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-UNION L IJ N. '.' J )
IS.OFJI<SLJJX£ ,"'MAILDIENST za.l

~. I'
;'(' S'oomboolmaattcblppij "UNION tt

(OILIlUT••• l».
lie '~tocmboo,teR deler Maataehappij vertrek.

ken van Ka~r6ta" DaJlr

ENGELAND,
'fia MADI';lRA, om dell andeJ'en DINGS1.MG ..
te s-, BEL~NA en ASCENSION aanleg-
~ence op bepaalde ta88Chentijde~ . '

Ow de Veemen ~ ulR"'l~xtra Boot .tu-
~e,' ·Ie MaaibootelI in.' .
AFRICA~, ~8pt. CRU'fOBLlT, 15 Nov.
DGRBAN, Kapt. BALLABo, 21 Nov.
ATHENIAN, Kapt. OoXWILL, 17 Nov.
ANGLIAN, Kapt. OWEll,29 November.
SPARTAN, KlIpt. Dlupl!lt, 5 December.
}tOOR, Kapt. C.WiP:s, 19 Dec.
l"RETORIA, Kapt. HA1NBRlDO&, 2 Jan. 188a.,.
~H JC UR KU~UA"INS EN, N \TAI,
V~rtrek ken zij WEK'8.LIJKS, na aankomst

fan Iedere Stoomboot van En",IRnd.
Hrtoorkaa.~tjes worden uitgereikt tegen Ver.

u.inderde Prijsen, .
Voor V racht of Pallllage doe men aaocock bij

de ' roion" MaatAChappij.
. TROS. ~. FULLER,

Direkteur-Generaal voor Zuid-Afrika.

STOOMBOOTMAATSOHAPPIJ
"U N I O;N.~'

DERIGT AAN., CONSlGNÉ'S.
V OORTAAN sullen geen goederen worden

afgeleverd door de Ontsehepings -'genten
drr \1 aatscbappjj, zonder inlevering van de
"Bills vi Ladiug; "die Hot'&tijdig moeten wor-'
den ilJl'ediend.
"Bi~ls of lAlding" voor goederen op order

j(rcoll8lgneerd moeten ingediend worden ten
JftllteTeder Maatseltappij "Is tot hiertoe.

T. E. FULLER,
Algemeen bestierder voor Zuid Afrika.

Kaapstad, 21 Jooij 1882.

Naar Engeland via St. Helena en Madeira

DE Kon. Maalatoomboot
DURBAN, H. BAL-

LARD;Gesagvoerder. sal aIa
boren "ertrekken op Ding&-

dag, 21 dezer, ten 40ure n.m. Pasaagiel'8 gelie-
ven 88n boord te gaa-n aan de Oostkaai (Alfred
Pok), nipt later dan 3 our n.m. Na 12 uor
's middRgs op den seildag zal geen lading aau-
genomen worden.
'foor Vraobt of Paseage vervoege men sicb

bij de Stoomboosmaetscbappij " Union."

Naar Engeland via Madeira.
.. J')E Kon. Maalstoomboot

ATHENIAN, C. D. Cox-
:~ WBLL, Gezagvoerder. zal als

boven vertrekken op Morgen (Vrijd~) 17 de.
zer, teo 4 ore n. m. Passagiere ~elieven aRO
boord te gaan aan ne Ooetkaai (Alfred Dok)
niet later dan 3 oor n m,

Voor Vraebt of Passage vervoege men sicb
bij de Stoombootmaatsobappij .. Union."

Naar Mosselbaai, KnYIDa. 'en Algoabaai.

DE KOIi. Maalstoomboot
NATAL, J. MORTON,

~ GezalFoerder, zal gereed zijn
. lading te onhan~n op aaDet.

Maandag M.orgen, eo ElIlzoo 'poedig mogelijk
vertrek ken.
VOOTVraabt of Pessage venot'ge men zich

bij do Stocmbootmaetscbeppij "'Uuion."

Naar Mosselbaai, Kowie en Ooit Londen·

DJ!} Kou. Maalstoomboot
) GERMAl'\, R. A. LIIGB.

. R.N,H. Gezag,oerd'er, VBn
Eugeland verwacbt op of

omtrent 19 dezer, ml als boven vertrekken na
ontlasting harer Kaapsiaoacbe lading.
Voor Vracht of Passage verYoego men zioD

bij dl' Stoombootmaatecba.ppij lf Union."

ZUID-A FI.HI\AA.NSCH E

kONINKLIJKE' MAILDIENST.

De \" (Ja8tleMail Packets" Maat8chappij.

DE' Stoombooten dezer Linie .vertrekkeo vao
Kaapstad Daar Londen om deo anderen

r,in~8dag. .ia Madeira en Plymouth, te
Sin t BeleIl. en AseeDcioD aanleggende op
IK-paaldetuascbentjjden. Retourkaartjes wordon
uitgereikt tegl!n eene vermindering van 1.0 per.
ceuj, tosachen Engelalld en de KaapkolonjQ en
Natal,

I 88:!.
Extra St'-DUART CASTLE; Kapt. B. HAR-

NES.
Nov. 28.-CONWAY CASTLE. Kapt.. J. D.

JUFRIU. R.N.lt.
Dee 12.-WARWICK CASTLE, Klipt. J. C.

RoBUiSON.
Dcc, 26.-GRANTULLY CASTLE, K.pt. C.

B. YOUNG.
1883.
JaD. 9.-DRUMMOND CA~TLE, Kapt. E.

JONKS, R.N.R.
ABDERSOB e: MURISON,

Agenten;

BEKENDMAKINC AAN FAMILIE EN VRIENDEN.

OVERLEDEN TE WELLINGTON,-Op
d~ 8sten dezer, in derfooderdom 'fl\.n62

jaren, &.,..maanden en 15 dagell, mijn geliefde
Echtgenoot, GBORG SUPB4NUlIClLLua&, P .•n.
Met deze wen8ch ik mijn bartelijken dank te

bt'toigeo aan de vrielld8ll die.mij tot, hulp eo
Eteuu gewccst zijn.

P. J. .A. CILLIERS,
. geb. BooUUB.

Wel ingtOD, No". 1882.,

OOPING B.IZE LinZ A ME· KAN S
I,
! .

I
I

VAN HEERDE,

;W~D.plaatsV
. ,

.~ ontdoen IvaQ zijne Bezigheid, gelegen aan
nabi] '.

ANK E R B 'A A IJ
Grove" en waar hij jaren lang een KRUIDE-

gedreven-biedt dezelve
nE ZEE,

./

Meidenkamer, Kombuis, Dispens, een Stuk

zijn niet noodig, daaar het Huis overbekend is ;
ondernemingsgeest hebben en tevens de Zeelucht

UAIp.fT,~nheid die zich zelden aanbiedt.

van ',41fred' TowDsend.

OOGST"
U1:I!J;liAAliae uit eene Mijt, de' opbrengst van

MUDDEN KO.Il~"
en een dito van

15 UDDER HAVJ:R.
HjUISRAA' :
4 S~inkhonten AanzettafeJ8,:> ' sech-

en ~1~tnfeI8, 2 groote Kombui tafel8,
Bakkl"t .. 1 Pottenbakker, 1 Stoof,: Glaa
en A~rdewerk, 3 LedekanteD, 1 'I usr-
bank, !Kast, 2 doz. Stoelen, 2 atl"~.o;
sen, J! Geweer.

Ver~rschingen en
i uitstel van beta ing.
i EIILE H. VAN NOORD N,
! Als er,

Vendu~kantoor,
~iquetbel'g, 14 Oct. 1882.

_______.._.._----~----__:_+-
Dr. BlEEKS T. HUTCHINSON, L.R. ~S.,

i Tandmeester,
21 NIEUWESTRAAT.

HEEn zijD Praktijk hervat, en kan .us ge-
, ~oonljjk Geoonanlteerd word~'n met

betrekkipg tot alle opera tien in de M Heroe
Tandh~1kunde. . .
._. -1--- ------ , i

W~RSOHUWIN(J. .
'0E O~lderg~t:eekeude 8'~~ft biermede~' ow.

a.n Reizigers en aan het Pobli~k in bet
algemeen, dat é~ geene UITSPANNIN !ja OD
zijDe pl+~ "Nooit:;eiacht " alias" Vlakp , t.,"
en d~t DIJallen die op gemelde Plaats ui~s..paD'
oen, 111 ~gt.en zal vervolgen. I '

, . A. H. DUTOIT iSR.
Oost ap,xriviar, Worcester, .

10 ~oveDlber 1882

verbonden, beeft eene oppervlakte van ruim
breedte, grenzende aan den Hoofdweg, is ver-

boven nog de groote nitgestrekthei4 van
is wordt verkocht, dat door deze inrigting' aan

ANHEERDE, t.

500 Vette

I ALGEM&&N&
I Boedel en WeeskaJV.er
IAkte Tao Overeenkomst, gedateerd ~ Maan
I 1856j ingelijfd bij Acte ran Parlement;dezer,1 _ ,No, 31 van 186_1.__

KAPIT AAI., £2.6JOOO 0.· 34.

Het ",e!bekenq Eigendom,
te Zeepunt i even voorbij den
Anker Baai i ,

Het HUIS d~t op een
onder Leijer Dak, ,bevat
Hnitf'n,?,f'·honwell. .

; (;Rp.N:) thans aan bet.
\.) ..\lvrgeQ en ~Jl front, van "
deeld 'in Vijf·en- V~rtig Jj..OI,IlW10erCeellf'n

een MOrge~OVerla~,~.,'.•ode, da,',t
aUe kanten oor den Grond

De GR ND zal in Percee ! verkocht ten gerieve van Koopluetigen, en
deze' ka~s ~ zich; te voorsien : wgrond of van een Praehtige Woonplaats: aan
de Zee, ID het m~t gezon 1l&110'f!nAcmA en best gelegen gedeelte van Zeepunt, moet
niet. uit betl' Oog vërloren ' meer' almet betrekking tot de Bouwperceelen,
8I\Dgezien d+e tot c:f~laatsten be~ooren den omtrek te krijgen zijn. '

Het Pl~n van ~et EigendolP kan geïnspecteerd aan bet Kantoor van deze
Kamer. i . '.!

",.c."v ..nDE GROVE" gelegen langs den bovellwéa-
Wissel van d~n 'rramway en voorbij ',Drie .p

arstenq van den weg: gelegen is, is solide gebouwd ZAL opgemeld
behalve Keuken, Dispens, enz., alsook Groote MUTS verkooht

zeker present zijn.
Voor bet Administreeren van Eigendommen 8Il

Boedels, als Executeuren, Administratell.
ren, Voogden, Curatoreo en Agenteo.

DIR;ECTEUREN:
De Wel·Edele Heer P. J. KOTZE.

Voorzitter.
De wa. Edele Heeren

I H. A. EBDEN, I 'jo R. RIID,
IJ· F. WICHT, }'. F. RUTHKBFOOBO,
. T. WATSON, F. J. B. LUGBRlUN.

AUDITEUREN :
De Wel. Edele Heeren

MOSTERT. IJ. J. BOnlKIJK.
W. A. CtTRREY, Seoretlttil.

Gebouwen der Kamer, .
Adderleystraat Kaapstad.

Paarl, 13, Nov.

,

I w.rden~
TEZuorfonteio

alweer een
komen aanloopen.De l!o,llgeclAAr
bekomeo ala b ij de '
zoele.bij .

G. W. STEIJTLER, .}
W. BERG,
W. A. CURREY,

Gezamenlijke
Curatoren.

Ore:oDsch DenDehoot.ES & Co., Afslagers.
GE4-MENDEERDE KENNISGEVING.---

VER,LE~GING VAN TIJD.

TEN V
DER

BOSCH zallltlbouden"
kantoor, op

Eeo keorig
waren zulleo te
Gifteo va.o Prod en en

met dé grootste dan. baarheid
gen door den EERW PHILIP
lenbosch.

Kantoor van de Tllfelbaaische Haveneom-
missie,

Kaapstad, 9 November 1882.

HIERBI.T g,f'sohiedt kennisgeving dat'·
TEND.h:RS ten dezen Kantore

zullen worden ingewacht tot den 16detl!
DEQEMBER .AANS1'., voor hot leveren
val' zoodanige hoeveelheden OREGONSCH
DENNEHOUT ala benoodigd zullen z-ijn
voor deze Werken van af den 31sten Maart
1883 tot den Shl'UéJ Maart 1884.

Copiën vau Schedulen, Speoificatiën en
Vormen van Kontrakt kunnen verkregen
worden op aanvraag bij den Secretaris of
bij den Pakhuishouder aan de Bave~W'erken
Alfred Dok, VBn wien alle bijwnderhede~
knnnen vernomen worden, tusachen de urea
van 10 r.m., en 1 n.m,

De hoogste of eenige Tender niet nood.
wending aangenomen.

. Op last
JNO. SAUNDERS,

Secre~ria.

......,..."......OEGAT ,"
NG" R lYE R S DAL E,

! 24sten NOV. 1882.
IN:DE AFD

Op VRIJDAG, _.~.......
I

--"'-r

KOEGAT, gelegen in het District Rivers-
, met de daaropstaande Gebouwen.

j{tU"I{t:IO annex de Plants "Zeekoegat," groot 4
UIlIU1IJJp3(,aSlIIU6 Gebouwen.

voorzien 'van 'Water, daar een sterke sloot
en andere Boomen. De Landerijen zijn zeer
t eene schoonekans aan voor eenig persoon

.Stukken Grond liggen omtrent 2 mijlen Ce•ARDERJ\fE &
UI';l'VERKOOPING I

I --

\JE dndergeteekenden zijn tot de Op-
rhiming besloten van hun V' or-

raad ~ertreffelijtce ','
..I:j1OROLOGIES,

Klok~ell. Itegulatru.·s, e IZ.,
En ~ouden nu Uitverkooping t~gen

een Prijsvermindering van ! '.r- , I I

25 PER. CENT, :
Op d~ Oorspronkelijke Prijzen) die

op ieder' Artikel ten volle zijn gem1rkt.

Ond~r de Horologies zijn eelJlge
".I"naIH:A die gewaarborgd woriden

niet m 'er dan T'wee Seconden
dag ot na.te loopen.

ave Ontschepen nu en bieden TE KOOP
aan tegen de Iaagste markt-

prijzen :-
Ex .( Juno," van MOlllmein ,_
t&\ •

K'a,ja.tenhout in Blokken, Planken en
Stukken.

, ,.

!2 Paa~ extra Broei-St ...,';i"t7';'n,..I..
6 J:<.;xt~aStruisvogels, ,1
5 " i lf '6
4 Uit~untonde K

lO Ossen, 3 Rij- en
I '

Lesse
1 Wagen met Trekgoed, co~pleet,

I Open Kar, 1 Kruiwagen, 1 Gewéer, 1
paar Tuigen (Voor en Achter), 1 l~t W

V'er
HUISRAAD.~Beátaande uit

enz., enz., Ke~kengereed8Cbap, Gl4s. en
Dage der Ver kooping, zal worden ~n""'"r>l"'''.- ),

o e d e r e n j

Amerikaansobe;Ploeg,2 extra Kapkarren,
Zadel en Toom, 3 Deelen, 3

Ex c, Ecbo " & " Nore," van de Oostzee :_

Deelen, Planken en Latten. 3 bij 9
3 bij 11, 4 bij 9, 2i bij 7, van alle l~
geapprobeerd merk en qualiteit.

Ex (( Garelle," van Noorwegen :_

Vloerplanken, Ik duim en i d"lim . Zol.
derplanken ~ duim van volle maat en
eerste qualiteit, .

Ex fI Carrie L. Tyler," van Niellw York :_

Dennehout, Ruw," Clear" en Geichaa~e
Deuren, li duim, H duim, 11duim, eu 2
duim van verschillende grootten van 6
voet ,6, tot 7 voet.

'1-'ENDERS zullen .
j_ den Ondergeteekende tot
D4G, den 21sten D:t1Z.ER, voor
Zestig (60) olf . Aan-

deelen in d~ Bank.
De hoogste of eenige Tender !niet nood-
k I"k " !za e IJ aangenomen. I

. '.Adres: H.I J. ZOER, Prokureur,
Il K~teeI8traat, K~pstad.

MISS ~H•. RiDELlNG~UYS
MAAKT AAnhare tVrienden en ~et, Pnbliek

. bekend dat ~i~een Logiesh;is geoP.E'nd
heeftïn de Strand8tra~t, No. 62, eo,daar ZIJ als
Logieahoodster veel ondervindiog g+bad heeft,
hoopt. zij zich de bego"8Iiiging van ~et Publiek
waardig te maken. I i.

Private Kamers voo~ Jonge Heerén, die ten
0harent a1 de gemak*en van een huis zullen
vinden. i ,,!

Table d' Hote van r-alf 1 rot halj2 uur.
Reinheid in alleaen Billijk~Prijzen

i l
voor de aanname van Brand op zekere aan de Commissie toe- -------+--1 Jh-'
behoorende iP~uizen en hlw.U7.,.n gelegen binnen het Dok eigendom en BENQODI\j7D
elders, waaivan de volle raenuernecen kunnen vernomen worden op aan- "VOOK de Bal:kly.Qost 8cb?"I,
vraag aan ;dit iKa,.n~or. • \ . . ~ , 'VEH.NANT};, waam In

. De laagste of ~~llge TENi?ER noodzakelijk aangenomen. .Engelsch, Hno,d Muziek, .
! . I '. ris \'aD Tachtig (£BO) per

Op last, . mogelijk, voor
JNO. SAUNDERS Teacber,," \.J1.I.l.rYll(J_~.

, Voor MUZIek
SGC'fetdm. caties zullen ont

H. H.
Seoret.a.ria

CURREY, Eenig Curator.
Gebouwen der aamer, ~,"pl!l!IM;J,

~EiTZ lt Afslagers.
Maats~happiJen.

TBNDER~ sulleu ten '1.&"'.'1&.1
r •

worden ingewacht tot

Ex: lf Dnntrune,"
andere Schepen ;-

Leijen, beste Bangorsche.
G~vlltnisch Gebogen IJzer, BrabYl en

andere Superieure .Merken. 6, 7, 8, 9
en 10 voet lengten.
Galvanisch Gebogen Kromijzer.
Portland Oement. .
Baltische en Memelsche Blokken.
Latten.
Verschillende Bouwmeesters· IJzerwaren.

H White Adder" en

WOENSDAG; 22STEN DEZER,
A. RUTT~ .....,

~VROEGER W. INNES), .•.
ZADEL- EN 'TUIGM.AltB&·

No.~ tegenover de Pai¥e
A.A PST A D. : i

een goed en· gemakkelijk ~del
lhell)beo, vraag dan naaf RUTTllllii,en·.t namaaksel. want er i~ biet
hef'merk: nn A. T. ~trt'l'ER,
a)s van buiten, dalir hij de
h$t beroemd~ bni ZAD.'"

KeJlAnfii .. met DeUleid uitgnoerd.

'}

VogelstroisvedereB •

DE .Oo.derge~ekende .Koopt Struisvedereu
en IS te nndeo No. 5, ..t. George-straat,

op de tw ecd eye l' die p i Il g. ~

E. G. ASPELING.

, .
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KoJoDiAJriiUuft!'l!elftJlt- -bol"_rnj~1iI ......'..... .m
I aUe ,erbellrd .. goede"..)) de ' , "
" H~ 'froelleN 'fan Beg&rin~wU6 bto.t411llde
,Holland, OID.t" j!'oedven nn R"bellen, te e
Jen, ia riled. in bet :pal' 1782 b,,"nej)t''' Il"""
alIook in Engelllnd blijken. 83 "0 84 Viet. e. :?=l

M,."oendtl dal ik duidelijk b",b """ltélt.ku,d ,
linin eerlt een eollfi~deo-w ..t doer het
.epueeerd en door Hitre Mllj~.torit ,.ev"fi.
~l hebben, .boreD' nn colinecati.. t.-
ke, ,lOO hoop ik dat UW8 smter, H(lI. VoIJ..IJlntl, ,
wier con.fiaeAti~ pl.ouen!k !leM ben, J~. etlra' tt\!
)let putel'6n van lood"Olga w~~ lal beiJ'nren" en
ClaD 'IlO oorlogmaken eo eao6aker~lD g&wllgen. ;
, BUBoaa
rDe wurscbuwi01 nu onsen correspond"nl ic' in

• .re opsjflten bebartigenawllardilt'. 00llfi8l.lliti .. filII
8uutolaud Joa, lila bet :loder dOl sege01l'00rdil1e~'
'atandighedeo 1.0\ ~ll 0011011:kWI\ID, Dle.., be:swllr(O': In
hebbeo d.n 'fO<lT;standenl no 001'1011: het doen voor-
DIIIJIP.. 1I1tlltleCbeo yer!!ele m~D niM. dllt bet ei- Kopieiin van, de lC~dl1leD, 8~iGoatiën eD
llendolDaregt der Basut.n8 op bun grond \'Oot d~ aolo· termen vali bet oontmot kunnen ver;lu'egen wpr-
nial. wet niet ~etaat, want dese kent jree" 8tlllll- ' h d d
.i6andoo" en dill dUI eene'wet8bepalinJ;r al. door, den f p aallvraRg l,jj den Pakbuis QU er aan , e
.. Burger" &IInjlthaaJd hier niet 'flI1I tot-pARing it.-'- "erken, Alfred Dok, .. n wiet) alle bij-
RItD ... Z. Annr.u,N."] " kunnen verkregen worden. '

Voer' moet 1rorden afgele,erd aan
nn tijd ~ot t.ijd in wodaoi~ boeyeel-

ala mog. geëiscbt worden doer deu Pak-

~ONTAGU.
~ P. VA N ZIJ L

t·· .' .
"·tII •• -1fsla~er tu ,\I~f'lUtth \~tnl.

Kantoor: Westelijke l'rl}\'i',citl lbnk .., '~)U '

Mont.'1go, ,,'" u,1,1 lE HDU, jlt'Ácbierlt k61lfli.gtJviull dat Ter!-
elt-NI aoUen wór'!E>1I ontv"'"Il~n Mil dit

K,'Wtool' tut ZATURl>AO. 18 N01YEMB~;R
AANST., Y(lOr het,le\'t'ren van Vocriber,oodlJ(d
VOOl' dele Werken voor het jnar ein.igellde SI
Ueoember 188S, nam, omtrent de yol,ende boe-
,,"Ibeden ~_' I

200,000 I ba. Buergerveo
120,000 " HRYer,
24,000 " Zemelen',
14' 000 " Kooigoed
10;000 " (;iroell Voer.

vel,
S DE. I F P'~ S A. :r. E S.

DISTRICT OF FRASERBURG,
Iilfthn,..h. Zeisén en l'ilcke18.

en Ball'a Fabrickaat.
PU,uliillD.. OVI\&I Staal, efF"o

ZWArt Draad.
. roor hand- of lif.l1.nm,I<1''1Um

voor groote en kleine'

JD tb~ Sait between JULIUS RosENBurr, Plain.
tdf, and Dunt J. Du 'I'orr, Defen<lllnt"

INExeclJ~ion oftbe Judgment ofLhe Supreme
Court 10 tbe abo ..e Snit, a ~l\le will be h~!J

at tb:e farm .. Zw:~ipl1ts." in SRi·1 ,listriet, on
MondAY, tbe 27th lnstant, of the following 1" .

-45 Ustrich('B, 2 Wagon., Plcugbs Tools' &'e
l

&0. ' ",
JAME5 M. CROSBY

Higb Shf'r\ff,

Water .-;'._, ......i ..... JY.Lanlll\llOn
IJleréD' Ledekanten in
~ook ~'achela in, groo~ ,vb,rllClleldl~n

. H~BDEWAREN P

RKK!".

TEN 1'0 URE 'S' "&V'''~\.;I''''~'
Het volgende' V A. ,8T G 0 E

IC Ber vier," Afd~eliJlg Mal
dIULro,l)I$t'l\t\llldeQe~uwen, ens,

~RJi; I,<RFPACH
" BRElifKMUUH,"

K: EEUWIolDURENDE
D, genaamd I'MIDl!)EL.

1,982 MOl!geo. :
, 1iiEUWIGOCmRENOE
:bekend als1' PtT~,ItS-

de Plaats, .. BLOEit-
ongeveer .e~MorgelI.

MI7e~ldo'm!ll1en s~nen arr-on-
geriev~ nn Koop-
t l~ ,

V &l'koobt de voJ~nde
Goeder~1J :-

D.
Hil{h Sberiff's Offioo,
l"b November 1882.

I

aan 't U· verkoopen, tegen bijzonde
Prijzen, van hunnen Voorraad :

BRANDRUM~ SUBLIEME B~OEM VAN
I :

~ ZWAVEL,

In Kl~ine en Groote vaten.

ZENDINGSCHOLRN,
George, 11 No,elDber 188'2,

.4.aá d«n R«iaJamr.
Mijnhetor,-Oij kent mij, en we&l~d"t ik een 1~lel' , I

nno "uw COUJ'tIDtbell, mM)' g&tln ICbnjver d~ri";
III&lr daar men nu al weder dat oude klllJl~li~d b~lrinl
te ai.ageD oyer de sendinjl!ICbol.n, en lIommiQ'en nOIf wel
op eene Cbristelijk& ..nja~, dllcbt ik b"t lOU niet OD'
.epast lijl! ale ik die floedmeenel1de Iisden UIIalI
heriDuer dat zij in hOIl oordeel dwalón, of minchil!u
da, aij tejl'en b~ter w~ten jAmmerlijk het n~g ..nde
gebod erertreden,
. Ik ben ,ijf-en.YPertig iare!'! in de kolonie-e-de
eerale "ijt :prom heb ik in de I{l\IIpstad doorgebTlllll;
'fijl jaren ben ik: in de Swellelldtln;eeb~ Jrem~e"t ..
al1100dreilMld 8vftnlleli@t en O1'fentlllr,vftn phlats tot
~II."" '"n buis tot buis, TondllegRan; yan nRMw"rd
Ik door de eerste ~.1Dodaltl Z~l.dilJfl.commL"8je IlMr
den Groot ZwaTtbl>r!l rerpIMt8t, en verrilfte' ik dallr
hebelfde w6rk; ik blt'ef er lllftln jare.', in w ..lk"n
tijd ik lAdyamith 1I,"gelelld hti*, ~~ wt'r,1 toen lJAJIr
OllQfjl& door de Z~ndi"gaeolDwi88ie guor,den tot hulp
,oor wljleD ds. B.~II(}t; ook hier reisde ik vlln p!lU\ta
&.lt plaal8, eo beaocbt ieder ~\vone. io sijn bui. tot
in bet jUf ]859, toen ik door deo Rinll vllor de gll-
kleurde lIelDe~Hlle hier Ileordllnd werd. Ik hdh' ~If-
reied door deo OI:llnje Vrij.strult, Iledeelteliik door d"
Tranln"l, door gebeel Nft~l eo door Kllfferland"en
ben~us met bo"re!l8~nd'en IHen heel wd b<lkend,
eD moet bekennen dat de AtrikMolCbe boereabe-
volkinll in 't Illll'lD~n eene IIcbting voor de god ..

~' dienllt hetlft. Ik b<>JI in III die jor"n, met buisn,.SQek
of op reis, met IIcbtiog en liefde in bonne builen ont-
'flIngen, en heb onder hen '1'.111god ..reeaende Ii~~,,:
!DeMcben ftllnsretrotren, bi,i$JlndeT onder de vroUWt'n.

TC)8Dik i.n 't begin onder de bo.r8il t'8rkeerd~, heb
ik bemerkt dat v~len tellen z~ndelinl!e" P.II bnnne in-
.titaten war'&!, en meestAl omdat zij valech ~ri~t I
werden. Werd~n zi i met, den e-n of ander lende:
ling bekend, dan WArM die hunne bPste vriend'en."
Dil' n~ nil! "",lijke boeren tE\ll'el4zend"lin~b(I)el11
lijn is 'VllAr. manr d"t is niet omdat zi j t.gen ek Itler· i
~i:;r op die IChoien zijn; hd is met'r jaloezie, I
die ID~O d~n ~rmen boer ui~t tO?, I~er teil kwad~ be· I'
boeft te dUlden; wRnt dllfir ZI]D Keer ",,)t-n die te
on'ferm0lr"nd ~iin om een "envondi!l'en onderwijser
te houden, en 100 mo~ten zij zien d.., de il'ekl ..urde Matr3!sen
kind81'6o f.?emftkhlijll Il~l....rd worden, tM.ijl de Pijp- en ARrde"erk
hllnll1l onjleleerd blijveIl. Ziol dMr de ergernis! lie Provisiën, Koffie, Suiker
belDiddelde boeTZeudt lijn Inoo l1allre ..ne e~l'1!te klasse Ilo. Brood
ecbool voor ..en pRar jaren op hel een (lf "nd ..r dorp, I B ~ h I I
de vader ~jndt he\ self nit, of laM zii:b door dón ~<!'n Jo. ee8t~n en ,-,0 apcllv eeac 1
of IInder vertellen: de jOD!!,en~op de zendiDlllChololl1 .Scbeepsbenoodigdhedeu
leereD eyeD zoo ve..l of DO~ meer "Ijl zijn loon Il'elt!er'd ,Hout" Kaapsche DrUIltm
heeft. Zie dllilr ds erllsfnis! Men kI8a~t: "iD de Eikeu, en POPQlierell Bali, en eu q"nnen
lendinfl8(:bolen word ..n all ..rlei'; onnoodijre YlIkk~D' D\varsleggers
onderweltD, en dat lDet ons jleld i-neeD, dllt kan! Do. Iheren en Stinkhout611
JADI!'@r100 niet g3l1n, Wl\nt hoe meer dat volk jre- ' I )0. Kajatenbouten. Pitch Pine en Oos!-
leerd wordt boe brulal~r zij ""rdt'rl;" nlsof bun luiks zee Dennonbout
in de !'Cbolen Il'el..erd wordt. 1)Il%ulliólI b.denkpl11
Oid d..t toen tij hunne IOnen op bet dorp in de eerste I 1'0, De'en. Bl\ltisch Timmerhout en ,Geel
k)a.·stJ I®ool hrlljlten, die zoDen lIi"t ""r llenOlljl gs., Pijuboomhout.en Plauken
l'orderd waren, en due konden zij wat zij in tweel Do. Pijnboomhont.en Planken
jIlren flI!lrerd bébben ook in eeM derde k111l!8t'of len- I Vloeren en Plafonds
dinllaebool el'en jl'oed ~el.et'rd bebber. Zoa bet wllllri Do., Vellings en Speken en Naven voor
Jiin dllt er 8f!!IlDS eene londing-scbool is "'"U er aller- Wielen.
hli on~wdjge Yakken onderw~un word"n, Il\IIt men Konieën VRn 'de Scbedl1len, Specificatiën eD
dM did ondprzoebo en 1\110 'lillen, mllllr 100 liJS de II'
lIannl1e18 DU gebMdeld b~bb<ln, is even 100 on"61- terme~ van bet Con~ract kunnen,worden 'ver-
.taodi~ all wllnneer uit iemanda huie et>" killioill'beid kreg'<ln op aanvl'1Ulg blJ den Pl\kbull~houder nan
geoetolllJ'Jwaa, eo de beer dnRrover zoo toornÏj{ werd, de Havenwerken, Alfred Ook, van ",ien alle bij-
dal hij sijn beste buisf1\l\d door deuren ~n venster8 : wnderbede~.' verkregen kunnen worden.
lid uitwerpel1. Zoover als ik lDet lle zendiuJllCbo-' Ten4ers té worden "Elzondeu aan deu Onder_
)~n bekend ben, weet ik vnn geen 8<lO ~,Rar OlJDOO-: geteekende, gemerkt: •• Supplies for Stores."
difI:~ dingen ondelwe,zen worde,,; wBnt WI}lIl1eo heb- De In.....te of eenige Tender niet noodzakelilr
ben IDtlt de lDeeate klDder~n !1rooten IRllt OlD 18 toch ...-e- J
IIIAllr100 lanj!' in d" school te houden totdat ~8 lll~en ungenomen.
kUII~en. zi in ~r boeren die tegen die !tbolen lijn,
Ilr II JD er ook die er Itler 'óór rijn. .\ao de Gou-
ritz~i.ier zeide eel! der voornaamste boeren tot lDij:
I, .MIJnbeer, Il:!dert er eene sebocil voor het "elk bier . ,-- .........
is, en er voor ben godsdienst jl.houden wordt, lijn lij, "
'feel vtr~t8rd, en de droDke,~8c.h$P ia bij "eien ~)pge-I0 NDER WIJ S
booden. Voor omtf1lnt VIJf jftrtln scbreef mil een •
Rbi.inaehe broeder 9IIn ConCo1rdia om ieta voor beID ' ' ,
te eollecleeren voor een nieuw kerkg"buuw, eo ik BENOO LHGD, eene Do'''ME om H nlpondér-
be~ van d~ boum daarvoor ontv ...n~\ln it.!S over de wijl.eres te zijn in de GOUVER.NE-
£20. ~Eenlge JRr~nfl~leden m~Akten de Rhij,neehe MENTSSCliOOL te LADY BRAN D. Zij moet
broeder~. bl] buo I)U')8:lg wdrk 1.n Afrl~a eQn )lIbel- do Eugel8cbe taal g&heel magtig zijn en bedreven
fOllds bijeen, WAArtoe Ik met IDln mQeltó meer dlUl in al da .yakken va'[l eene goede En el be
.£80, meul Mn (k bot'rtm,ontvanjlen beb. Jk beb ' ' , 'Z' g 8C
mn ek boeren flrond londer betRlin-', WAArop ia OpvOtldlcg, belrwllam om, ~ngen en Handwerk
eeholen 'oor de kleurliDj.!en heb: VaD deo heer F. goed .te 1ge~ én 'an Proteetantach geloof.
Robert!Oll, te Uitkyk, en nn den beer W.OroeDe- Kenms v"n t· Holland8ch eeue goede aa.nbe·
",aid, te EJeljllgt, Lanll'sklouf. lAIlltstgenoemde veling. ~ala.ris £ 150' për~ill8.r en goede gelegen-
heer 'fleeft nog wel (le gtlbou,:,en voor de scbool en heid om private MU1.iek·kasen te 'feveu.
het woon bUIS v~n deo onde:"l]ler; hl) b~'~yeel ge- i\ppliCl\tiën moeten bij den Oudergeteekende
kleurden op 11)0 IlTond, III eeD ,~f8ehafidr en nr- worden. iIigezondeo vóór of op 8 I.l.EC. 1882.
draagt ji;e6n dronkensch1\p 0ll &IJO grond, eo bet 1 "

yolk gehoorlMmt hem. Hil h~eh aall mij lelt G. A. MAE OER, V.O.M.
ge~egd dat zij n~t en IIrbeid.alllD lijn, Lady Brand, 30 October 1~~2,

z..,o hebben WIJ dan 1DIIIJIICben dIe niet 100 regt '
t!liet het 18udiogsweIk en eebolen ingeoomen lijD, ----------- ..... --------

!Dau ook leet ~elt!1l die Br 'foor lijn, l006ls het Kamerdoek, Chl'tzen!Det alles in de wereld jlMt. Ond",rlu8SChan kan
aieb de vriend, die in uw DOIDIDaf van deu 2den
deler onder "Zuur, eli Zoet" Icbri]ft, versekerd 'EN SATEENS
handeD dat hij in lijue ..ntwllcbting niet teleurge-, •
.teld ,111worden, ))e AfrikaAl1l1Che bevolkinjl der I' _
N. G. Kerk JIll veel meer voor bet 19ndinll8werk
doen, dan lij tot hiertoe gedAan beefl, ten @pijte van WIJ \V61'toonen nu een Prachtige,
alle laaIeraan, Het spijt mij tcbter dM hij VIl:l de Uitgezochte Voorraad van Boven-
brieven ""0 den lendelillil Willemsen gnv/lil mllAk~. staande, ~ zamen met ongeveer
Ik ken den man niell, IDlIIlr .ie dikwijls un bem 1
brienn ill de cour"nt of de (/lYillen, en b"b hem ~OOO YARDS
beoordeeld als een mlln die pArne ill I. vlln sicb Il\at '
denken, eu dat is miaehieu oJkde oonl\llk dl\tde 'C ZE~IIIl'll GINGHAMS, II
IDAIlnergeDs lang blij 'sn kilO, eli dat IJlen heID waal
IDen hem keilt !liet al te zeer be!Dint. Nil ia bet !. Z lfkl
juist w@er g~beurd dAt er meolchen lijn' die tellen da 1 ID e euren.
lIeDdinllJebolel1 Slttlehrenn hebben, en nn ,iacht de Ge ru ·Iit: en Har L, 0 0 d
heer Willemsen in trOt! bel wRter, ACbri,ift PIlbliek in '!, a f\ r,
de courant tellen alle lendin!f8Choleu, mukt de- UITMnNTENDE KW ALITElT,
lelve slecbt en l<'gt dat bil er geen vrede lDede heeft ~
want de kinderen worden dMrill oJ>jleleid tot ..r: Telell .~echt. Komlllale.riJaell;
gemis Uil het publiek. Zlllke din)!'!!!! eehrijft rrASTE KLEUREN.,
de lDan onder den scbijn Ylln teedere godsvrucht, pn
prijat lichzelVtln. Maar wat voord~1 krijll'en wij voor Fraai en ~ijz01lder geschikt voor de Kaap.
0018 zendiDllscholen ,",oneer de heer 'Villemseu er '
mde wede h~ftl Wat nl\deel indien hij Ill' mede OOK 31~LEN OOYLK'SBIIOIMD
geen uede beeft? Il

Eu wat i. h~m un tol loOlI gewordeo voor den W lS~ KAMVRDOEK
blaam, dien hij up de zendinjil!ebolen hedt til, '" ~ ,
geworpenl Da~ lijll IlMm in ds couNlnt b<lkend • i • 7u ' •
.~~ als iewllnd dilln men geeD !ot~loofkan seban Vatlt8 Klet("'~I~, tU 1.1~.tt8P~t1'mlerl,. Genltt
bil, totdat hij lijn g~hriif il) wl\lllb ..id bewijst 1 ell Gut" eept, bl.)l:01Ider gcschtkt
of bertO\!pt. Dau ooit kU1loeD wij bet beID van baHe I 1:<1.,. Ki1l.derT,leederen. '
'e1gIIfeD. .• I , i

J. KRETUN. I Patronen faD ~oveDstnaDde franco :per
~~_______ . post op aaDzqek bIJ

STUTTA\FORD & CO.,
I

, DERLEYSTRAAT. TRBve.l .. m. ! p. ':II.
vertrek van ~llIlmeebury .. 6 ~ 2 0

" Abbotsdale - a ,
.. Amcllkuil ,0 ,

" KalBbRskr&t\l 6 38i 2 31
Klinbeuvel, _ 7 I:J IJ Il

! :: K~ifflntWt 7 lS,'ji 3 50
t~n_~k~r:w'~I?,~rbtt_D~~__ ._- -,_8 l~ • 10
: V50r WJtL.-Waaf de letter ti "oorkomt tegeno,er
~n Station, houdt de trein alleen OJI &IJJ er"pMY'
ti.rw iD nr uit den tl?in willen gun. .
! De puNgleJ'tl naar of no MallDesbury moeten un
4- Durbldl",eg JllDCtie Tall trein verwi.seell!'n. _

DbTRhT FRASERBURG .

laagste of een andere
ijk aangonomen.

Op last,
JNO. SAUNf)~RS,

Seotietari8. \,
~.

, . In Zak" tnssohen JULlU8R08&:nw.n, Fischer eli

La
D.ulIl!L J. DO Ton, Verweerde-. I

ge IN Executie van Gewijsde van het Hoog
Geregtsbofin de bovengemelde Zl\&k ui!~rkool;ting ~.ordeo gehonden op de pl~nt.s

7-W&8IPOts, JO bet gezegde distrikt, Gp Maan.
da~, den 278teo dezer, van het volgende, aam :
-4.5 Struisvogels, 2 WagellB, Ploegen, Gereed,
seheppen, ens., eue.

JA'MI~S M. CROSBY
Opperb~ljllw,

Kfarltoor va.n den Oppe rba.lju w,
15den November 1~82.

?ijn nu'

tafelbaai Havencommiseie.
\ --
[ENDERS VOORVOORRAAD.
I

l

DET GR08TSTjJ---iiAG'ZiJN-~ -t-
I [

BEKLEED~ELS,

Kantoor van de HavenooD!miS8ie v&n
'I'atelbeai,

Ksapstad, 21 October 1882.
Westelijke Provincie 81'l>Orw66'

TIJDT.\FEI. VAN AF 8 MEI 1~2,

BEAUTORT·WESTSOHE HóOFDIJJN.

lIJ 1ERBIJ gescbiedt kl:'Duisgeving da~ Ten-
!j.J. ders zullen worden ontvangen il.An dit
Kantoor tot op ZATURO'AG, 18 NOVFJMRFR
A ~ NST., voor h- tieveren .an de onderstaaude
G¥deren, benqodigd voor bet_gebruik von deze
W~rkeo, geduronde bet jaar eindigende 31
December 188.1.

, Baksteenen
Dekens, Calico, Gewllst Linnen
Chemicaliën
Kleeren
Cement
Koperen en IJzeren Gietwerk

: Kolen
I1JDBmiet 1:'11 v ruit
Vuurvaste Klei
Sml'crsel,-specil\fl.1
Tuigen
IJ 'er en IJzerwaron
Leder
Kalk:

VAN

TAPIJTEN,MEUBELEN,

....,

~ I .~ 4-.s cël cj
, -:;c ""~~ 0:>::

IN ,zUID AFRIKA, ( STATlONS ~. f I ~

tot" 92, LaJlgelHarktstraat, Kaajtstl&d. "-ert-rek v-aD ---;~--P.:-~p,:
, __.._--,----. '-._-"--- - \ KA.llpstad 8 0 I ]230' 3 4.5

I I S A A' (1 S & CO \ Papendorp 8 4, 12 35 l J

"
). ~ '1:) " Zoutrivier 8 7: 12 42, 3 52

I , • nnrban",oag R ~3' 1 18: 4 18

W ENSCH EN het Publiek van Kaapstad en omliggende Distrikten te berig- ~:~:~!~~r~~, .:~
, ten, d~t zij hunneg~bouwen aanmerkelijk hebben. uitgebreid, t-en einde Lynedocb 9 6, 4 53

meer plaats te. vinden voor hun grooten Voorraad, en er bijgevoeg~ hebben! Vredeobll'll' !) ] 1 i Ó 0
GERgEL GElttEUBILEtRDE VERTOONKA14ERS, besta.á.nde in ~Ii:~::~ing ga 2{} ! 5

11

1:J
VOOR_,EKT_enSLAAPKA~ER,alwaarkooplustigenbunnebenoodiS'dheden, KNUlifonl ...in . I 146'

kur{nen uitzoeken. De Voornaau bestaa.t in een groot, verscheiden Ass~rtimen t ~kl:~~~ei Juntion _ ~ ~: 2 2l'I, ~'i~
herh:tald~lij\c d(\ot: Koperen Vier Paal, Franscl,e en IJzeren LeJekanten, Arabische Ledtkanten, PllArl • i 10 21) ~ 2 59 6 ~

, '. Kla[ltc~ verzocht met' Patente Veren, PaardeI1hn.n.r,en KhLpperhaar Matril,$sen ; een ~r~ote ver- 1'~~efYIITI'nl';to,Vhnr\ii! - '11°1322, il ~ ~~ fl735:3nHe om e prijz611 hallll~r MecJi- I ~ ~ ,. ., vv
r om ben in ataat ite stell6n scheidenheid Voor- en Eetka.mer Meubelen, \'an Italiaarische en Mah~niehou- Hermon' -. 11 48; 442 7 fN
):net de '.vele, zoo"el h¥ nage- ten ,Maaks~ls, rijkelijk bekEeed .net de' beste en keurigste Materi~leo, en P. m.

Engs,land geimpor~rde, on- GEKAAKT DOOR BEK\W AME WERKLIEDEN IN DE BIll' HET ~~~e~!::!l: g ~ : ~ ~~
I ml~ste:!:t>:~ X~~:~i:~',MAGAZIJN JilEHOOREN!DE WEF,KPLAAT8EN. Een groote V,Qorraad, Oereswel>' - ) 27 i ~ ~ , 19 3~

voor'stel, n~m~lijk ;_ Dat ~ijgereM Ingevoerde" en. Kolóniaal-getnaak te Vleugel-Garderobes, met Glazen peuren, g:~ti%i::; ~ ~, 7 26 ' }I) 34
ord~r. tiie fij gedurepdc ~ovember en e~;;never&cheidenheid van .ndere soorten Garderobes en Kasten. \ 'I Al\nkomat Worcester 2 50 8 0;.11 0

iulleu ont,v~ngen nog 4 percent ,De Heeren ISAACS & \Co, k~~nen elk Meubelstuk ruet het vol;ste ve~~IVertrek do. ? 10 i i2m·ó
baiten Il,..t;groote R1Ic~,t, etJa,.~ b 1 al 'kt d d dOh "'t Z '1

-. I. 'L trouwen aan eve en s gemh.!l ZIJn evan oor·en- oor root? 0'1&,' lj I Hexrivier 3 f)6 , 12 51toegestalln voor ..ontnnli,6 orderB. r- J

I'é bijzond,6rbedeo en et\~, dni.le- hebben voorhanden een O'rdot. Assortiment Geslepen en ander Glaswerk Hexrivier Oost 4 32 I 30
r ' , Od . 'BI'kk G d H" T r- l~ AankolDst Montl\jZaweil' 7 (') 4 0

ver"'OlHl'e m~n ~ico per brier direkt Aardewerk, Baden en an ete, 1 e~1 oe erelI, aug- en ale ,tampen Vertrek do. 7 40 5 30
, res I Messenwerk en Electro Pleeijwaren van de beste kwaliteit. Ijzeren \Brand- ConlJlaool- Il 47 637

kaste.n met Chubb's ~atent: ~ever Slot~n. Brusselsche '~n Tapesterie Tapij- ~:~;:~ Mlltj8!!(~:,t~in _ l~ ~ : ~ ~
ten jn groote verschel~enbeld\ van de meuwste Patr~~eo, naar maat gemaakt Buffelsri~i~r • Il 10 I 0 0

___ --,.,1-_---+----'- _........_-" en oor bekwame Lieden, aïlleen met dat doel geemp~oyeerd, nedergeJegd Aftnk(lmst Grootfonwen ~2~10I I li:i'25
Cortrcine en Geoliede- Vloerkleeden, in alle breedten en P~trooeo. Vertrek' do. 12 50 : la 40

Daar de Eigenaren reeds velE! ~aren met zaken als deze gecon~ecteerd 2 4.') : f;t:i5
zijn en in de Engelsche Mará voor KONTANT KOOP.i:N, kunnen .zij nu ~~:::r~!~r!::g 4 351 '} 10

GOpENED.'E, MI:UBELEN TEf" E,N ZE~R LAGE PR~J"ZEN VE~KOO- ~!~r~~h ~ g I ~ ~~
Zij wenschen ook het ~~bfiek te feri~neren dat dei, gewoonte vart hun ~~~_~~U~()rt Wellt - I 7 ~ ~.. , I') Iii

E~blissement C?ereed ~eld ls,jhetgeen hun In staat stelt ~~nne K.1antt:11 v~or : .~ ci I ~i '~:;: 'I ~

een klein Profijt koopJes teiibezorgen. Het voordeel' qlervan 18 dUl<.}elIJk, TRRUO. ;_ ~':§ I~ ~:~ ~'~ ... ~ ~

daar er niets bij den prijs be~,oeft t$ worden gevoegd om ~,slechteSchul~en te ' ~ ~ i ~. ~ ~, ~
Jekken. il . ! >: rn

Het P..ub.liek wordt .. uitgein",'oodigd den Voorraad te kQm(;n bezigtig~n en --- I-I'-'~--1 kpl k a. m. ' I p, ID.eene verge 11 mg, van flJzen tt ma -en. .; IVertrek Deftufort 8 0l , .. ' i 6 0
Ve Heeren ISA.ACS & Co. pêbben ook té Knop, een Speclaal Assortlment' Letjtlllbo8eb - I V 20 i 7'~

PIANOS, in Europa (het vaste~and) gemaakt. ; ¥;~!~~u.rgweg: 1 19 ~: ::: i i ~ i~I I '

J... Prin. Albertweg • fil IDiol, ,' 10 2ó
LET Oir HET ADRES: i 1l.1D.. I Aank, Grootfontein 2 lO! 12 ó

88TOT 9~LAN GEMARI( r_rS'[,RA \ '1' Ve~~ff:l,ri~:~ ~ ~i Ir:
I ' ,"' Aank. ~Iatjesfontein 5 5 3 5" @ " Vertrek do 5 101 ... 8 10

""ft'nnlfn~ den, ~ooeDde il1: de .ZW',AVEL. ','VO i;, Rf WIJNGAA, RD EN. Av~rolkr~8k~:~u\Veg ~8~1~:'" : ~
rg; Cr!ll'e~ont, Rpudebp8ch ~ ~ 'I' 6 2e
verzoeken i Uwe ,&xcellttntie ' , " lj, ' I Hexrivier 008t ,- I 10 óó: SJ 5

:~::l:~~~~~N:;;~;~?::~D,',E W·...:.AAt & d'e KOe'" IA:~:~~\~:::Mter' -: ~~~.:!A,m •. 1::
1_ lo I .ft. , ' .Q., Vpftrek, ,k I 12 301 • 7 0 10 3ó"

van r.ul~e Mnnic~INlitllJten ' lGd' . 21 ~
;,~0.P{8~:~~~~e:nl~&,~~~ BURGSTRlA T KAAPSTÁD ' I g:~;~;P:r - i~i i~,H ~

Wiinberg, Clare~~nt, ,,'. '. I I, p m

,Vlln'l~~trr.n(::e:'::':~ Lan'den nu hun.l.,.e'eerste bezending, ~~~hr;~~g =: f42! .. ' f!:i ~~:~
.,.",,.u.,,,·,, in één doorloopende qit- f.1 Hel'1Dot. 8 36~ m.1 10 141 1 31

waarin voorzien wordt onder DR AN DRAM'S : Wellington - i 4 Mi6 lO, Il 10: 225
8 d~r Wet No. 45, v1\n 1882. . " . 0 ., :,: , . I, r~~ybrug -: .. , '6 ~3 Il 38 2 44
vermeerd~rdll en VErme~r. ' I i - 5 13i6 461 11 4.')1 2 66

~.~Oti,nl,.r:g:~ee,n:(IELI~t~i~;£:l~:!BES T E BLO E ~ V A N Z W;A V EI~. ~~~~;l:i;'';'- I;.~!I;~~ g ~(
dbeid Iloodzakelijk t~1D IN VATEN VAN\ 100 EN 200 LB. ELK. ! StelienbollCb 7 ~ ... I 353
de ongtlscbiktheid tot de I Bosmlln 's Cr~sing II... I n

van wRter, maken h~t Vredenborg· 78 fi]li! .•• , ~. 83

J100IlZA,Ulll}ll:, naat' ;tIe meening uW~r StIl b ~i D' t'" t' 'B k Lynedoch j .. I 'e

CQII M IlnlciJlllliteit zond~r lee n' 0 S sell e ' 1S rl CS, ' a n ~~~~~;!;r ~~, ::: I !11
opgerigt. ,\ ï J>urMDweg 18 33 1 20

1
• 38

VAl'soelllen :~wfl m~oriav.aten uwie (BEPERKT.) Zoutrivierj ::: ~ I 1 671 I) 5
ige' e,tappcQ t.e he.men all. I, .Papendortl ..• 19 lj 2 0, (j 8
om dit doe~ te bel."elken. T .- ,- .. , ~ank. Kaapetlld 7 619 I Il 2 Dl 6 13
Ier, Mo"bray; Henl'J' ML DE Aandeelhouders' worden vrien~elijk verzocht om het eerste paaijement

lJIII,rsfnonll: Llldwig Wiener, Mowbra~ van £~ per aandeel op hunne IAanJeelen, van den 15den t.ot den 20s~n
,t; J. van·Breda Ronde.\ d d 0 d k d t],. bIl d d '" 0 'lemiog W;;nber ~ J e: ezel' aan en n ergetee en e e "I'0men eta .eo, a sme e e 4Cte va.n ver-
Wa.lter S;a.rte, ~ijn' ~ eertltomst te teekenen. \' ,
Rondebosch; G. ~an P J' BOS'IAN PW S tB. K , Rondebosch • :' JJ I' .Z~" ec. pro em·

IlIréml\llt: Jas. , Nieuw.: Stellenbosch, Il N.ov. 1882.
Pilgram,

"'UJW,'~",,"", Fran-
Clare-

gol'~tt,;;larelll.~u.~j J~B.Cosoett,
n~rg i L . .A.

Ron-

BE:oDEGOE{DENBEDDEN,Bonus ~orden aangeboden.
i'i F. J. BR~ERS,
\ Eellig !C111'11tor.

i ss

voor

Op Isst,
JNO. SAUNDERS,

Secret&r i

r..ll1IO~llallen Secremri's,
Goede Hoop.:

i 30 October 1882.

R1GT~ l'
i hierbij gegeven \'olg'e~B Sec.
',45 van \«882, dat:het vplgenrl

!\ngenl is,.behoorlijk bllder-
Imiud~r ~Iln 25 ge~gist~e~rde

n, 'voor d~ daarate1lll1g v.n een
de Vporsteden i Yan rcMP'
pe,n :de Dorpe~1 MO"fbray,

,..n'Ill,,'UL e~ Wijnbt:rg. ,
TijO~lAS: C. SCANLEN\,

Ki;>loliiRle S~oretari8.',-__L i

l

Aan zijne llentio Si':' liERCUL&lI G~ORGB
ROBERT OBINSON,G~C.~f.G., ~nz., ;enz.,
. GonDn.,nft"~ de lFol!>nie de ~p de
Goede H

MALMESBURY 'l.&KLIm.
i a.!D. I p. ID.

.840j~W
• i 9 12' 5 20

{} 48; I') tS

: 11~ 2316 ~

_ i ]0 {)5 7 0

H1Ut:N

Vertrek vaD DurMnwep- -
" "K ruifontein
" IJ Klipbeuvel •
" " liIllab&l!k:raal
" " Am~kuil
" "A bbotsdale •

AlUlkotJIst te Malmesburv______ , L-,
- - ~-~-----------, '

- Uit Milann i~ te Th-rlijn eenlt b..!t..Jljn~ gedAAn,
die seker niet ,e;!l voorkomt. Er wordt nllmetijk
ge,n~d 0 pond gel,'ulen en G pond venlcb Y81kena·
vleeaeb, lDet 100 'feel trichinen er in als mUf m~t
mogelijkheid ziJn te ,ind~, Men wenscbt dit ,Iee.ch
dan ook ~iel te ~teD. maar bet bij wl!tenecbllppeliike
olldef'Zoeklogen te gebl'uihn. Tocb ia bet mogt'lijk,

BRANDRAI'S BES BLOEI VAN ~WAVEL,
,, ~

In Vaten (~et IJzer ,gebonden van 180 lb.
Kleine V 100;lb.

en

sten leente nfootWMrdijl'd oyer d. ondeutelling, dAt
hIj dwe1ijk vl&e&ebin liln .. inkei JOU hebb<ln wilde
juiaf'dtl?, jOll!t8n op ~enijl'Slin! hardbandille wijle de
i~.ur wr)RD, toe~ d~ knAAp tot opheldering er Dog
, }j}"oegde: Js, lUe Je &IRger, de b8u be~f\ gelefld '
:org .oom dat je gO<'d ,Ieuch meebrengt, want al~ Prokureur,
r tricbinen in lijn lDoet je bet J~lf 0l'lltsn. .. Doe t '
lij dus b~t !lot'n~en \lil kijk é@lll!go>!doferg ..eti"""'ZUID'FulEMVOLK'SVru"''''D,''
&Ill !Det lrichin~ in den willkel il, dan krijg ik nu' • • ,>. (\ ., J:.l.'

iii "De goede J'Ofti.:' KCNJlMIttf'ut. Nu, 11 ~.
•

.,PEARCE'S BESTE EM ,rAN ZWAVEL
BIJ

J G. STEIJTLER '&. Co.,
28 St. Georg~raat.

, J. ZOER, H· J
eDTNlJlSportbeZOI'f'8~ A~rMY. Notary

\\.,-
Gedrukt bi; HOfmeyr £'11 l:e"fe1',
\ No IJ Ka"teel,traat KfJa/u t,.,I •,---
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