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. .,: Jd:.... JQ.:.(:).< ~ IPUBLlE EVERK

';~~M:::Oa!811 ,TEl PR~N$·1AL~E".f: i~ ;~:nd~!*~~:;~~~
:~pater Bokken ' .>' i i' ;"', , i' S, oP, ,ii

~~::!~r.t8Ba.Js;..&~3totli VE~HN ~EDE:,I-.,.VAN,; D~"é,'ANfiILSON. Maa~dqg,ISD, ~G.•, e.k., ~ ,~.~""
Gedreas_,rde Paarden \ ' ; , . ' , ' , " "TER PLAATS li: " ~ ~

U~~~~":::rtl:~:f~~:I:o!~:~or~,,lIit de u;Bit·;,;.IE~: E' ..• ' V':,E" 'R'·,'-K:·O:',O' 'Ai I'N,,·,'e ~~I~~"ASGAT.",~Itg~.'BERG, LET WEL!
M4J1i~.",aa.t["Jf Ifo~,i882 ' f 'I '. ,k," , ., 1 Let Riemen 1 Graaf 1 Uit b id Vk·

,'. " 'lo. , ' , , ;, , I ' " '.. ,'.. ,i' I Zweep 1 Krib' I ge rel e 'er oopmg
Nti, aanU'.om3t VQR d(if& Ecr,ten rreln~ "i ~ " ' .,', .,' , ,;, 1 Waterkar 1 Wagen ~i, VAS

pgemchl ~tal Vl'U is iu l<x'ra oonditie' be, ;, T i, -:' 1 I. " '. l' 1 ~,ruiwageo 3 Houton tatels Potberg Ezels, Paarden, Aanteelvee, Scha.
oontant ingekoeht, vn wordt -bel' 'l~rein ' l ':' i VAN' i' 3 • Ikken 9 Sto.elenl ~', B kk V

ODlrebl'l\ut d d {'- ii il ' ,.,' I 1 Vletlschbalie'. 2 '1'aiols " pen, 0 en, arken." ena;
.., oor en welbekend.n 'l'ogtganger. ' '!-.; j 6 V I' !

..LAN " JO':L~!~:,R:'~,I~~!"~. 't.t, "',,',bar '·e' 'G'-, "',e', ,b"O" '. 'U'm 'e' n :D:r~:Vel, dstaan~:~n!,:;~s~: ,C g .rr. IJ :,ER,;LAATP" _- . . :', " ',' '," '"'Yf~i , staande uit·:l " {., ,~ 1\, ,(\ 1~!P~llJTS.

-L?w~rs~AS. IN ~ET ~ORP PRINS ALBEIiT. . ~::~.. . ~f Donder.ag, o.~Nov. as.
, Pnblltk.~ \erkoOlUUJr Dr: .','. j'.. ~ VerverschIngen gelievezqen zich '/ALde OIJderget.eokelldcpubliok doen vel'.

Qi,p· DI.NGS DA' G," ,O~dergete~k.endezaliVerkoop.ell"per Publieke Veiling, P,P depiaats zelf.vantevooralen. LJ koopeu:, l ' "zelve, 1 i i ' EMJI1E H, VAN NOOrtDEN, 50 F'r~ije Potbol'g. ~Lels, van 2 tot 5 jaar,
i 5 DECEMBER AANST. I Eeoig pnrator. ID exti a conditie, waaronder Za}*n ge-

i )IE l!!l;K&EN J. ~IAnER & Co"inlltróe- 0 VRIJDl.
l
!G", 24 NOVEIIB:ER Ve~1;~~~::~~ri5 Nov.1882., 1 P~:~:·IJg~s7e~g,etrJeas.slll~orudde,Blaauw80himmel

L \ tren ontnngen hebbende, zl;llleo op i' - --- _...i.,---,-- 2
bovejngemelden datum Verkooping honden .. n : ' PUBLIEKE,. VERKOOP' ING. - Paar do. Bruine Ruins
bet .olgeucle:- - 'I I TEN "0 U RE V.~" ' I 4, Extra Hijpaarden (waarvan 2 schim-

sg'WI:Cgk:::: Va.tgoed ~.' o'l-ende &,,¥ gezegd,en Boedel, gelegen in. het dorp p~s Albert, I)E Ondergeteekecde, behoorlijk gelast 4, Gl:~~:teeIJe Meni!'!.
In ',I T- dOOI' den Heer WILLEM DV PLESSIS 800 Extra vet te "'el'l' H I de aandaaL.

3:.Ivt!tleKOciJ'en ' ".,' .' BEST,A4NDEIN: ' . ill DO ames, ,,~IK za1 Voor diens rekening publiek ~rkoopen vali ~ lagtors waardig,

: ~:~1I~uQ~st " Geb?u~,en tha'[l8 in: ofcupatie ~;a~ de Stand arel Ban'e, zijnde d~ Ba'llkl,;al1tor6'11 Ol'~~la;uulil!!,20 J~O.·.~IUI,e.k 300 Extra vette Kapater Bokken
1 ~Rar IJ!enchimmel.Rnios,3 jaren 9ud,yol. gellr~IJk Woon/mUI,] en ende] e Gebouwen annex, alle geheel ]nieuw, en in ,...... r··' !:lO Uo. do. Vackeusen staRt vnn reparati . '! ' 'l'En PLAArrSE ft":" 3iJ AauLccll>eesleu, van coed ras, wuaronder

VCORT
'AN Il mo,a t "ez('ud eli eoed gedresseerd ; - , ~" W· " " ,....' e- .....,,,... zn en geen goederen "9rdea .. " Welbek.e d U't lbreid .. I ,eellige Koeijen iu volle melk en '

~fgelel'el'd ~r de OntSchepiogs Agenten· 1, anI' Kaatanje-br nine Ruins, goede vraoht- & " • nel g~. rel e G:bouwell, .thans in gebruik Vl\p de Heeren PIJLSRIVIE"R frnnije Vaarzen eomp
der 'aatschapPIJ, sonder inlevering un de tmarqen eugt'wucl, hei do rijpaarden " V9', :be:t8and~ jill .een ~leuwen W1,nkel V~D aanmerkelijk, gtoottf', met ' ':, Span extra Tl'l'kOssen
"BillsofLading;"dieyroegtijdigmoetênwor_ 50 AaDtcelbokken ' e 'dB~ttr(J l,toreenW?OnhUV8,fr{)Dtm~keodelOdeKerk8tl1Ultj 4r'deryluat,8 DISTRoICT PIQUETBERG :! Kapkarrl'nopVeren(oieuw): •
Ilea ie gediend. 50 Vuddeu Galllt Jl an er~ gfmaKvolle ~~~gebouw~n, 7'mn en Rrgt op Water. Dtze Gebouwen 1 Buggy éfl lOpen Kar, 2 paal' Niawen

"Bi~8 of Lading" v~r goederen op order 'J ~~t:li~~;:OPI~~geoe! ~~ ~~1ru:oe~troaI8te ~Itll", on~~erh?ff~~J als ceu.e Bezi~heidsstno(t De Gebou- 4 Eerste klas Ezels. f' Tuigen en wat verder zal wordeu aange ....
FtCOnlilgneerd moeten ingediend worden tun : b .got'?6D st8at Va;" reparnne, on zIJn zoo uitgebreid dat liJ' +oor bijna alle 2 Mt!ITies, lichtbruin, ;3 jaar oud: LVJt:11.
kantere der Maatscbappij al8 tot hiertoe. 2) ~,p"tn KWluren V tige IUI~t ~uDnen wordeu. . : 1 Panr ltuinpnarden. r ' . C, F. BEI.) ERS, M,zn.

TE
'Ige,agenop eren .£I. en Krul:,d,'magazl')·o. l I, lP ] kl K r. . FULLER, 1 tel '1" • ( " aal' ste ,as, arpaarden, 4 J'~l'ell oud. PAar', 3 Nov, lS82,
l.,'" Ulg, Uleuw Voor 4 Paarden), u~termate 'oroote t:erm".J.l ....", 17' • P' Alb i .. 1 P d '

"Igemeen L,S'tierder voor Zu,'d A1irl·k-. geel kin, 1'. lH:slauell ' il! ' ~'" (f1'lwg valt "ervoer' te nn.s et·t en hAt dagel'pksch aar en wage:n J compIpct..' Verversel ' 1'"1" t' 1/
"'" ~ .. pt ~,van cUl! 'Plaats ben, b ' ld E' . 1 "J 1 K k 'V .' Itngcn en <.:rr,J,l t.8 r ertJQ,'1' van Mul-

Kaapstad, 21 JnniJ' 1882. ) Stel Dubbele 'Inig, nieuw. 'W1r.'f8cnre bl' ,," ',ooren, Q!f,·fflltje1l!e. lAe , "9Cr1domrt1ff1! «all te '(f!'lJelen als ge· ap 'ar op eereu, dersclci Junction,
, " lJ eggtng'i'IJ. i .' ' • , 2 Dubbels- Voor Ploegen.

Tan ~t gestrande Schip" Louisa Schilder." 1 -Voorwaarden L I Enkele dito. -__~._~~~AR~_IS_&,Co" Afslagers.
30 ~i8ten Parafine Olie " : on~emeen iberaal.:. ~Kruiwagens, EXECUTEURS' KAU'li'I
1 Boo'!t (de sloep \'1\0, don Kapi'-l'n) (0' t k i) il H BLYTU' '" Span Tuigen, compler-t, ' ' , .&.liaR

, IN ' e "". ,'e"I~( ',' ',' • } ,', Gez. 1 L tG Pikk •25 Gtro.oto ~cheep8zeilon,ju18t iets ,"oor Boe- E J M gYF 0 laven en I (,D,
rT..':'_ • " RJ.<;T, ,Outato'ren. PUBLI 1"1' E' V L' l'0

I'eU ent ransportrijders D E';'I"0' 0 G S l' ~~i, £.ii{ \., OPI~lG
, !Spits Nieuw Schecpsaeil.loek De B, S. Il, O,M""EYB,ORN"iE, van .K e rk Btra at, Prins Alberi,','.,A, #ftl"ger. ..,Ebn I !ot:\'eelheiJ kleine stnkken ZdJ _ • r .uu.. ' , VAN ZEER KOtiTBAAlt

"1>Q J.Il" hbl kk t" BE U.'P jn : , best&andeuit een~ Mijt, de opbrengst van V t d L d H
groo:l'!!:::ï:-;;;~eVéerbëiJ-''''''.I.._~ .... ' ~·-,K-,-4,..I!I!.llLl:l',pWï',I, :~A·'d·l;,rdl!n verkocht 1122 ·de;;er. I0 ltIUI"H~},\ KOCU:' as goe 'Goee:te~e:,~~:.e,'Los se

~mtTl.nt. 1 '1'on goed KlloolJ(&r-en ' ,I ,*11 hoevcelhl'id TouW, alle groot,en en , ' • 1T en ecn dito va.n . TE BREEKMUU R "
lengtt p . I ' ; , -- ,1.h l'(1IllD1:.N: __'Er A.'tTER. AFD. .M.ALMES6URY. '
1 !.lange Scbecpsladder en, ,er8cbeIJ~,ne au. , --.----'--['-- .. --""1. ...J:I.Ay_ .'I 4 Stinkbout.en Aanzettafell~, 5 Wll80h-

dere i\l,tikelen VO·o.l bet wrak ont.vang~n, A .1~11 II;l~.,"'.'l"ell""'.,'I 1~(,e,~JelV!ll.' Dl; ~;i" ~r \\·111SB,~·. ' , f 1bet bd,vengellocmde zal ten gerioye ~an Koopers .. '" I:"""~' J ,li .e rt u~lW lj" ,1 en KleedtIdeIs, 2 groote I\OlllbUISh, es,
in kleine pel'ooclen worden opgevf;llid. ' ! ' Bakkist, 1 pottenbakker, l Stoof, GIns

, OOK: I en Aardewerk, ,3 Ledekanteli, 1 i ust-

~en Assertiment Winkdgoederen bestaan·, li' 1,}1,'N .r)l-~AO',:HrrIGE G~ LD BEL~~GGING. 1 bank, 1 Kast, 2 doz. Stoelen, ~ Matras-
de ill ~'ijue l ~dcren, Votte •. en Kruidenier~. hJ:,J.. sen, ,I Geweer.
wllr('n~ enz., eD!., en vorschel~ene andere I\rtl, , II ", Ve'rverschin' gen en
kelen,ite veel om in 't, bij~nder op te noemen, II d PI t I V k
sollen;worJen aangebodeIl. De tor.en 'zu e~," op e aa s ze ve en oopen, uitstél van betaling.,
N.B.'+-Voor Kerstmis en Nieuw Jaar

EenlHoevedheid HAm en Spok, Ale eo Porter, I, l'E BElAUFOR'f ,Vl£ST, RIlLE. H, VAN NOORDEN, .z:;~~:::::~:,~.';;'''j., A GIIISLIN. IOp Woensaag, 22 dezer (No~.), V,ndup~::::;;.g, 14Ooi 188,N'
la

9'"

_ ly NoverDbeI' 18132. ',. L 0 UUR V M 1T~' 1 '.., I

EZ~S I EZELS! I EZELSIII Bij • 1I:tie van Q::editeuren,m~t Liberal, Bonus,
OpiboyenRI8Rnde V ct'kooping zullen de beeren tige el','.,1.eer goed ge.,\1t>gen Bel., igheiJs- Eigendommen in de POI~. in- en Bank-

: J. MADER & 00" voor rekenin~ yan den Heaufort W cst., n.lI!IIst de Nederduitsche Gereformccrd!' Ker , D~ verhuurd
heer tllENRY 1tlOIiKEL "Sroalands' te Koop t aan de lIrel'en p,. G. MARAis & Co." , '
annbi~den " 'dIJ: ItlUJ DO,nkios\t'8at bevII.t eeD groot en gel'l!,felijk ingerigt PAKHUb

170MUILEZELS, ke A-Nfl'OREN en!VEHTOONI;ALON el'acht.el·, alsook een WOlJSCHUUH

In ~rachtige conditie en geschikt voor eenig 'IJ ~reh Dak. : • i .'. i,
werk., Ach~t~la'at8 vool'ldeb eeo nfge1ondel'de rij GebouweD 1ll.~1de q.oelemden v,~n

i , . _"" _ ~ .... _.. _, __ , __,.-_ . GRA.A.NSCBUnJt;N' en BIERBROUWERIJ, terwijl eQJlj v09rtreffeh]k

Sml

,'·'E·L''LENBO S"CH. D...L'fl-'a·....u......• is met V,'uobtbaren i'ruin el' 1\1\0 verbonden front plaakt Dal\f .~n~stl·~at:lL vroegere £igeDsar die ~oo Vool'sp?ed\g in ~,ijne Z,t~ken was dat hl~ ID staa' ~el'd
i 'binnen w~illjge jaren op een toereIkend ,?estaan zl~ne Zaken, te )I\t~n vare~, lieef,
i oo<:h onko~~~ gespaard ~W voordelo Eigendommen het Uiterst· mo~ehJke ge-

SLiIKU1STOKERIJ l iSUrKERSTOKERIJ I gérief te venekerco., j ., , I. h
1 i Ei ndorhm~n zullen ~orden Verkocht In EeQ Perceel, onderheVig aan, et
i . - , RIJ N b n"~II,RH,"de,','fuur-Konitrakt, dat,1p den Ee,'rsten dag van FEBR ARIJ 18&15 :fat ten emde

Dt Heeren VAN' ,unne r
ISUIKERSTOKERIJ opgegeven

heb1:knue. hebben den ,Ondergeteeken-
de gcauthoriseerd, Publi~k te- V ey-koo-
pen! aan bunne PakhUlzen, naast de
W~éingva~ den Heer H. A.VAN ES,op

I

Ma~"dag, 18 Decembel'1882,
4:0 [Zes.Legger Kuipen, zoo ~ als

I nieuw Een pte Ihoeveelheid Leg·
! gers, Pijpen, Okshoofden, Halfamen
! Anken. Kaja.teDhouten Emmers,
! Trechten, Ens;, Ens-'~

2 ! lItolwagena.
1I Kapkar op Veeren, Nieuw.
1 ! Open do. do. do. en

i wat er meer ten Verkoop zal wor·
I
i den aangeboden.

Vetkooping te beginnen om 10 uur v. ID•.

I P. J. BOSMAN, P.W.zn.
.. A.fsl~gers.

S~ileDbo8ch, 15 November 1882.--+ . ,
. Strud·Buis te Buur,

Aan Familie eo ,rrielldcll I ,

~

ENE dt'r. at\ngenaam ~e)t'gene B,nizen 'V8n,

W OaDT bekend gemaakt dat. onze jOl~lilste den Heer O. F. BiTiRS t.e,Somenet
, broeder, WOUTER" OCORN EV'J.,lS, W at StTa.tld. t\nnt'X he'. Hotél, no Mej,
aan zijne WODing te ol PARIJS, , lIANJB ,RlJ ,l!:K~TKBN, ill te JllJtlR,voo~ de Maand Decem-
STll'f is o'l'erleden in deo ooderdom vaD 28 beJt. PrijB £6 ...;..D08 sp<>fWIgaanzoe~ ten Kan'
jaren: eene Weduwe met 5 Kinderen nalalende. to,. van

D. P. DI VILLIERS, JAC.'» ,oou. i . J. S. MARALS &; Co.
Groot [)rakeDIteiA,.l6 Nov. 1882. ' .... 1,16 Noy. lb8~.

~

DEf!:L 52.

-UNION
601\lNXLIJK~

LIJ N.

lUILDaNfJT

Ol! Sloombooimaat.ehappij "UNION"
(CJaUlQ'B'.D ).

De ~toombooten de.. llaatacbllppij vertrek.
ua van Kaap."'d D&U :

DGELAJlD,
via Af A D l!;1 RA , om deo aod'eren DIN'GSVÁG
te S,.. llE~A eo ASCENSION aanJ.:
,.n<oe 9P bepaalde tDucbenlijd ....n. .' ,
0 de VeenIeu Dagen _0 Kxtra Boot t:OIl-

lOb tie )(uJbooten in: j

ATHENIAN, glIpt. Oonlll:LL, 17 Noy.
DURBAN, Kapt, BALLARD,2I Nov.
.ANGLIAN, Kapt. OWEN, 29 Noyember.
SPARTAN, KAPt.. DUPl!tR,5 December.
MOOR, Kapt. CAln8, ]9 Dec,
ftRETORIA, Kapt B.unclool, 2 Jan. 1883.

H ut Ufo KlIST!: tU F,jtiS" ".~" '\T,lL
V~rtrekken lIij WEKJ!.,LIJKS,·nR aankomst

r an Iedere St~mboo~ .an En·~('ll\nd. ' ..
,nrtourkaa.~Jes worden uitgereikt tegen l~r-

DII.derde Prijsen. '
Toor V rllcht of Pa88age doe men aansoek ~j

eie • U,aioll" MantillCbappij.
THOe. :E 'PULLER,

Direk teur-GCQteraal "OOI' Zuid.Afrika •. i

STOOltfBOOTJlAATSCHAPPIJ
"U,N ION."

EERIGT AAN CONSIGNÉ'S.
r ,

Naar Engeland via St. Be1eDa. en Madeira

DE KOD. MaaJatoomboot
DlJ.RBAN, H. B.u...

LARD, Gezagvoerder. ral Ria
, boven vertrekken op Dinf{S.

dr lt 21 cle~r, teil 4 ure- h ..... ",---,.,--_.,. - ..

~•• aan boord te gaao·'tlaD ne OC'8tk8lli (Alfred
rek), Diet later da~ 3 our n,m, N~ 12 our
'~ai Idaga op den seddRg sal geeD ladillg anD',

~en "ordeo.
'oor Vracht of PR888ge .crvoel{e men zioh

bij de Stoombootmaatschappij II Uuion," ;
______ ----------------- i

Naar Engeland via. Madeira- ,;... I')1': Kon. M8sletoombodt
, . , \THENIAN, O. D. Oox-

:: lULL, Gezll~'voerder. zal ala
boYeD vertrekken op Morgen (Vrijda~) 17 de.
zer, teo 4: ure D. m. Passogiers gelieveu aan
boord te gaan aan ne Oostka'a.i (Alfred Dok)
niet later aan 3 uur n m. '

Voor V"cht of P .. 81lga venoegc men zich
bij de Btoombootmalltl!chftppij II Union."

Naar lIosselbaai, KnySnA en Algoabaai,. 1)E Kou. ~a8lstoombqot
, NA'l'AIJ, J. MORTOl'!,

pzaJl 70t'rder, ,.al ahi pove-n
, 'IIertr('1; hu. op bed?n (Z"t~r.
dag) ten 12 ure '! lDid.iKSS. PassllgIers gehe-
un aan bOord te gaan niet later dan 11 uur
~oormiddll8' .

VOO{ '\!Iacbt oC Pa88llge vcrvll('ge men' Zich
bij do !Stoombootmaatscbftppij "Union.".
Naar MoSselbaai, Kowie en Oost Londen·

I-)F.Kon, Maalstoomboot
GEllMA:'II, TL A. LEIOB,

R.N.n, Gezagvoeroet, van
Engeland verwacht op of

omtrent ).9 dezer, zal als boven v.ertrekken Da

ontlasting ,harer Kanpstadllche ladmg. .
'Voor VMtcbt of Pn888~C yervoego men ZIch

bij df' S~bootmaal.!!chAppi/" Union."

ZUID_AFRIKAANSCHE

K.ONINKLIJKE MAILDIENST.

De h -CQlltleMaiL Paeketll" MfJatscMppij.

DE :'toombootOIl dezer Linie vertl'ekken tan
KnaJltltad nBsr Londen om den anderen

Dingsda!l, yia Madeira en PlymoutJl,. te
Sint Belenl en Ascen~on aanle~gende op
bepaalde tusscbentijdeu. ~to'Or~aártJet5 WOrdOD
nitgereikt teg9n eene yermmdenng nO IO.per-
cent, tosachen Engeland 00 de KaapkolonIe, eo

Natal.
I88.!.
Nov. 28.-CONWAY CASTJ.,E, Kapt. J. D.

J ,,,RIP, R.N.R. i

Dc<: 12._WARWICK CASTLE, KApt. J. C.
BOBUiSON.

Dec. 26._GIUNTULLY CASTLE. Kapt. c,
H. 'YOlJltló.

1~3, K E
Jan. 9,- DRUMMONO CA~TLE, apt. .

JONIUI, RN.S.
ANDERSON ' .URISON.

Agenten.

o. 4,206

ING.
Publiek
ID8ol-

GILDEN-

..

i)' E ,)udci-goté:eKelR...,,L..t --.;III? 'nH[[(
b htiJ vau l'enig CUl'lllorvau bovengemclUen
lusol ventl'1I H()t'·del, op .lt, PIaals z~l ve, Publiek
doell V crko0l'tn, op

VRIJDAG,l DECEMBER A.S"
Het volgeuJe \ AbT li 0 E 1), gelegen te

"l.hllgrivi,'l'," AfJ,;ciiug :Malmcsbury, met de '.
daaropsLuanJc Ouuon ""';11, enz.;- 01\

l-ZEI';Elm l'RFPACIIT-PLAAT~, bo-
krnd als "BREEKMUUn," groot over de
2,500 Morgen,

2-ZF.KER STUK 'KEUWlGDURENDE
.ERFPACUT.GI{UN IJ, genaamd ,. MLUlJEL
KH.AAL," groot Ollltrcllt J ,9t):! ~lorgen,

>- :l-ZEKEIl, STUK ElmWlGllURENDE ~.
'. EI:Io'P.~CHT.lHtOi'i LJ, bekclId als I' Pl<iTERS. t

,': ,~ , " VJJEI," e!lU I(ooeelt-t' van Je Plaats lO HLOEM-
4. ~~, ....;r~!.. H AL " 38" 'u'4:::'>' .,,;';'.-" U0sC KiL\ , !o;rovtougeveer :W ..... orgeu.

'.: f•.,:r~~. BoveugemelJe .Eigeudomrneu zullen afzon·
"'·r._.;t;"""_ - , ',. lderlij' k ur Pt.:zulIlcnliJk, na.ar gcriuvil van hoop'
I • ,- " "'IJ '~;;'.~ " ! Ilustihcn wor,I,," o}'gevel ,
:~ "_":<"', Verde,' 7,nlleu ',OI'd"1l Verkocht de volgende

W E GG 1;,LOO n:, l~"1\T , Levende Ha ve en Losse Goederen'
. : ~. . j .:...I .1"' 1195 Schapen cn Bokken

Twee StrUlsvogels, 1; ~1~:.~!:\~6
TU::-:SCHEN de 9 Ifn 10 mll.ll, UdelJ,,:ou,l, vali 4: b,OéijCll. Yf\.l'keus,

dePlaalS "\"IS::;ERt:>HOK," K0EUEHG, WagclIs, "-RI',' 'fuig, Ilriedubbele, Dab.
Die clen OndergetoC'kende, of oen h~er p, F, I_w,lc·,en :Enkele- V oor Ploegen, "run·oog-

LtNDENBERG,te Durban, beri!!t waar jde Vogels steu, ellZ.
'zich bevindeo zal bCloo'nd worden, i Er zal Bonus worden aa.ngeboden.

s, J. VAN D~R spur, tl,zn. F J' OE'.. ' . BH RB,
VisserIlhok, Koeberg. j Eeuig Curator.

DE Ondergcleckcndc wenscht hiermede aan .
~bct geëerd Publiek bekend te m1i'kcn dat,

lot bicrLuc :r-; OG GEEN EN K.EL_ G ~ V.AL
VAN 1'0\ KE:t\ altll ~O.MER"'ET '\'}<~3T
::iTl{A~1) is geweest. Alic's is zuivel' ,t'n zon-
der CPlli!! ;':"~l\ar, : Uel'h"lvH hi'-Db hij 'TWEE
IlliIZ&N TE HUUH. J\AN \"o<)t' Ilo Zomer·
IIIIUtllJcu; eli t u\'ells \I cnllchL bij bekend t.e stel-
lell dat bij EEN KA H heeft, loopende tnsscheo
Eer1!tcrivicr Statie en bet Stradd voor bet I'er-,
vopren \'11n l'assagiel1l, meer uijwu.der voor
ku ui" w('llll>cl,CD gebruik te maL.ell vnn de
Ollovel,lrdbart. Lolli,,~bnil.(·" I'all Mejv. VAN D
:::;Pl, l'U lieu h(,f'I' I', J, J (,[nERf, wier weerga.
nergels in cic hollll::1C wordt gev.ondC'll.,

Komt, l'llm~s eli HCell'lI, teil overtUJgt uzel.
veu, lil zt'ud uwll LJI"JCI'S voor vel v()('r nellr den
Olidrr('tltL~{,lldt:, Ol., wd "lie tx'reidwilligbeid'
eli dalil'"kbaarLeid Hl Illt't de grootste wrg voor
het ~cmuk \'au lA odalligo l;"l!nL;BLigel'8

Kaapstad, 16 Nov, 18~2,

J. c. Stephan~ Afslager. ii.

KEi\NI~G~'lN,G. .
,HUDI' ~3UO· Betaalbanl' Dl"ÏeIDi,audelijks., , TENDERfi

'VOOR ' 1

AAN DE~L~N.
rI'ENDE, RS. ,·r;~.lIen word~n ingcfacht ,d?or

den Oudergeteekende tot op DINGS-
DAG, den 21sten DEZEn, voort

Zestig (6<:;»of 1uindel:l Aan-
deelenl;n de. U nion Bank.

De hoogste of eenige Tender niet nood-
zakelijk aangeDjomen. ,

Ad.res!: H. J. ZOER, Proknrettr,
• Jl Kasteelstraat, Kaapstad.

Buite~gewoon Liber8c.l Krediet zal gegegeven wo~den.
E. J. M. SYFRET, }. Get..
U. H. BLyrl'H. Ouratoren.

De Beer A. B. BRAND, Afslager'.1
ii ,i '

:Het'Vastgoed te PRINS ALBERT Fal ald~r
l " ' Verkoch t. ;'

STRUISVOO:ELVEER£N.
Zwavel,

"-XTOL ANGORAHAAR,VELLEN
'" e~ allerlei 'Koloniale P~oducten

op Cotnmiss~e of ter Versc~epillg op-
gemaakt naar Londen, het ~va:;te land
of Amerika. , ~

Bijzondcr~ aa.nJacbt wo+lt gewijd
aan het .sorteren en verk~open "an I

Struisvo~elvt,erén. . i \
Spoedige q,frekeDlng. ' ,

POPPE RUSSOUW & Co.,
NO. IQ, BURGST AAT,

K,A'APSTA
11, ('A,,:>jl.]~·-óTREET, ('>{1'£ 10WN,

'Zllid-Afrika.aI4" ~,e YI,jPlJ e: 0Ji

Ibs. en Kleine Va.ten van 100 Ibs, elk:,
Zeiseu en :-ikkQlll. '..
le" URIl's Fabriekaat. '

51ó8~u:n:lipIWWL1.Ovaal Htaal, etr"n Gegalvanizeerd J!)ratld, Gegalvani.
Uraad.

varmtll& vOOr:b&'ld. of stooOlikracht,
Nl.,r.lII'~rllc:.roor groote eo kleine ~mheiningen.

~,_...,.,_ ... 1.........,...n,...... 1d8>Dg"aDe,u'sKool FiHreeders.
IIInfllrt.eo."·I'lIILII''''''''. Half Tester, o~ met vier Stlj'eD.
'rirscheid1il-obleld van £~.1Os, " . ,

UlZEN, 15 GiAvEs;;ilAA~, KjA~8T<AD,: .,' . ,[' ':

zvrge".
J. ~l. Sl'AKGE~nERG.

Sómur"et W {'st :'tl':II1J,
lG Nov, if.i"'~,

H· J ZOER.i

\
' Attorney, Not..ary Public and Con

, ,FYH,I'.



0
II

~a
il

f,
!Jl
I:
el

•ti
J,
cl<

N
3

~
ij

a.
"
ai
~
ea

ka
'tCl

ti'!P. ,e
kr
",

~
rD
'tl'i

,eo¥

,rel0 1

ICI
0 S 6

ij

U 6

\of

" b
tt ..n

kl
011

C
&l
WfJfI
Nil

ten
d n
..en
K.I
'blij
"..,..
tori
i

.i

roel
• .00
ni t......Il.,
ter
b.le
i
lIiet

T
en I

'Rid
N.
AlTi
lejI1

b
lijn.
bet
Irt
ft·!1lJ
n' ,1,

f' •.

'"tH £

" :
Leib

d,.
lien
a.
Srml
,,",1

III

""'1brAn
"er<

pa
te I

b
seke

...
'It ftD, iD un w

bawelkel

un,
..t

lijD

bij
t

£
£50(
t rl

n
't.d.

reke
Wil I

de b...
I
li

Ad ..
't

11111'1
II'
81

.te ,

polu
dit

\ z. .6
~
.ea
D ti

'_rl
•se

te 'tI

De
Ilagl

(

mi,.,
en,

ra p
-'ell!
pn .1
Tenl

e
DI I

. I _k
tijd
d.tIj!
a.n
Far~
het
tale
It ,





& Dr. BERKS T. HUTCHINSON, L.R.C.S
'£andmeester .,

!? N r J<~ u W Jo: S T lt A' A T

EI~EFT zi;n P''I\kti k h"rvat on kar' I. I" 'I I) ~ ge·
o ,\\1'(1" IJk Gecfll_FlI1;tt'~rtl wor-i('tr !n .. t

betrokl,lfll' tut olie op,·n.tieu in de ~10I"r",
Ta.crheetkunde. ' ,

'DARLINGSTRAAT,
Ontschepen DU en-bieden TE KOOP

aan tegen de' laagste markt-.
p,rijzen :-

DE Ondergf'tet-kcllde is Vool'nflme"8 hRQ
W,inkelzllak op te gtJ-rtm,eu Verkoopt I'\n ni~

l¥w' Ultgezocbtell Voorraad

-----------'--- -._---Ex ol JUDO," van M:oulmein :_ UITVERI{ 0 OP IN G!
Ex, I. Echo" & I( Nore," van de Oostzee =-:-

DeeleD, Planken en t.a tten, 3 bij 9
S bij 11, '- bij 9, li bij 1, v~·a.ue lenrten,
p&pprobeerd merk en ,qualihlt.

: (

Vaten,

I E MAGAZIJN
VAN , "

ABIJrEN,~ BEKLEE SELS,
I ~ i \ I

'~EN B E·D D EGO 'D
AFRIK4-,i'

traaJ"
MADAME TRIES,

No.l,KASTE·BLSTRAAT,
HOEK VAN DE ADDERLEYSTRAAT,

UITVERKOOPING !

Parjjss~he fUodtl-fn·tik~lell
J

MEUBELEN,
T8gBn een Verminbring ran

25 PER 0 EN 'r
'p 4f' 'ri~ilelt Prijzen, tli~.p ird 'r 'r-
, tikd t.fl nlle zijl #C,.erkt.

bekend

10t "
bekend

l'. & :
-W', ENSCH I£N het ',van, Kaa".pstad en om,Iigge.h,de, Dis ,. I. E Ondergeteekenden zijn tot de Op-

te I~ng- " ruiming besloten van hun V 001'-' -,' ten, dat ~ij hunne gebou~en aanmerkelijk h~bbpn uit~~ ten einde raad Voortreffeliike
meel'p,laatste vindenvood hun groetenYoorraad, ','en. er' biicevoéod hebh:n HOROLOG lES
G£B&E.L GlllBUBIL· RDE: VE~TOOtiKA.EB8 ID ,

VOOR-,~i(i'-enSLAAP VlM&a;alw~rkoophistige~hQ'nn~ , I\lokkt~lI, i~e~lIlaklirSt enz.,
kunnen uitzóeken. De Voo besteat m een groot, v~.rS(lbelden ment; En houden nu Uitverkoopiog tegen
Koperen' Vier'Peal, Fran he en IJzeren Ledekanten, jArabiscbe antea, I eeu Prijsvermi,ndering van
met Patente Veren, Paard nhaar en Klapperhaar Matrassen; een te ver-
scheidenheid Voor- en Eet ame~ .Meubelen, "an Italiaanecho en hi iehou- 25 PER CENT, ,
ten Maabe~ rijkelijk bekleed met de beste en keuripte ' Op de Oorspronkelijke Prijzen, dil"
GEltIAAKT VOOR BEKWl\J\lE WERKLIEi.)]';N IN DE op ieder Artikel ten volle zijn gemerkt.
MAGAZIJN BEHO<?RE[NDE, WEP.KPLAATSEN. Een
logevoerde ,en Kolvmaal-gemaakte VJeugel-Garderobe~. met
en eene verscheidenheid va,- andal!e soorten Garderobes'el) Kasten.

De Heeren ISAACS ~ Co.' kunnen elk: Meubelstuk met het
. i trouwen aanbevelen als gemaakt zijnde van door-en-door Drooz
J hebben voorhanden een ~:oot A, ~sortimellt Geslepe~ en ander

Ketels, .Kofflekanuen, Bijtels, Aardewerk, Baden en a~?ere Blikken Goedererl, Bï:tng- en T
n, Lijn 0 lie,.a belgaren, IJzer Messen werk ' en Elec;tro Pleetwaren van de beate kwaliteit. IJ

i ka:st~n met Cbubb's'Paten~e Lever Sloten. Bru8Selsc~e en n ..... TPrl

, ten in groote verseheidenh~id van de nieuwste Patronen, naar
' en door bekwame' Liedeni alleen net dat doel geëinployeerd, na,nOI"rrO

Dag der Verkooping Zal aan- Oortreine en Ge?liede Vloerkleedaa, ;~ alle breedten en Patronen.
, . I . Daar de Elgena.ren reeds vele 'aren met zaken als deze rrc..""",,",n

A. VAN 2iIJL, ~ zijn eij. in de Engelsche M~rkt vRor KO.NTANT KOOPlt.:N, un
" 'Afa~er, 'pGOEDE 14:tUBELEN ~EGEN LEER LAGE PRIJZEN

'I ~ EN. I'

. ~ij wenschen ook hetl~ubli~:k te herinneren dat de rro",,,,.,, ...,.

, Etabhssement Geteed Geld] 18, hetgeen hun m staat stett hunne KGl,; JAVEN !. GI~A" V', 'EN '.,' f't,i,R.·A;lTlfN t••",.' een klein Profijt koopjes I te bezoreen. Het voordsel hiervan is:1\ " U t Jr.j daar er' niets bij den prijs behoeft te worden gevoegd om slechte u ......."",

-----------+----..;." ! . dekken. I '
Het Publiek wordt u,tgenoodigd den Voorraad te komen

eene vergelijking van Prijzep te maken.
De Heeren ISAACS, &; fo. h~hen ook te Knop, een ~-p€ciaal A

PI4\N08, in Europa (het vfsteland) gemaakt.

---
LET ~P HET ADRES:

I ' Kantoor van den Afdt'plill).:sruad,RB l'OT 9~LA~ GElVIl\.RI('l·S'l'lt '1' ' SlellelJoo"cb,23 Oct. 1882. __

--~----~~--------~~----------------~~---- SHE B XF F' S S A ~ E S.
Stellenb oasnhs Districts Bank

30 Mudden Rog
1000 Zakken Kaf
.100 Sia.gtvee Schapen en Bokken
60 Ossen en Aanteelbee&,ten (in goede
8 Welgedresseerde Ezels. (:> tot 8 j
2 Paar Broeivogels . •

10 Jonge Vogels (3 maanden oud)
2 Wagens compleet. •
lOpen Kar
I Span Tuigen
2 Ploegen

q

Boerderij gereed schap nm alle soorte
W·inkelgoed eren, zooa.j_s: Lampen,
Zageo, Boren, Verf van alle
van alle soorten

4 VVagen banden .
4 Deelen (21 voet bij 9 duim) .
1 Lot Venkwasten, en wat veroer op
geboden' worden.

.1

A ET PAARLSC H

Onder de Horologies zijn eenige
allerbeste die gewaarborgd worden
niet meer dan Twee Seconden per
dag voor ot na te Iocpen .

LANDBOUWKUNDIG
GEN OOT S C HAP.

DAAR bet bevonden is dat 'de tfjd vso het
jaar (Janunrij), waarin gewoonlijk de

Jaarlijksche Tentoon.t.eIEng wordt gehouden,
uiterst lastig en ongerieflijlt is voor Je Mede-,
dingers 'oor de prijzen van Wijn, heeft bet
Comité besloten de proefjE'l van WijIl, Brande-
wijn, ens., te laten beooroeelen,

Op Woensdag,22, Nov, a.e- •
Wanneer de ,olgende prij aen !tulleo worden

t.oege'll eien :

Wijn. Brandewijn, e~., in dit distrikt ge-
pmduceerd door den Tentoonateller.

/, s. d.

'l'HIES & CO.,
~o.30, Adderleystraat.
AFDEELINGSRAAD

i •

TAN

S'l'ELLEN BOSCH.D.
H1ERBIJGESCHIEOT KE'~NI"G!<;vrNG

dnt de Afdeelingsl'aad van StellellOOseh
he.ltlll eeno WEG n E LAS TIN G un
EEN Pl<.:NNY IN HET £ STERLING hllf'ft
p-ebe'811 op de waarde nUl a] het VRllt~oe,1
binnen de AfJeeling 'Illl Stellenboseh dat AAn
W e~bel88ti,,~ onderhevig is, voor de dienst
van bet JAIII' 18~2, in de evcllro.Jighei.1 'fan ~ I.
in bet .£ voor no..f 1wq:'t:'n eli !I. in !let '£ voor

, Tak wegen; Eli dat ~eze~t!e HelIUIting 'al ver-
en schijueu en bct.aalbaal' zijll tell Kt\IILore vau den

'. NM'.! te Stellenho8ch, op den l sten Jarr VRII

rtlment Ur;CE~IB)<;R 188:?
Op last van den Haad,

G MONTGOllEIlY WALKER, Pruim.
renr en Seen taria \'1\11 dell Af,leeliugs-
raad VItU StcllellUosch.

!
, i,

l- I

.f7 Voor de beste 181eggel'8 Witten Wijn
(groondruif) van 00 laatste oogst
(1882 .. .. .. .. .. 13 0 0

48 Voor de tweede beste do. do. do. .. 10 0 0
49 " de beste Iz lE>ggtll'8do. do. do. 10 0 0
50 " de tweede beste do. do. do. .. ii 0 0
51 " de beste 6 leggers do. do. do. . i) 0 0
62 ".de tweede beste do. do. do. ., 2 10 0
63 " den besten 6 Ieggers Hanepoot

do. do. do. . . . . . . . . ii 0 0
OHVoor den tweeden besten do. do. do. 2 10 0
f>.j .. den besten I legger Hanepoot do.

do. do. .. ". -\'t,C .. 2 0 0
.s6 Voor den tweede besten do. do. do. 1 0 0
57 .. de beste 6 leggers SteeDwijn,do.

do. do. ,. .. .. .. 5 0 0
118 Voor de tweede boste do. do: do. .. 2 10 0
i9 .. den besten 1 legger Steenwijn.

, do. do. . , .. . . . . 2 0 0
60 Voor den tweeden besten do. do, do. I 0 0
61 " d~ beste 6 I,egger! Mascadel of

Frontignac, 40.. do. do. . . , . ii 0 0
62 Voor de tweede beste do. do. do. .. 2 10 0
63 .. den besten llegger do. do. do. 2 0 0
e4 .. den.tweeden besten do. do, do, 1 0 0
SÓ .. de beste 6 leg. Pontac, do. do. ii 0 0
66 lO de tweede beste, do. do. do, .. 2 10 0
67 .. de beste llegger, do. do. do. . 2 0 0
68 de tweede beste do. do. do. .. 1 0 0
69 .. de beste 31eggel'8 Henuitage

do. do. do. ., . . , , 3 0 0
70 Voor de tweede beste do. do. do, " 2 0 0
il .. tW-beste :J!leggers Zoet en Pontac,

do, do. do. .. . . . , ó 0 0
72 Voor de tweede beste do. do. do. .. 2 10 0
i3 .. de beste 3 leggers Zoeten Wit·

ten Wijn, do. do. do. " " ó 0 0
74 Voor de tweede beste do. do, do. '. 2 10 0
7J .. bet beste Iaam Dopbrandewijn,

do. do. do, ,. . . . . 3 0 0
76 Voor de tweede beste do, do. do .. , 1 10 0
77 .. de besie legger Spiritus, 3 0 0
78 de hVêede beate do. " ,.' 1 10 0
79 " bet beste Okshoofd Cognac, . , 2 0 0
80 .. bet tweede beste do. ., 1 0 0
IH .. het beste! aam Azijn. . 1 10 0
82 .. bet tweede beste do. .. 1 0 0

I. De proefjes mOeten bestaan uit 3 Bottelsi
en aan den Secretaris ~esonden worden VÓÓr
DINGSDAG, den 218ten NOVEMBER. RIlnst.
Il. GeeDe toekenning zal gesehieden, tenzij

het arloikel een prijs waardig zal geacht wor-
den.
lIL Nadat de prijzen zullen zijn toegekend,

... 1 eene Commiuie uit het Comité naar de ver-

.chilIende prijatrekkers worden afge-raardigd,
om te zien of zij de -rereiaobte kwantiteit in
hUD bMit hebben.

IV. Nadat de Commillllie inspectie zal hebben
gedaan, sullen de namen der prij8~rek kers wor.
Ken gepubliceerd, en iedereen zal dan bet regt
hebben r.ijn Wijn te Verkoopen. doch iedere
prijstrekker aal verpligt zijn een Oxboof'J 'an
den Prijswijn te bouden tot de Tentoonstel_
ling in Jaonarij anust., eo lIal dan gehouden
lijD een proefje 'TRn drie Bottel. daaruit naar
rugde Tentoonstelling te zenden j in gebreke
daarnD ral hij geen aanspraak hebben op de
prijstJe:lden bem bgekend.

Op laat van het Comité '

P. H. FAURE,
Seeretl\ri.,

Acte tan Vennootschap, gedateerd l Ocro-
ber 1859, opgemaak t volgens de blIsi.
der oorspronkelyke Acte, gedateerd 2(J
Augustus,1858.

Tegenwoordige .cte ingelijfd I ij Aete des pa
lemenh,NG.17,1859.

DIREKTEURF:N :
De Edele Heer J. H. HOFMlIlJJt,

Voorz.itter
De Wel-Edele Hn. i De Wel-Edele Hn.
W. HIDDINGH, LLD. J P Roux. MD.
J. G. BORCHEllDS I LP. H.VAN DERPc>KL

AUDITEUREN .-
O. Wel-Edele Heer I De Wel-Edele Herr
M. L. WESSELS. I J. P. DE WET.

F. J. BROERS, Secretam,

,

! Clanwilliam, 23 October i882.

DE ONDijRGETEEKENDEN ON
:GRA VEN, zooals Diamond, Sbamrook & Vjnryard.
!SCHOPPEN, met ronr'e en vierkanten pnuten, en M
~ovengemelde worrIon gedul'on,le liet cutscbepcn
~EDIKANTEN, ASSEN, VEEREN, VERF eo
Oebr~ders MANDER'S B!l:ROEMDKVEltN
~al,aDisoh DAKIJZER, VORSTEN, GOTEN,
lJEININGDRAAD, alle soorten met toebehooren ..
lJZ~,R, Staaf eli Bos in Scmp en Stl\fFordshire. ,
I

RQN. !
verruiod()~de prijzen aangebouen.
WAREN.;'

en toebehooren.
i'

W~terloederen, DekenB,Fliulel, aUIDt!ll'a"&OellL.Sjaal. e
i gemaakte .... ~ellllll..."Il[eli
tJZEREN BRANDKASTEN, eene groote heid te!f~).D+'seerlage
ALGJsMEENE IJZJ<1R en MANCH~STER GOEDE EN, altIjd roorhanden

DISTRICT OF FH.ASERBURG.

(BEPERKT.) In the Snit between JOLIUS ROSUfBU'M', Plain-
tiff, and DANIELJ. DOTorr, Defendant.

INExecution of the JUllgment of'the SnpremE'
Cour-t iu the abova Snit, 1\ :'ale will be held

at the farm .. ZW>laipnts." iu said nis~riot, on
Monday, tho 27th instaut, of the f,)llmyillg, viz,
-4,; Ustriches, 2 Wagolls, Ploughs, Tools, &c,:
&c.

JA,\I E..; 1\[ CIWSBY,
High Sheriff.

High Sb~l'iff'8 Office,
14th November 188:!.

0., BR~NDRAI'S BESTE BLOEM VAN ZWAVEL,
In Vaten (met ~Jze~ gebonden van 180 lb. e~

Klein~ V'aten van 100:lb.
I

ALSMEDE:

__ ~--------------_. - -- "_
J)hTRIKT FitAS~RBURG,

In Zakl'i tnsscben JOLIURiRoSK1.. LUT, EillOber, en
()AIUKL J. DU TOlT, Verweerder.

] N ~'xf'cutie van Gcwi;srle van het Hoog
Geregtshofin de bovengemelJe Zaak, F.&I

Verkooping worden gehouden op de plllllU!
., Zwaaipnt.s, "i IJ uet gezegdo distrikt, LP Milan.
dag, den 27sten dezer, van bet volgends, BlUR:

-45.8truinogels, 2 Wagells, PIOl'geD, Gereed_
schappen, enz., 8lll,. .

JAMES M. CHOSBY,
, Opperbalju.

KalltClol' van den Opperbaljuw,
!.5deu November 1862.

!
! Schepen, in bijvoeging

PEARCE'S BESTE BLOEM VAN ZWAVEL
'TE KOOP BIJ '.!

J, G. 'STEIJTLER & oe. \ !

: '" 28 St. neorgest~a+t.
,

.~ \ ('('U t rllr~kaDler.

Paarl, 2f October 1882.

DE HEER

G. MONTGOMERY WALKER,
,Pr.,hrevr. Notaria en Trantaportbeiorger

S T ~ 1 J~ E N BOS C Ht.
MA.LMESBURY

hecu,teunkamer en Voogd.ij1Daatar.bappij
Opgerigt " October 1864.

Ingelijfd bij AGte \'&n het Parlement.,

Ter Administratie van Eigendommen,
Boedela, enz., enz., enz.

DIRECTEUREN :
De WelEd. Hee!' H. J. GREEFF, Voorzitter.
" " II N. E. SCHONB~RG, M.D.
H .. "TOBS, C. LOCHNER_
" .. " DANL. J. ACKERMANN, Sr.
" " .. THOS. J. EATON.
.. .. "THOS..A. J. LOUW, L.W.V.
ol .. II J, S. F. GOUS.
" " .. W. F. UUCKITT.
""''' "p, J. BEST BIER.

Auditeuren :
Martha. Smuta, Jr.; J, H. Cosnett.

A. G. WATERMEIJER,
Secretari.o

W' Agenten Toor de " MIltaaI" r.e'en8aSSU-
rantie en "Oe PrO'tecteur" Brandauu-
rantie Kantoren.

H. J. ZOER,
Prokureur, NotaFisen 'rransporthezope-er

J[ANTOOB YAM Dil

"ZUID AFIUKAAN EN VOLKSVnIENn,a
Ktllt~at, N •• 11 KanpttRd.

BENOODIGD

I,

i

_,
Gedrukt bij HfJTmeyr eli 1:8,lAr.

~li lJ Kalt6eutraat Kaapd4.1.

)
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