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I S De.,. e.k.., '1'ijnberg en Kalkbaai Linie. .
I , TER PLAATS& . {i;)E I):ALKBAAISCHE SPOOR- .

i' RA iSG!T " PIQUETBERG ~. WEGLINIE zal voor PA$SA-
1 K' ,. , 20 Zakken ' GIERS- etlGOEDERENVERVOER,
2 P:t:gén 2 Schoppeil t~hen .~IJNBERG e~ MUIZEN-
1 Lc~Ri,cmen. 1 Graaf' Bf;RG en~e tusschenStatlOns, geopend
1 Z~eep";, -'t~ I Krib I wói-den op VRIJDAG,den 15den, DE-
l W~~rkat ' 1 Wagen ZÉR. .
1 lCJ:i111wageu 3 Honten Katels 'H' S" d3 pj~ke!l 9 Stoelen '.' et tafion KENILWORTH op e
1 Vl~chbt\lie 2 'rafels Wijnberg~e Linie zal op denzelfden
6 Votken ' Keukengereedschap da~ voor! fervoer van Passagiers 'en
DeiteVeldstaandeOogst,be- Geedereo worden opengesteld. •
. [: ,staande uit: Voor verdere bijzonderheden zie men'

Kaam Rog en de .Tjjdtaf~h:;.
HavCI' Galst. . , ,~ C. B. ELLIOTT •

Vertersohingen gelieve men zich ,Algemeen Bestuurder.
\ zelf van te vooraien., Kantoor ~an den' A1gemeenen
i EMILE H. VAN NOORDEN, Bestuurder van Spoorwegen,

. i Benig Curator. 7 December 1882.
Ve~n.Kantoor,

F~quetberg. 15 Nov. 1882.

UNION
as.ONINKLIJKE

~ U. N. ,
MA·IIJ>BlfS'l'

de ;zal, Publiek
in den' In80l-

ALBERT (jILD'EN-

O~ Sloolllbootm •• ttehapllij "UliION t!
(8&~dD). .

De ~toombooten deser Ma&tsj:bllppij ....rt.,;k:
bn ftJ1 Ka.pstac' ~r . . ..

IN,GELAfiD~
.. JlADl!ilR.A, om den antlereq DINGSUAG,
tit St'. &~..NA' CD Ase,E'NSION "Dief·
~" 0l' ~de ~~bOllsjdeti,
-0-_ V~:r>agenWD Edra Boot t..

Nb.J' de Kaalbooten in. ,
GBRllAN, Kapt. LUGR, 13 Deeember.
KOOR, Kapt. (JAIN£S, 19 Deo. ;
PRETORIA, Kapt. BUNlIRIDGS,!2 Jan. 1883.
NUBIAN, Kapt. GRIFFIN, 16 JaQuRrij.
TROJAN, Kopt. LARMER,30 Jall;oRrij.

N.U Il DH IHJ$TIU \l~NS I~N N.tTAIJ
Vertrekken zij WEKF..LIJKS, DI\ aankomst

"1'1 iedere Stoomboot van En~el~nd.
.lletourkaarljes wOrd~o oit,gerejkt tegelS ~ei'.

winderde Prijzen. .
Voor V racbt of Passage doe meD nan~k bij

""UDion" MaatSchappij. ', I
TBOS. E. FULLER,l

Direkteur-Generaal voor Znid-Ahika.

WE'LLINGTON.
PUBLIEKE VERKOOPING

,
I

AG, 22PECEl4BBB ,AA.a;~U
-s :MORGENS TEN 10 uun

" ,
i__'_ I ..';, .

bl i~k doen y~r k 0 0 jp en op de Plaats
t: I" '

t , 1. VASTGOZD.:
~'WOLVENKOp,"~root 5,700 ':Morgen, meh n.silkreniende

PAqJiTGROND, metenue omtrent 500 MOl'gen elk {Alles ta
. '.

vl.If·

Huisraad, Varkens,
• ENZ, ENZ.'

Op Woensdag, 13Dec. 1882,
TEN 10 URE,

dotn is 'gelegen aan da an <lere ~ijde van ti PIENAAR'Syáu Montagn Road Statie. Hat Weiveld is ges~l;jkt voor

4eeft goede Zaailanden en Stanahoadende Fonteinen.

rIl. LEVEJ{DE HA.VE: ENZ.
DEOnd~rgeteekenden hebben pas

....ex ,.Sil~erCloud" ontvaugeri:
IIUNNE; GEWONE BEZENDING :

Vaste enLosse Goederen. aIO KOFFIJ,
In de~ Insolventen Boedel va.n DANIEL eeu; Goe~ Monster~ da.t zij tegen

HENDRIK JOHANNES BASSON HANE- La.g~ Prijzen aaabteden-.
KOM. . . WI~, SPILRAUS & Co., .8, St. George StralI.t.

Rin KOFFIJ.De Ondergeteekende, VAn voornemen zijnde
naar Somerset Weat Strand te Verhuizen,

beeft den Rearen MALAN'" CELLIERSgelast op
bovengemeldeu datum publiek te verkoopen,
aan de Wellingtonscbe Stokerij, het volgende
Rl1ISRAAD :

2 Aallzettafels
5 Kleine TaftIIs
2 IJ zoren Ledekanten met Vede:oonBedden
5 IJzeren Kateltjes met Bedden
1 Houten Katel met Vederen Bod
1 Dozijn Amerikeansche Stoelen
1 Dozijn Stinkhonteu Sloelen
2 Wlillch- en 2 Kleedtafels met toebe-

hooren
2 I{leederkasteu

Ext:a Dubbelloop Gewoor.

UUKENGERDDSOHAP :
1 Zweedsche Stoof
1 KombUis Tafel
1 Pottenbank

Potten, Pannen, Kastrollen, Messen,
Vorken. Borden en Sehotele, en verder wat
tet een Huishouding behoort.
Alsmede zullen worden verkocht,

Baar Engeland en Hamburg via ll~eira..A DE Kon. ManIstoOmboot
, GERMAN, R. A: LsIGR,

Gesag.,oerder, inl als hoven
vertrekken op Woensoag, IS

. deser, ten 4 ure n.m. Pnsaagiera'gelieven aan
boord te gaan un de Oostkllni (Alf'red Dok)
niet later dan 3 Dur n.m. '

Voor Vraébt of Passage doe men aanzoek bIj
d. "Union" Stoombootmaatscbappij.

Geld en Fortuin te maken.--P\IQUE~BERG.
I •

Belaugrijke VerkoopiDg.3 Open Karren
,2 Bokwagens
3 Ploegen : .
, 1 Egge
1 Span Tuigeo.

J.pJ~4,l1.V, VAN ALLE SO~>RTEN en Wilt meer zal worden
JOBS. J
STEPHS.
DAVID JA

VAN ZEER KOsTBARE

HER~NN KLEINAU,
Vroeger Paarden-Arts in het Duitsche

: Leger,
52 Bui tengrach t-

IS bereid om Zieke Paarden,
.Beesten, en Schapen te ontvan-

gen om die volgens de regelen derkunat
te behandelen, aan welke ziekte Zij ook
mogen lijden. De meeste zorg zal be.
steed.worden aan de gevallen die hem
zullen worden toevertrouwd, éli daar
hij in.het bezit is van deugdelijke ge.-
tuig~hrifte~ houdt hij zich overtuigd
voldoening te zullen geven. .

Naar Engeland via St. Helena; Ascension
en Madeira.

DE Kon. Mlll\lstoomooot
.~ MOOR, S, lt P. CAINU.
'k- B.N.R, Gezagroe'rder, zal nla

boven vertrekken op Dingsdag, 19 Deeemeer,
, ten 4 ure n.m. Pll6lI8giers gelieven aan boord
te gaan onn de Oostkaai (Alfred Do~), niet
later dan 3 nnr u.m, ~
, Voor Vracht of Pl\!!l!3gtlvervoege men zich
bij de Stoombootma:,tschappij .. Union!'

DE Ondergeteekeuden, io hunne betrekl.--tng
. ,Is Curatorën in den bovengenoemden
Boedel.] zulleu Pabliek doen Verkoopeu

OP D,INGSOAO,19 DEC. 1882,
'i '8 Merge1ls ten lO ure,

V:ASTGO ED:
Het ..fclbekendo Kostbare Eigendom van den

IDI!olve~t. zijnde de Plaats ~'M.iddelpost,"
gelegen lombrent ) 2 Mijlcn "an tl:ell Piquetbcrg-
schen Trein, eli I 2. Mijlen van lat bel'Ol'~rle
dorp" ll'orter'lliHe.": '. .

Uit ~igel1dom i8 een van de vruchtbaarste
Plaatsen eo ook een van de beste ZR8ipiaatsen
in de Wijk 24·Hivieren, Kt'oot 796 Morgen en
19?! V!iel'kanie Roeden, en zal ook zeer ge·
schikt ~ijn voor Kaapscue Slagtera of Veeban-
delaars .om, wanneer de :Markt overvoerd ill,
daar hn:n Vee t.e doen grazen, daar bet Veld
altoos mooi en .ge;1;Qn~is voor Voe.

VcrdEir zullen verkocht worden

.~

V.:EEARTS.

November 1882.
I

E VOS & THERON, Afslagers.

Naar Mosselbaai ea Kny~na.

DE KOD. Maalst.oomboot
N~TAL, .1. .MOUTON,

. GeZagvoerd~r, ontvangt nu.
. lading en rol als boveo ver-
_km op Woena-dllk. tS dvle,,",tt'la-' )2.re
'. middags;- .Voor vracht of" passage venoege men sich
bij de Stoombootmaat.achappij lO Union."

PUBLIEKE .VERKOOFING~ .'

5 Eerste KIM Varkena (vet)
1 Lot ualvanisch IJzeren Platen.

MARTHS. L. nossouw, L.ZN.

WOR,(J~S1'ERSCHE
COMMERCIELE B~NK.

Berigtaan Deelhebbers.

)VcEGGELOOPEN
.Twee Struisvogels.

TU;:;.·SCHEN de 9 en 10 maauden oud, nG
do Plaats "VISSERSHOK," KOEBERG.

Dié den Ondergeteckende, of den heel' P. F.
LIND.MNB&RG, te Durban, berigt waal' de Vogel.l
zich bevinden zal beloond worden.

S. J. VAN DER SPUY, H.n.
Vi~er8hok, Koeberg. ,. '

THIES

VAN

tbare Yaste .Goed
S WiE L L END A 11'.fTEHIERBIJ gesc?iedt. kennisgeving

ZUID_AFRIKAANSCHE volgens Artikelen 20,. 22 en 43·
IlO:MINKLlJKB lIIAILDIENST. van de Akte van Overeenkomst, dat

de JAARLIJKSCHE ALGEMEE-
NE BIJEI<;NKOMSTvanDEELHEB·
BERS zal gehouden worden in het
Bankgebou w" op .

Vrijdag,12 Januarij a.s.,
Te 10 1~U" in den Voormidda~,

Om Deelhebbers een verslag van de
aangelegenheden der Bank voor te
leggen en om het rapport van Direk.
temen te ontvangen; om het bedrag
der dividend te verklaren en om twee

. Direkteuren te kiezen in de plaats
CA~TLE, ,Kapt. E. van de heeren WM..NEL en J. J. THE-

RON, die bij beurtwisseling aftreden.
CASTLE, Kapt. A. maar herkiesbaar zijn t, om twee Audi-

teurcn te kiezen in plaats van Dr. L
W. GLAESERen den he~"J. G. FEElS-
LICH, die ook herkiesbaar zijn, en om
andere algemeeue Bezigheid..' .

De namen van als Direkteuren en
Auditeuren voor te stellen Kandidaten
moeten aan de Direkteuren in ge-
schrifte worden bekend gesteld,v66r of
op V r ij dag, den 15den December
aanst, . .

Geene overmaking van Aandéelen
zal worden geregistreerd tusschen den
12den December aanst., en den 12den
Januarij 1883.

Op last van de Commissie;
H. BERNHARDI, .

Kassier.
Worcester,25 Nov. 1882.·

den Insolventen Boedel van. GEORGE J. LAMB. i i LOSSE GOEDEREN:-
Allo i soorten VIl.U Boeraerijgerecdschap,

M.ellbele~, Keukengereedschap, Smids- eu
Ti InmerfnllnsgereedsCb!ip.

Ver<ler Trekpaarden, on ook de ingezameld
Oogst. van Koorn, Rog, Garst, en "'~rwten,
Varkens~ groot en klein, en Struisvogels.

, (:OE~R:L\llnmr.IK L9FRE~S1I0l[O~,
GEORGE 1If,~KY PARI:OTT, 'f'

PETERBUS RETIEF,
j' GezatlLcnlijkc Curaiorc»;

EEN KANSJE!
, ante rrermen vab Betaling make!J wij zeer
'Liberaal,' voor Koopers van groot gerief.

, De Afslagel',
P. RETIEF.

Vend1l.~Ke.ntoor, Piquetberg,
30 November 1852. .

De <t OastleMail Packets" Mtlat8"chappij.

DE Stoombooten dezer Linie vert.rekken van
KaapstIId Daar Londen om den anderen

DiDgsdag. via Madeira en Plymouth, te
lint HeletIl en Ascencion annleggende op
beP!'al~e iussQhentijdeu. R~tonr~aartjes wo~den
lIitgere1U tegQn eene vermlDderlog van 10 per-
cent. tU58chcn Engeland en de Kaapkolonie en
Natal. "

l882.
Dec. 12.-WARWICK CASTLE, KlIpt. J. C.

BOlllNSON.
Dec. 26.-GRA~TULLY CASTLEj Kapt. O.

H. YOUl(o.

~ATUR:pAG, 23 1)JZE
ZAf WORDEN VER~OCHT ,OP DE, PLAATS;, ZELVE,
b4re eD;Uitg~trekt.e ii Beaigheids Gebouwen, die op heli OOIt!'eIlOII

en lfebrutk~ worden als Kofflehuis, Privaat Logieshnis en Ip.é'rtlU~Kers
Sonllprge van de RaIDers zijn voor Kantoren ve'rhuurd. Heli J!j11l;Cln~lO
e Maipstraa.t nabij de Publieke Kantoren, Staódard Bank en de

?9 gerieftjjk Oottage in het beneden" gedeelte del· Stad, da.t al
prIJ,.en verhuurd is aan ihoogstfat,oenlijke lIuurders. ,

oóping te .begtnnen ten 11
L~t>eraalBonus zal gegeven worden.

,~ I G. W. STEIJTLER, Eenig Cu
der ~"mer, No. 3 Kerkplein,

................S December 1882. ;
r

~.il..~ yiN i BItED!, ~fslager.
, . ! , [ '.

1888.
Jan.9.-DRUMMONO

JONES, R.N.&.
Jan, 23.-KINFAUNS

WINCH1S'J'ER.
Feb. 6.-GARTH CASTLE, Kapt. R. DON- ,BENOODlGD,

!

Voor het TARKASCHE SEMI-
:tiARIU)l, Ta.rka.sta.d,

EEN I),AME als Onder D. irectrice, volkomen
bekwaam om onderwijs te geven in

Eogelsch! en HollandSch,en alle takken van eene
goede op.oeding .

Salariel £80 per jaar. met den Kost.
Ook Een Dame, volkomon bekwaam onder-

wijs iu het -lIollnndsch te geven.
Salaris. £()() per jaar, met den Kost.
Men vervoege zich mot referent.iën en ge-

tuigschriften tot deu Wel· Eerw. heer JOSN

DEWAR, T,.at'kastad.
AppliCáties niet later dan 5 Jnunary 1883 te

worden oiltvangen.-pe werkzaambelleu te be-
ginnen ns de vac~ntiedagon.

CAN.
ANDBUON & MUlUSON,

Agenten.

UITVEIlOOP IN Q:.!
WBJ.J.JXGTOIr.

VEllEE~IGIN'.' . DEiOndergeteekende is voornemens haar· 'i
W~okeizaak op te geven.on Verkoopt DU ua t.

.haar Uitgezochten Voor~d .

Pitl'ijssclle ltlodeartikeleu,
Te~~~ een ve.r:minae~ing v~n 25 Per .cent op .

de Órlgloele Prijeen. die op leder Arttkel WD
'Vollez~Jn gemerkt.

, MADAME TRIES,
No. 1.J{asicelstraat, lIoe" t:an de AtllLerleyatrcw~.

HEDEN is aDS een lief DOCHTER'f.t.B geboren.

F. J. MAlLAN,
lI. J.' MA.LAN,

geb. :l:hRAlS. •
,~ Decemoor 1882.

SfwAllendam.
\ .~';~ , :'~ ~- -';-, _-Tak. ~. ~ "

Aaa '-amilie ell Vdell4ell.

OVERLEDEN te Bloemfetlteiaif".TO. V. S.,
op Woensoag. den 29steu !,i'4ovember

1882.-mijn teeder!!e.Jiefden echtgenoot, ~OJl~N
WILLUI LOTZ, Landdrost te Hloemfontelo, In
deo ouderdom van 65 jaren, DS een. gelukkige
echtverbintenis van 44 jaren, en na een smarte-
lijk maar geduldig lijden van JO maanden,
aan ~den kanker in de maa~.-Zijoe laatste
woorden waren: .. Naar heia,"

De Bedroefde Weduwe,
J. C. LOTZ,

geb. }JhLLET.

E~ING geschiedt 'bij dezen aan alle Leden en 'Vriend
gin¥, dat alhier ten ~tadhuize 'op ';, ' BEKENDMAKING

& Do-,'A.N

VE:RH UI ZI NG·Simondium Bazaar.
Bloemfontein,

0. V. Stant, 4 December 1882 ..

om de Basuto-westi~. en ander~ belangrijke

Op last,

Chronometero en Horologiemakers,

HE13BEN VOORHANDEN, Horologiea iD
J. A. du TOI T'8 groote verscheideD~eid, waaronder eenige

P
RIVAlt\T LOGIESHUIS. van RTlu;<\1)-STRAAT Zeer :ttitmuntellde, die 7.ij waarborgen D.i~
naar No. (j6, BREE-HTRAAT,HOEK van meer diln twee seconden per 'dag voor or 11& ~

d? HOUT-S!RA.AT, ~AAPSTAD: ,~o('g,('~'CWo- loopen:
rung, vlm:,W.llle.n den Procureur DE KOH1L. ~ok I KIokk. en,. Regulateurs, Barometers,' ......
specJ.a.le scbikku:.gen g-enla.akt, voor Ilog eemgc rine- veld- en Operagla.zen Brillen Ona'g1f,..
Logeergasten, UI' de Maand. ' " ~, ~ , zen enz.

K
'I:I"', NtLTISGEVING AIIÓ,' Horologie~ vcrko~LL ouder ccu ~.11:1 !.., • b,9rg .VUII verscheldene Jaren cn ~on eeu

__ . discon.io op kont.ant van '20 Per Cent. '
. , • ZE8-CHRONOMETERS, I10ROLOGlliS,De Hoop, Dist; Alexandria KLOKKEN. enz .• gerepareerd opuitmnntende

_ _ wijze tegen billijke prijten e~ ooder waQ.rborg

HIER,BIJ, I:PEcbi.edt kennisgeving dat op :30 Adderlevstraat. ,~:i
dJn 2013ten J>ECE.?I1Blm It'Si!. een -,- ' ,

PUBLIHK E lnJEENKmb'l' ZIlI gehonden ' ' ~
worden pr de pianis QUA(,GASMUTZ, ten WEG GEL OOP E. '·'1
huize vau. Jrn ~leer K F. POTGlIl.TIiR, J9Qr den 11
Ta.k V:\l, de AL1XANDHIA V1STllIKTS., VAN de pla"ta "\"an den Ondergeteekeude,
VE REEf~1 C!IN G. D~~ worden al.le vlieJl~en een. VOS !IERRIE (opregt) ; get.eekeDd:
die dezel:Ve wel'1scben bl] te "'onen nltgenoodlgd een kielDe kol voor den kop, en een lage witta
en znller:i zij, ,,'elkom zijn, om over bet belang achterpoot .
van OtlZ~ KoJo~ie te 'spreken. Schutmeesters en andcrc wordt venocht aan

, M. G, POTGIETER. den Opdergeteekcnde ;,ennis te geven waar zij
moge ,aankomen, en alle billijke kosten zollen
betllal~.1I'ordcD. Jru.:=:

AMIDDAGS TEN, HALF DRIE

ENE VERGADERING
~ - J

AAN belangstellenden wordt bekend ~emaakt,
dat de JAARLIJ.KSOHE ALGEMEENE

BAZAAR gebouden al wo~u ill het School-
gebonw SIMONDIUM,
Op Vrijdag, den 22aten Deeember,

In naam der Directiel
A.~. LOUW,

Sec.
W. WESSELS,

lIon. Secreta

OVERLEDEN,-Albicl' op gis~ren, ODS
. teedergelie(J eenig kind, KAREL HENDRIK

LODOLPU. L. NEE'l'BLING, H.ln.,
H.NEETHLING,

geb. SUAWI.

Eene Jonge Dame
ZOEKT EENE BETRBKKING ALS

GOUVERN ANTE.-Onderwijst Bol-
landsch, Engelseh, J'raDsch eu Duitsch en
Muziek voor C(:rstbeginnenden. Reflecteren-
den gelieven zich te adresseren, aan Box '114 :
Postkantoor, Kaapstad. .~

BEVALLEN,-Te Wellington, op. 2~ 'Nov,
nn een ZOON, de Eehtgenoote ,.I\n

M. BRIERS,'
tgeb. NEL.

'ENBOSSCHEDISTRIKTSB
a....r~, ......l....~I~ .... ';· H ed eh G ~0 pen d voor Al

.Op last der Derectie,
R. C. YAN

2~ No~cml:c~ 188:!.
P!S.- ' f. ien bereid ((Ur: !.oliielL' te bet"leu •

Clanwilliam, 7 December.

BEKBHD_AKJII'G. I

LLEN·BOSC .._.-A.AN Bloedverwanten en Vrienden wordt
bekend gemonkt, dat bet den Heer be-

)aRagd beeft, opde~.3den dezer •.vao mijne zijde
weg te nemen, miJn teedergtlhefden Ecbtge-
noot., EBICH GtiS'rA.AFDI! VILLIERs, in dCD ouder-
dom 'fan 50 jaren, 7 mllanden en 9 dagen, na
een smartvol lijden van bijknns twee jaren.

Tevens wenschtik mijnen hartelijken dank
toe te brengen aan den Wel·Eerw. Heer A. A.
Lonv DR. vAN BREDA, eu een tal van:V rienden
die ~j iD ZijD lijden trouw hebben hijgesta&n.

D. E. D.E VILLIERS.
geb. MlmfUB.

" PW]I ilV~oelDbel'1882,
;'

OVERLEDEN,-oP }{aaDdag, 27 November
l.I., aau lIijne 'Wotring te Paarl, JOH.A.Nl'UtS

PBTSUS CBRlSTIAAllf van BURK, iu den onder-
dom van lH jal'eD I diep be~reurd.

. '-.".." ....._"-*-- C. FRiESLlOB.
\ .

. .~ \ ' /



fUoemb'er 1
pd. iJl d... B~el ... 0

I.. I;. )f~RlIa
. Deaea_ 18.-Noorder
~ Goed ... e~ Tan B. P.

• / P. JU,Tll!'
Decem_ 19.-Pi'llletberg. Vute en I~

itOedNen. In deo BooJel fau II. H. J. H
Sinebm. !

t die
)len

nIe deze of die.m~LII,bO~' ~'~n:~.~~';\l~,~'.J:l!];rJI,!I!l:IlI~I,II"I!;Wf'~i
.... ,r.. I1I...... oe I. gepilllltst wegens ".·~..l.'l"'':''
gevallen V!au kinderpokken

:'.fIt 9 .... 11 DeceIHÓflr, lSB:!. ObI dot het de ~I~kte niet ge)
A-'ppelen, JMt~alit. ... 0 6 0 - 0 11 8 nan wnl te; zetten, Vorbl'Clrlt

jilt per. I&ID 0 Iit'S u - 0]5 ij zlcb, h. t stelsel van isolatie toch
1irikoaIa, per 100 0 0 B - 0 1 8 dl ....r VAr..-.~t,per lb. lOU J 1_ 0 2 4 een vool1treffdl]k ,ng IS. men

per boe 0 V 1 - 0 I) lj zoo ligt, dat kort na éene ep~emle er I
;.a, per 100 0]2 6 - 0]3 6 geen JDII~rulld best8lat WIlSlmn.n de n",.,nPL_

.11, ~ II~.. II ... 0 2 0 - 0 :S 2 tmg ZiCh: ZOIl kunnen v,lsLbecbteu.
UrJt!D,posrbso 0 Cl t~ 0 0 Of boatman of koelie of matroos die i.n de mIfltn!O:ll'!hIeD, per .Iuk ... 0 6 I) - 0 6 4

,.... JJoonen,. 0 1 0 - 0 7 (I nabijheid van het besmette schip komt, of=-"'"'!!tak... 0 l 11 - ti 8 3 die ter sluiks geraa)ct In bet beeit van ~n klelun:télu
w. per bottel. 0 II 10 - 0 0 lO boord ~lDette kleedaren, heeft of kort ge-

.~~ ,&uJI'" g : ~ = g 19 ~l leden de pokken gebad of IS pas behoorhjk
Koiil...... ",., 0 (J 0 - 0 6 (J ingpt;Dt. Hetgeen al$ werkeliJk to danke.o~ pw..... 0 0 ll- 0 0 Jl is aan de vacclDatie gaat men op lekentn~
l.~m,J.-.nt 0 ~ 6 - 0 6 6 stellen v fn de qnarantaiue. Hot is alsQf
r;:ï!.':, g 1 ~= g ~ 19 men het frt dat er gf!en brand LIltbrrokt in
,_. •• 0 Jl 8 - 0 8 1 een totaa nitgebranjl psldillis ging t?d&-
fieUIn, per boe 0 • 0 - 0 6 9 soh IJven aan het lt~appe van de bran _
'.wIMhe, per ~ 0 U 2 - 0 41 2j weor, 10 plaats Van Mn de afwezigheid vab

one:::..,., boe 0 0 2 - 0 0 ~11 brandetoffe.
per .. 0 0 °i- 0 0 0·" Maar mot den ',tiid hoopt de blal1dstoifekeM, ... 0.7-07 ~

...... 0 a 3 - 0 3 "3 zich op. Er wordt weinig gevucomeera ep
... 0 ." 0 - 0 M 0 volstrpkt niet gerovnpclDeerp. Nt' verloop
• 0 ;J 2 - 0 il 80 van twaalf, vlJhlen pf tWlDtlg Jaren, heeftEenden, ptlr atuk 0 1 0 - Old I h b

- men een meuw onge?cclDeer gt's ac t e-
komen. Dringt de besmcttlllg van een

MARltTPHIJZg~ onder quareutame gesteld schip tot bet
rml ~ III 11 ~mbw. 1881. Ya8teland door, de ka~sen \iJn dan als tu:n

£ •. d. s: • tt. tegen een, dat dezel~e In oIanrakmg komt
Aartf"prelen pr.:I be. 0 6 6 - 0 12 6 met een persoon, die of III het geheel met IS
Abrikoan, ••• 0 0 !) - 0 1 a gevaeeineerd, ot bij wien de Uitwei klDg der
Beet, per bol. 0 0 1 - 0 0 J d I I&, IL 0 0 0 _ 0 ']]1 VRcCIDatJe ree song IS ver oren gegaan.

er, per IJ· ... - IJ 0 L d d Ifd IDloe.koul,"r uulE 0 0 2 _ 0 0 :J e ultwer~lDg IS an o-igeveer ese e as
J~jeren, per lUO • 0 J2 "-,, 14 11 dievan hetwerpen van een brendeuden lucifer
f.-Men, persluk .• 0 2 6 - 0 3 0 ID een veIzameltlIg v.s;n houtscheefsels. WIJ~=::Jo!::::'" g lt ï: g I;l~ krijgen dan eeue rerschrikkelijka uitbet-
HallIlln,perallak .. 0 li 0 _ 0 li 6 stll1g te Rnn~cbou,ven, die hare honderden
aarst, pr 3 bl. 0]0 0 - {) 10 a en soms dnizendsn slagtofiers maakt Dan
Groene UIJen, 0 0 Of- 0 0 1 vel'!lprt'lden Zich schrik eli beVing door h()t
Or"na~hllu, 0 0 0 - 0 0 6 laad, Dan IS do buitenman bang den stede-
Hoelldefll, peutuk... 0 1 l' - 0 3 2 hng de band te fl't:ven. Dun lijdt de handel.Jlu~rg,pr. lOO Ib . 0 5 5 - 0 0 4 ~
Honi,r, per bottel.. 0 0 I) _ 0 O!) Dau dalen 's lauds inkomsten. Dan groeit de
XomkotlllDe.... pr.100 0 2 6 - 0 6 5 ItJst van insolventien Bali, en dan wordeR
KuoI, per .tulE .• 0 0 ~ - 0 0 2 er zware, blL.lSt oud IngehJke lusten t!'clt'g'd
"umpoenllll, per .tuk 0 (J lt- 0 0 !!l d h d dIk fd dKonn, 1 li 0 _ I (l. op e se ou ers er christe IJ ee lie a Ig~
P.~n, per 100 0 5 10 - 0 0 JO held.
R.pen per boa; 0 0 1 - OOIt Bn dun ook IS men gedachtig nnn veIlig-
lLaGIJa"D, 0 0 1 - 0 0 1 •heldsmaatregelen. Dan herinnert een leder nn,;''mAn;;
Wortel •••, Jll!r boa 0 0 1 - 0 IJ li IdI k k b

z.tarulIJl, 0 })~c~Ulbtor,3:3Wa".". eu 67 KarreD ZIC1 at er zoo lets a ij ocpe:> lI1entlng e-
É'h'CP- staat. De geneeshee~en kriJgen aanzoeken

SHIPPING INTELLIGJt.NO,J, om gevacCIneerd to worden biJ bondel den
TAlH E Jl!1 - ~RR~AL!I. per dag En dan zIet men v..'el eens dat. de

Dec 9-KlIIIOw, frOUI Honjlko"ll. voorruad van goede koepokstof te kort
0-1(.~SDunlreld. frolD COlletports. schiet i dat gebrnlk wordt. gemaakt vau
lO-RliS War"lck O.tle, frOIDAigoa Day. slechte stof i en dat de mentlUg gescbledtll-Nllm.qua, N, from l'ort Nolloth.
ll-Volplll., bk, frolD Cllfdl1[ met zoo groote overhaasting cu zoo groote

'l'ABL1t1 B:\ Y -D[I'.\K'llt;r.Ea. sloldlgheld, dat ZI] III vele gevnllen geheel
onnut, en In sOt!lllllge bepaald BObade-
ltJk IS.

Verder, dlln komen lUullIcipalo besturen
op de gedachte, dat overbewoonde hUIzen,
smeenge blDneuplaatsen, vlllie straten en"ZUID iA FRIitA
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AN",stinkende rIOlen de verspreidIng en het
ii ft k'''aadaardlge van de ZIekte bevorderen. ZIj

loopen dan wezenloos rond, om hals overAL.AN JlK kop voor het nemen van gezondheldsmaat-
_.&ill- . regelen mannen te zoeken, die slechts zIj met

TlGn het Nieuwe Jaar zal een BLAD- do groolst& omzlgtlgheld en bedaardheid
AJ,VAN!K m verband met de .. ZUId hadden moeten employeren. Het IS precies

alsof superintendenten van de brandweer
Afrikaan" worcUlD wtgegevem Daarvoor worden gezocht, t'er8t wanneer de klokken
'-temde Advertenties moeten voor den verkondigen dat ganseh Adderleystraat ID
liden DEClM:B~ worden ingezonden. vlam staat NatnurllJk }Vorden dao wel eens

HOmn • REGTER. mannen geempioyeerd1 die 'Wel veel geld
e!!L=: ' 4 pikken, mRAr I::een PI-JP tabak ,,,aard zIJn.

BENOODI{[1D Eo zooal. met het perllOneel gMt, gaat het
\jA met het mateneel. Hospltaalplaonen wor-

EBN ONDERWIJZER, ,oor van een tot den in der haast ontworpen, die eerst ten~nlt-
vijf Jaar. voer gebragt 'Worden, "anneer de epidemie

Aclrea. D P ,I) HEEVER. WIJd en ZIJd verspreid en reeds halverwege
XlipfontUo, Venteraburg, Kaapl4oJoule. nltgewoed IS Begrnfemsmastregelen wor den IwOe!lti[II/(~~tj

genomen welke de ondoelmatigheid zelve
ZIJO. Het pasche stelsel van blDnenland-
sohe qnarantaine wordt toegepast op kost-
bare maar ond~lmllhgEt wIJze. En IS de
epidemie eenmaal voorbIl, d~n gaat allea
weder den ouden slenr, alsof er nn nOOIt
'Weder een enkel geval van klDderpokken

QU&RANTAINE, In ZUid-Afrika zal aanschonwd worden.
h • . Wat dan gedaan r Moet bet qnarantaioe
nl'!' feit dat Dlettegenstaande ons streng stelsel dan geheel worden afgesohaft r WIJ

~.to1181 van qoarantallle tegenove.1I' van elders gelooven met dat er een enkel persoon is
• komende scbepen een pokkenepl~emle toch die dat voorst lt. Tegen Ziekten als de gele
bp gesette tIlden Jn de kolome UJlb~kt en koorts, de obolera, enz, waartegen geent!,..ucbte ,:erwre!tin!en onder oue IDgeze- yoorbehoedmlddel als de vaccIDatle bestaat,
., het ~n~Igt, eef~ e vraa~ dren opptlren, znllen qnarantalne-regnlatlen steeds met. de

•DIO veratail 19 ZOOWe a s ,oorzlgtlg meeste strengheId moeten worden toege-
jba S'JD hot. and ,er qnarantalne stellen van past. Maar wat de kIDderpokken betreft
~ dle. bier _met gevallen Van kln- son net veiliger zIJn zioh meer op lD\Yendlge
~kken arnveren gebeel te laten varen. maatregelen, als h@tentcn en wf;lderenteo, le
Iren ~ft aan de/hand, om, daar ons stelsel verlaten, dao op znlke uihvendlge mnatrege-

t ho quarantalDo toch DIet baat, de pogtng len, als het voor weken lang lioleren vao
VlD de kinderpokken Uit ons land te Weren sohepen. Zou dat al ten gevolge htlbben dat~l k:~aten karen eo dezelv~ tot ceue de pokken oos Dimmer verlaten of Jaarlijks ,a~I'UI8'''éflll't!n(li.f;8tAlal~IlIl"Allrall1'aj

le e ma en. terugkomen, tiJ zonden ons steeds voorbereid
B" yoorstel SChl]Dt bIJ den eersten oo~- vlndeo en ons mIDder schade doen dan na::..1ag :t roelt"looshetd zel~f k te zblJD•EIn terWijl ZIJ om de vlJfLlen of h'lDtlg laren 011.

, " . men een oogen I er Il sh, der ons opdagcn :
,dali- bhJkt er nog al heel wat JO SIJI! voor- Zoo wordt er door memgeen gercdeneerd.
~deel te zeggen te ZIJD. Er "&8 eeu tiJd, dat Do redenerll1g IS er eene die 'ftel wat om 't
ook de mazelen IQ onze koloDlo evcn streog hJf schIJnt te hlJbbcn. Dat er e;:hter heel
oader quarantaine werden gesteld als do wat tegen te zeggen valt kan niet worden
pOkken .seivoo. Wat was het gevolg daar- ontkend, Voor lIlg'ezetenon van Knnpstad
van r Dit, dat de Ziekte soms vele laren Uit zal Let belangrijkste t('genargument wel
de koJon!«, werd gehouden. MAar ten laatste hierlIt beataan. dat het tot dns verre onmo-
d.~ mj toch tot ona Jand dQOl", ~o drong geliJk IS gebleken eene landZiekte van de
Sl~ er door, dan sloeg ZIJ over ~t eeBe e:rlde• kmderpokken te .naken; dat het, alrerwaar-
.le~ ~an nam sI) een &eet' ~ilge.aar aan schlJuhlkst ook JU de toekomst onm'Jgelijlc
ea m_te tallen ValI slagtofiers • .Dqcb sedert. zal zIJn dat te doen; dat JOdlen de mtwen-
de ~uarantaine-regnlaLJen DIet meer op de dlge quarantaïne-bepahog!6n er tegeu wer-
.... en worden tpegepast en ZIJ zoo goed den opgebeven, de Ziekte Zich doorgaans
ti. eene laodztektq zIJn geworden, nil heeft het eerst ZOIl b b d h cl*i veel van bare lIOrachrlkklDg verloren en het eerst doo °dPen arlebn tiJ e rdAtYen le
wOrdt si beach d I ta J k r e mUI 00 en wo aange- IIW"el'll...a
echadel' ~ Il S ~n ) lá' on- daan, t.w. Kaapstad i en dat dnar liet on-
tieoteu I~=", met; song, w~~~eol1~:deid:a- waarsc}lIJnhJk 18, dat de bnltenhaden hun

'taw .. d L!_L.lrg I-k . h 1 afkeer vnll de pokken znllen kunnen over-""11& ZIJll e "I~erpo .. -eo op fie z8 11e» h .. d b d IIlMaurlilt "·k éé d wmnen, elOun e au _gegeven p an zou
,1_ iUllrUJIt Daa1lteW~IJ I In neo abaetD

d
met ten gevolge bebben, dat Kaapstad, DIet

... ...... Doe_eDi maar 10 '9'8r n met I' d • . f jf .
_ behoorlijk t~ t ltel .. 1 yaD. • ~nmaa ID.. ~ .WlDtlg 0 VI -en-twintig

• . .. gepas 1 ka Jaren, maar JurhJks, In de ban gedaan door::-d.!:Q Da~Ji naa:~e . de rest der Kolonie en per alot van rekecing
WIar pokllCbepeo 1i!'onder~oo &00 goed al. ~lneerd ZClU "orden.

ateIael ftD worden __, 'T EEN EN ANDER.

IUBUW!: MA~.

8-Fox, IU~, to Natal
, D-AIl}er lIead, lIS, to umdou

o..-D.bora., acb, ", I~Dy.,,"
O-SU,er Oloud, brill', to RIO

U-hpl .., bk,~o Bourbon

PunL.-Twee j.,nflPheel't'ln,1!'I'IIAIL:QlI(l
lIllralll, jlinll't!n "onrl ..den
d~Ar III w~llIill' "1It.-r IDfI&.Ich
dqret heli 'po ..1{11I' l"lKl/l te wlIll,m
II~ bet jrew ..~ble In .8fInkl..," ..
m~t I!'men ehJIDen w"lLnochiJnhJk
Zit dfÓnk ..n DlIIU"A'''"8tlUlhde UI.. t
"ol"r dAt bet den l"Autj!'eIlOtlmrfe

!tT, 0 Dp.c -lJelI heeft lI'itteren'ii
Mlllni.,j"",l..n Raad bo-alo~n de weduwe MJlchell,

MIl de poklren j!'~tnr,en i" te"wiJI hl) een
pokllelre opp!llltoo, £20 te 1f"t"8n , lDaar Ik bad

IUInHne aaIDebeloofd om lD!'t"De lnteel:emOIl'I-
rond te ,..0, w.ot £25 ,. 'nor een8 arIDe "l'Oaw'1'8 lunderen 'e welOÏlr Ilk lie flebter tn -de H.,.nU
bed ..", dat !'Hd. uw etll'l'MpOooe"t cl ... ak in
en III ;rlllr .... n, Rt-ter .lIa ~t, .Ie -I' in ,ed.,.
f'en" 11,.&rond,ing. III Deut. 28 : 231iett _ ...
gr(lote dr~jll. III... e~ .' raf, en bed"" WIl! d.

, ..er groot, lI'~n wolk In de l_t. en d.
III .mllchtend. Wilt ""n on. word~ .. 1 wMt
onse unail!'ten liJn lei!lrdrne't'lIl'.-t.a .. iJecl'D
beeft on... leerallr oreI' Spl'flak. 113 l 29 enL

l1..litrNiLiIrt en '. nAIDIddAIfS"GIlr JOnlfelDeftllCllen.'VIJ
de l..erred.Den "pel goed lullen dO'II.-

('l;jir'-'!1JIOII,®,t.

I!fsoLVIINTIllf, 9 DItC -""nielO ILuht
Lultt, ~..IaIDt!n bAndelende al. n. IInJ.
I,,·nt,Jnl-. botelboudf'I'I, bat~n, :£200 lOs.

""'''''''-'', £400, tek01't, :£100 9s M.-\\'lIlj"lD
1.I"r Oln, op B4ffrunn"ler, .fdl'&iin(

IoliltJI"n" ..n. boer, bAten, £9,765, ecbul4en, £10,279;
£1i1-l-Jllcob 0.,...1 $cboltl, te RlcblDontf,
£27 Os.; ICbulden, :£103 4. 3d , ~lrort, £76
-Johann ... Hendtlll ErA.lDoe. ".n de At-
O..the,ut, b.,toon, ,£3Sf l"t , IChu1d4n, £00

tekort, l07 -J8cob A Alex'lntf ..r, te Kaap-
""ttwUD!!"n II'k"l!ItrAti., pro'III011e..1 tne, ....
batM ..D echul t .. n mlOt b..1r .. nd.-11 Dooe.-
Obn,loff I H..arhnff, ".n bet dlltnh "h.t-"MI. bn' ..n, £1 8 2 lO. , IIChulden, £2,248,

.£«5 lO, -Paul Philip d.. Prees, te Qn.dock,
IMld", I'n bo..r, 'baten, .£45 lOs. tdhllld"n
18. , t~k -rt, £251 8. -OnsI."" S.:bl"l~b8l', c.:b
L .nd..n ..n P..trntl J!lc~bu. YAD der Mer",. op
ti" PrUYI"". dlltMkt Tulball'h, boer, lI'edll'lon'lI'en

,...K_'" u. fioaal tof>rat •• n, baten en ~hulden

L"It8, All heflnnt'rl~ "oor _klrtr I!'"dl'a(
00110,( Ulpt d.. G IIk,,'1I en dien Mn d" N l<lr-

spn, srjn Z1turdlllr m..t leke .... plJljl'tirhb"ld
IIlIn lien lI!lutAl KllApatadech<'lVnlwlllI

name Lull...""nt StljtAnt, SlIr~nt-MAlnnr
S~rge", t W J",II. &rtMnt W Flack,
A n GrAham, kllnAftRlf'1'I Jo: Bn ttAIII. J

n"font, J LI.rfflllbtorlr,WUlrlek, J 'Vrank-
Th()rndJk~, 'Wo G CbArten, J I' LAwton eli

LUlknAnt J P Oa'&.S"l"j!'eRntO. G. Elton
mw.rdl ..r ~ 811"'00"" llie 1I'",elljf wAr'~ ,
m"dlllll~. titUil Jnll~D kn]Il"D wuen Sergeant
Il B.~dA, Kftry>l'IUIleAl'mltrnDIl'. F lllntnn en
I, ThomJl8'>II, hotonnle,. H J Art, J Cllmp-
W Ollllll, A DIX, C S Ee'kard, TI 0 FI'Of-
(1 Glbs'lll. n J H"rd.." T J J Ind"lby, E

II 0 ~hrtllljr, W J.~ PIl,.n... E P"ntl, A.
o II SlmJllllln, J, Srn.rt G F Tborn"l,

rnmermlln, R VOl, U T 'Vblll',., Wolff eo
I..r (' Ilodllel'l. n" meJ"IIiM liJD Mn doOn

nw-t de ""'eld 1.t!1lI8 d..r I(oDlnglD,Mn d"l1
met een leeuw, e@n eeblld eD een bond-l
I..n "erllll'rd, en tfrallen op dIm raod den

tfen p.IlI'enur ZIJ worden ,edrall'llI MIJ
hnt mt!t bwawe tttrPpeO Dtt aUdllllltn~
op d" Pu"d". ID IUIDwellgblHd "an de
Kupacbt! VnJw\ilhll'ercorpeen An 'faD

"nlktm ..nl~, ..n Sir "ereul", Robin80",
door .MI. R"bmJlnn, Admrraal SallDon
Oilier 8cAnlen, '~r"alde er do!boofdrol 111)
Pen korte toHprIUIk, _ann hij ooder
pr ol' w ..". dat de RiJka~1II!' er 'oor
om woortAAn de Kolonie te helpeD

O"eetdntt werd er JuiR nio!&
dAl!' ,eleg-d, en bl~ro"er tooDde deD

VOJ,re"lIendill{ IJeken Cl.,ke, die "" een 1'I'I'ek over
er kerkparadl! wu, Sicb leer ~ebelgd.
ItI'den, lelde hiJ, dIe ",," een dukbaar

eereteekf'bl tot loon hanner dlullten
en tocb wt!erklonk er II'fieu)uleblrreet &oeD
'Inlf8n. ZOO deed Uien dl! laken iD oad
DiPt Mur worden In oud E~laJld me.

1I'8IfI!"en"oor oorlollen, YlJf JAren te 'oren
terWijl fil' eeden ong b~ wat oleo", beb-
gehAd' Het werd o".nll8n. 0Pll8IDerkt

.."'-_ .... - "")W'tlhgen het on"ondig achtten OlD
l..n dienet In dil kerk bl) te wonen, ietl

IDlg. hunner beoordeelaall maar half De&Je8

: !i ===
TEN PEa TELEGRAAF. •

RF,sCHR TRLEGRAAFDIEKST
ER VE1{EENIGDE DRUKPERS.

onlaDg. deD h~er Burget,
een rld}8 te ""Ard d""d.

lI'e[D__ [ dat hIJ bflJd. w.e er

van de ft Eastern" J{naue1tn.ppi;
"ia Adett.J

EVELYN WOOr> EN HET EGYP-
TISCH LEGER.

RABI GAAT NAAR CEYLON.

n.'I~!JtI:gen en gepubllC:eerd op 9 Dec 958 v ~I~

, 9 DEC -Men zegt dat SIr E~e-
het beyelover het Egyptische

neemt.
zal op parole naar Ceyloo gaan.

ANDSCHE TELEGRAAFDIENST.

B A. S U T 0 IJ AND.

GR411HfSTAo,9 DEC -De correspondent.
'Van de Journal telegrafeert. Yan Muera op 6
Dec -'Do onlusten lt! het Lenbeecho duren
nog TQQrt, eo Jool8 broeder. die gtsteren Ter.
scbeldeQe aan Jonathan behooreode d~n nr.
brand"', biedt. tegeDstAud, eo meo segt ook
dat III jee1 hoorn 'Vee bUIt namen. Alle "eraJa-
geD kO~lIn OV(>1'860dat. biJ de nederlaag van
Joel. ~r telegram 'Vermeld, d.1I8 omtrent 70
man Ran dooden verloor, terWIjl Jo_than
slechta 'eenige gewond,," had. Joel ontanapte,
en zocbt schUilplaats 10 de Malntls, en biet In
den Vlj(jltaat.. al8 eerst vermeld Naiua:rliJk
beenlchf er groote opgc"oDdenbeld onder de
Balaloé. en er ZIJ" vele tege~tnJdlge rappor-
ten ID :omloop. Het III DOg niet bekend wat.
Letsle ep Maeupba ID de saak lullen dOOD. ),fa-
Boph. hoadt heden een groot ptteo De heer
Orpen :vertoeft nog te Konj&, waar bIJ sed.rt
den 17den IS geweest.

aan-
waar n. tiidingen omtrent den Dood in Namaqua-

8raanll~ nn land bhJVen nog steeda aUertrenrigst.. De
l'eftC. bel!oefte .trek~ .. ch Uit tot blanken zoo"el

alt·~t geklea1'cleD,-e11 da;t wel Diet ileob.
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UIl het
LilT ......... TENUERS.

..anr.... voor
:Iirak.

Z'IJ n :gelast 'voor
de Beschadjgde,

,

,GOEDKOOP

'WILSON VN, ,

I ,, ,
I ;'. )

gele~rl ]uD het ,Dorp "11"1&11.,..",.

Dit K~~baar Eigendom
tal Levende :lI"ve dngeR.
Steen en Man, omtrent 4000
ill beplut mt.0tn~rent '
bezit de PII\I.\ eet) groote h04~"f'elh,el(J
den. Dit Ei enddm behoeft

! '

,', DE PLlATS"~'~W~A
omtrent 1~51)2 M~rgen ~n UlB',rt'"

aflltand van Qmtreh!t 9 mijlen
beid .,.oor ~e!lIJJan~boQw. Elk
eeue .tast ee~ grO()t Woonhu
Laflderijenr \ :

. . !

:B.....,..........,.
SUBLIEME BLO
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