kaapstadllche resel'voir8 ..
die Ilnmt'1 s III de~tilfQe IWIOIt vau kIel aljo ult.-
geg' aven ,en: ni'ell zilt' 1\1 dé wanen aan den bi
nenkaDttzamep ~eli ,deo bodtlm,rnet 8t~n en
cement moeteó geleggeul Hoe met de tunnel
Zal worden geha?deld, e~ of de aangebragte
\'lVallen stelk ,eopeg zIjnjOOl de ~8ing vau
bet "Wat{'t' te'- 'wJCer~tnalf, deze ~ijn vragen
voor deakundigell'

Mltlf t.UIt liet
heer P. H. Hft:rlet

HilT lIAL aBD
plAllti bebbl!n:
alII de komeet
nlet gemeld.
MAJOOR CLARK
het

uDlltaande nn'rm:ll"r,
troepeD.

STBUISYKIIRM
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.....""","""""'"'1"""., .ONT V.4:1'4oVal{ I

Blorem Ivan Zwavel. .' I i ,

200 l'bs.'.en KleiDe Vaten van' Ida Iba. elk.
BGIfl~1D.;"01~:JIol •• iIl, Scbac1rt!ZeiaeD en ~iklicltl. . i
8el_~PI4.nII -~"'''·'-·,Ba~eD Hlill'. hhri~kRIIt, i !

puten. O..aal Stl\....l, "If·o Ge~I.,;.lIi~,or.1 Dr""d. Gej(l\l".ni .
Oi!iI'lodl~ten Draad, Z'It'&l't lJfnnd, ;', ,

.DJljm~dDe., variatie YOOrhall..!. of atoomkracht.
OeiPl!V&laiJ4ll81'd rn .."'Mt N ...t.w.wk. voor grovle 0'1 klela.e ~,ub"iQ.iugen•

...._,.._-~~=:~t.JI:"~Jg.'UUII·1I~I Fil~·reé.Je.... 1

1IOOI't81l, 'J'l!iu8o'bé. fL..lf Tteatel', eu Ilutt&. ,ier Stljl.u .
. ",encbeldenheid ..au £:a lOa. I

i
PAKBUIZBN, l~ GRAVEBTRA,AT. KUPS'.fdD.

,
'1".ell"e.4e PJ.,ta lel'81u.

" ·:~,""'1r_... ,_

. ''.4 'p 'L' ENT I EJ

! :

Zijn nu itverkoopen, tegen i bijzondere Lage
van hunnen Voorraad :

BroeirogeJs
de.

lVeJICéC)I'ellfjerd:e' &ela
.lUlteelloee.~lli . i

SUBLIEME BLOEM VA'N
ZWAVEL,!

, I ,

en Groo'te Vaten.
I

~. : In
. ,

BRANDRAM'
I BESTE· BLOEI VAN ZWA

IJzer gebonden van 180 lb. en
....~...o...........o Vaten*an 100 lb.

ALSMED.£:

, "

Vendll-kantoor,
Piquétberg, 14 Oot. 1882. 1W4AL ,:& e tIC .O~, PEARCE'S

: <jIDiRG~TRAAT,K~ TAD, II I, .. I

dep!nu hunne eer e beze
. 1,1 ·13R.ANDR S

D SST E 'I.L!O E I V A. ZW A
~ ': ~ • 4 ,

,
i .

.......,~"'-.JTE BLOEM ,'AN ZWAVEL
TE KOOP BIJ:

J. G. STEII'l'LER " Co.,
,_28St. Georgestraat.

PUBLIEKE VERKOOPIN
VAN KOSTBARE

.LEVENDE ··HA.VE.
A.S.,L

lJen e}l
i'; ,

Ii ,I '4

60 Slagt- en T CA.VI_CLJ

Vaarzen, en
500 Slagt- en Aan~1I::IIj'iJitilJ'CU,

in extra ! : '~

Aan lIouwmeesters I,rl i I:.

TENDERS;I WORDEN, GEVRAAGD
~ \ le , I •

f I
~ !

6 Karpaarden
3 Karren
1 Bokwagen

Huisraad
KREDIET EN VE

E: L.
VAN 100 EN 2

I COMMERCIEE
eni BraDdassnranti,v ........~ .' . "

Porterville;
zo October, 188
BREDER, &

VOOR HET

sio UWE N
1. iI, VAN

EEN NIEUNvE NED. GEREF. KERK,
f .

TEl ~ I MBE R L Jj~Y~
EN zul!en worden on~~ange~ tot.om ~2 uu-, oP. den lO~~n NOVEMBER
~, E.K. Plans ~n! Specificaties l'gg-en ter mzage bJJ den ARCHITECT,

Main Straat, Kimberley.] De Bouwcommissie verbindt zich niet de Laagste
of eenige Tender' aan telnemen. .

i T. CLARIDG E, A.RCHITECT.
Kimberley, 9 Octobe~ 1882.

BET ~~OOT8TE .,,-GAZIJN

OPGERIGT 18li5.

, JANTOOR I ADDBRLE
K.~I'1'A&!r.J £50,OO~ STE

• '~I I _ - .

aÉ$IlB.Vl1rOJrDS,. £35,7
l: . DlREOTJ:tJ&EN:I .

WM. BERG, VoorziUt'r

JOHN Eo MAXWELL, Vi

HET

ANDBOU
GENOOT

NDIG
L>\ p.,

I

Fire and

/ ! '; VAN
i

MEUBELEN, fAPIJfÉN, BEKLEEDSELS,
BKD'DE1*· EN BEDDEGOED

! !

I~I ZUID AFRIKA,
I

SS tot 92, L*ogemarktstraat, Kaapst_d •. ; r

SULI.D~CB,~
19 October 1882.

, ; !:! , . ;

· ~5~;ST.'/·GEOR(1E-ST+,,4..L4..L
EN ONTVANGJtN per laatst aan,geH:omlll[]
tot hctnnerl Groofen Voorraad :-. .

_'R·I1·1"1ti~~en :Nataléch, Suiker, Bruine,
kleiné Zak!r;en. I .'
,Rijat, B~aau"e Zeep, Gort, Zoete
fsel, Thé~suiket\ Sardientjes, Beschuit,
· . K*.stoor e~ Klapper, Azijn. A .

.... CI_UIll""l~' Ingelegde Vruchten en ...rlrlAn1r..a.
""........... Beate 'Bloem va.n Zwa.vel, in
lJ~terj(lra.a.o.. G~, Gechaaid en Doorndraad,

ue,KO'OK1;8 en Raauwe Olie,Witlood en J:\OoQQ4e;li

: ;.reer, McDougaIl's Schapen
'. ' ! '

UC.lli!'<l.IICB. I ! i ' .. .
~hoflels en Boschpikken.

ni, :&ss's :Ale en Stout, in heele en hal
Sh~try ~nWhiskey.. .

I! I' .

. !BQUWMATERIA
~ . : I

Disc;ti IJ~~, Ridging, Goten, Pij an, 1I!Ii0l'S"ZlftJr
en tVenS~rs, Vloer:' en Zolder

eDV,loerlijsten, Ameriaansche rlaQKen.
• j, ,-. I .

. :, R1:JTUIGEN:

i

Il. I S·\A A ,C'8 & CO.,
) I'

LET d~P HET Á

~ TOT9-l A~GEMA

LI
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1 Z.\ ELlN 'N BIJ hi AVONll AAL.
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