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PUBLIEKE VERKOOPINGStellen bosch. -...&.-,--_EVE~KOOPING

. VAN ZEERf
,:.: .-; JO

Bm~KUSTBAAR VI S TGOED
i ,~~ f

IN DE

;!AFDEELING ..FRASERBURG,
OP :

ZATURDAG, den] SIsten MEI.

7.UID-AFRIKAANSCBB

KONINKLIJKE MAILDIENST. VAN ZEER KOSTBAAR .

llHLIEKE VEHI{OOPING. V· . t·', ·d··'II: .. • .. :.i· .. ; ,. d}.
I-)EHEEft A,~MAN.tijnebmlf·" as :goe·,. ..u.Ulsr·aa ,"

h.·id oPfCf'KeYenbebbende, h.,.·ft deo
lln"HIl',t€<!ken.ien get\utori_rd Publiek te
Y elkoopen, op

VRIJDAGt 9DEZER,
i-I aar FA!r8teKI8.8IIeKoetepaarden, 5 ja.

nln oud, Ruine
1 F:erst e klasse Hij~ en Trekpaard
J do Kerry Koe

,lil y erte Varken8
I WR~on"tt.l
I Open Kar op Ven.n
I Paar To i~pn

tiil Mnddeu Á k"MI

I Houte» Krib. PU "'at er m..er ten Ver-
);c<.'p.,. J wordeu .""Jleboden,
VERKOOPING 'l'E BEGINNEN 0]( 10

URE V.M. . n·E t:m.,RATOREN in oonngemelde Boedels ~uneD Pa bliek doeD. V.erkoopeD te
WI~LISTON (ALIJ.B AMAYDELBOOM),\de ~aDdeeleD der ID.ol.,ent ..n in

je Pracb~I'~ PlaatseD WINDHOEK. en DE KRqlS (.&.LW BOKW ATER), Groot Kantoor nn d-o O<)lDmiurU nn Kroool.1>-
geumenhj omtrent 21,000 Morgen.; derijee onOp·obare Werll~n, Kaap d- G,...u.

Thlse elaat8en zijD goed bekeud al. de beate iii het Diatrikt zijnde .,oor Groot. H'l()p, 23 Apri 1884.
.,ee en ac.f1aperi en men "on .e Prachtige G"'noogaten doen opleveren. De TEN Kabtore ""n den Auditenr te Kaap.
Zakririer loopt er. door en kOD m.et weinig koatfD voor Beaproeijings.doeleindeD sta,j zullen tot op deu' middag V""
"ordeD ~rui.kt. Op de Plaat$ DE KRUIS il ~reed8 bet. g,rootste gedeelte ..!an Vrijdalr, den 9Jen proximo, Te uders wor.len

d h d d J d Z k li ingewaobt voor bet levereD no wodanigeeene . oorgraVID~' _tot. et .verall eren vaD en ooPi: er .~ nVler voor 88p~oeIJIDg hoeveelhedeu der ondergemelde Artikelen
yoltoold. ~8ata beZit ook een Groot WOO'NHUIS, MoieD, WagenbuIs, enz., als men noodil( bebben zal voor bet I{Bbrnik
abook . ~~te Tuingronden en Boomgaard en is ~leohta drie- kwartier nar rijdeus un de DwaDgarbeiders en andere geëm-
van Wllhst?rn gelegen •. : . [ploijeerdeD aan de Zeebl'eker-werken of

Terme;i van Betaling znllen gemakkelijk worden gemaakt. . elders in Kaapsta,) of d8IJII~lfs onmiddelljjke
:; [, ,uabijbeid,·van den laten Jnlij 1884 tot deuBON;US ZAL GEGEVEN WORDEN. 30B~~i;:'ïi!~~;lV~CI.oerlOOlb. Val}
. Ruod"leescb moet 115 lb. geleverd .. orden

't ~. 1.SJJlRSáEY, } Cnratoren. ;:~ l:lbib.en S:~e~~~~ .ne:ee:~k:l~ ,~b~
G~bouwen eier Kamer, 70, AdderJ*"Ystraat, Rund- eo 80bapellvieltllCb tullen als gedool,

Kaaps$ltd.• ,3 Mei 1834. ten der ranteoenen worden aaDgenomen.
• Rnndvleescb moet geleverd worden bij

De !leer E. R. SM~'11H,Afslager. ~::r~D'~~:~~~=hvO:ij'::nee~~~:~
i'· romp.

Brood in Illb. broodea van ongebuild
tarwemeel, zooals het van den molen komt,
per 100 lb.; brood gemaakt van fijn tar-
wemeel iu beooden van Illb. elk, per
100 lb. ; boonen (drooge), per 100 lb. drooge
erwten, per 100 lb; mieliemeel, per 100
Ib; bruine rijlt, per 100 Ib.; &Out, per 100
lb.; boeren tabak, per Ib;. steenkool foor
hoi.elijk: gebruik (lICreened), per 2000 lb. ;
naalden, per 100; olie (para1line), per gal.enz lou; stroo om ma~raaaen te mllen, per 100e, Ib; garen per lb. _

Moneters van brood, boonen, erwteu;
rijst, &Out) eD tabak, moeten &an het De
partement van Dwangarbeid ten desen Kan.
tore worden ingezonden,
" Men' moM, de namen op&'!'yen ..,.n twee
Borgen.

Het Goovernement behou.dt lI:i~ h.et rfli't
voo~, den laapten of een anderen tender
af te wijsee, of naar verkie,ing een tender
gedeeltelijk aan te nemen.

Verdera voor_rden nD het aan te gaao
kODtrakt lijn te vernemen' op aanvraag klij
het Departement van Dwangarbeid ten deaeD
Kantore.

Diegenen die Tenderen en hnnne Borgen
lullen beaohouwd wordllo al. volledig be-
kend met de .,oorwaarden van het aan te
gaaD Kontrakt, vormen waarvaD ter iDllAge
liggeD als boven.

. JOHN X. M_ERRIMAN,
Commiuaria.

'}e " O",t~ Mai.ll'ackeu" MtJ4UeMppij.
E 'toom booten dezer Linie vftr'treklum
Tan Kaapstad naar Londen om d.

{oderen iDI(8d!.g, ..ilL Madeira en PlJ-
mouth. te -int Helens ed' AscenciOD .aaa-
leggende op 1:'paalde tn88CbentijdeD.
Mei 7.-NORHHI CA::iTU':. Kapt. A

WINCHESTIit.

Mpi 2I,-GAI{TH CASTLE, Kapt. R.
':Uwe..... "

Jnnij 4.-HAW ~RI)EN CA8TLR, Kapt.
M. P. WEBsrKIl.

Jnnij IS.-OR" "1'{JLr,y 'JASTLE, Kapt.Voor Vracht of Passage vervoege men C. H. YOlnlCi.

zich ten Kantore Cfr Maatsohappij, Ad· ' AND~u~ ct M.lJ.KlSON,
derleys THOS E. FULLER. -lgemeen A.:!ent~.

Bestierder voor Zuid Afrika.

Df,~llailbooten der Maatscbappij vertrek.
.ken van Jo; aapet.d Daar EDgel&nd,

Via Madeira, om deD anderen WoeD8d&g,
te 4. nur u.m., te St Helena en Aaceul('n
ale onder aanleggende.
Mei U..-8PARTA!i, Kap," R. E.I. G&ll'-

rIN, Et.N,H., via St. HeleD•.
Mei 28,-Al'HENIAN, Kapt. WARLEIGB.
JUllij 1l.-MOOR, Kapt. CUlrIS, R N.R.

via Si. Helena en Ascenllion·
Junij 25.-TARl'AR, Kapt. Tunas.

In den Boedeloon Wijlen den. HeeT' DA.NIEL J. RO U X.

DE ONDERGETEEKENDE ZA.L PUBLIElL DOE li VERKOOPEN
OP I

ZATURDAG, IQ MEI AAN'=:tT., , ~
In de fnsolvente Boedels van ARIE WILLElf)en FRANS WILLEM PETRUS

.. BURGER. .
•i .-..- -;.,..,,",:...__-+- _

Gouvernementsberigt
No. 39::J,1884.

'S MORGENS TE 10 UUR,
Het KOSTBAAR VAt;TGOED behoorende aan bovengemeldt'n BoedelJgelegen

in Blok W, bevattende Groot WOONHUIS in nette crde, benevens Buitengebol1-
wen, Stal, Wagenhuis, Kralen, enz. Da Tuin is beplant met allerlei 'Vl'Iiohtboo-
men en is uitatekend Vruoh~baar; allea tezamen genomen een der aangenutnate
Verblijven alhier. ,

LOS G 0 ED.-Huisraad, het gewone 888ortiment, en wat ~erder opgeyeildAA~ "]JNB8ERE~ lal worden. .

EX AN DEREN _ BON U S o P V AST G0 ED.

P. ,I. BOSMAN, P.W ZOON,
Afslager.

(00 ~~xtl'arette ;\ aal.sche
Schal,ell ell' Bokkell~

----_----

De OnJHgetel.'k; nden hebben pas ó~t-
v.ngen I'X t Couway Cutle,"

9 KISTEN SAUeYl "ZUUR.
THOMSON WA TtJON.1l; Co .•

ST· GEORGF.~ ~TRAAT BELANGRIJKE VERKOOPING,

. WED. D. J. ROUX.

F. L. LINDENB ERG & Co.,Afslagoers.
Op VRIJO~G, 9 MEI AANST.,
Zal opg~meld getal Sch~pen e~kken,

In extra ~oeJ(· conditie, '<.

PJjBLItJK WORDE,V- VERKO T,
TE JtLAPMUTS.STA .'h

Zij aulleu zeker present zijn. v

J. S. MAHAISk c-., Afslagers,
PII"rl, 5 Mei, 1884.

In den Boedel van Wijlen Mej.
de Wed. Van der MBRWE,
van Bavi~s-kloof. KOSTBAAft VASTGOED INKT.

VAN

AL de~ell"l1 iets lUIDvoormeld en Boedel
vH!!Cbol,iigd orvan deneelven te rorde.

lf" hebbende, worden versoebt hunne Reke· j TE
OiDl1'fnle voldo-n of bniHi8 vor.leringen iD ~

le senden, teu Kal,tOl'e vaD den Ondergetee. VOORST' E·. BOS· ''rESW£' LJ)
;:ËtE~l"EN Z," WEK"" VAN AF .' .' _" Y: "', :M.am_.·.i!· e.sbl1P1r...hec. U_.•....euraka.m.er.

DIlLE HENRY VAN NOORDEN, A.FDEELING WORCESTER. -J...AgClJtvoor den Executear ".

Generaal A",enUJ,·en Vendn_kantoor,Datief. D"e Ondergeteeken' de Zal-·pu·bli·e·t·doen verko·o·pe·n' itBELANGRIJKE VERJ{OOPING
Piquetberg, 5 Mei 18s.. . ~[ V.iN JENE IrOST.8.4~E

Donderdag, 15 Mei aaDst~.WijniJaats, IWijn, V.twerk.
's MORGENSTEN 10 UUR,· 'li TE PAARDENBERG.

. . I. .Zeker KOSTBAAR EIGENDOM, lijnde de Plaats geDaaDld tt DA.SBOSCH," "~i
gelegen ala bovengemeld, thans bewoond door den heer PreT' VILlO... ZIl •• Il. ~.~,•• ob••t.a

lJeze Pluts heeft volop en vrij w"ter, i. bekend als eeae uitstekeode ZlI8i-
plaats en beplant met circa SO}OOO Wijn8tokken, beeft uitgeatreKte Vee".eide en
bevat Ruim Woonhnia met Vier BaiteDgebouwen, Stal, Kelder, Wagenhaia, el1z.

Dit is een van de "einige gelegenheden dat zulk KOSTBAA.R VASTGOED
in de Markt wordt gebnrgt.

Verder zullen worden verkocht de volgende LOSSE GOEDElRE('l, tooal8
Vaatwerk Yan alle soorten, I Wagen met Trekgoed compleet, I Kar, 2 Paarden
en I Span Oasen.

HUISRAAD. het gewone assortiment.

30 ADDERLEYSTlUA'l';
Die bereid zijn een billijke Disconto toe
te staan aan Koopers in 'l Groot. Te

krijgen in I, t en t bottels.

pril,~

cto_. ' BESTE

SCHRIJF- E~ KOPIEERINKT,
GEKAAKT DOOR

R. B. GREEN & SOERMAN, '
HAMBt[RG.

umarij.
AAN DEBITEUREN EN 00- Op

DITBUUN.
DE goede hoedauigheden van dese Inkt

. zullen haar genoegzaam aanbe'elen.
Zij is vrij van Zuur, blijft Goed, is BOO
Vloeibare Schrijfinkt va.n een donkere
klenr met eerst een roodachtigen tint,
die spoedig tot Pikzwart overgaat ..-In
verscheidene goede kopijen levert. DMr
zij niet kleefaobtig is ia zIj ook een per.
fekte Schrijfinkt.

Eetip A&enten.voor de JtaapkoloJlie:

Dij.

AL degenen die iets te vorderen hebben
van of verachuldigd lijn aan den

Boedel van Wijlen den Heer Dras JAeo.us
PalT2JllUS, en Dagelaten Ecbtgenoote, gelieve
banDeHekeningen te voldoen of hunne vor-
deringen in te zenden ten Kantors van den
Ondergeteel<eDdeBINNEN ZES WKKEN
VA.N il' HEDEN.

EMILE HENRY UN NOORDEN,
Agent voor de Executrice

Testemeutaire.
leoJn.kantoor, Piketberg,
ij Mei 1884.

.; ;~~
De ozi~~rgeteekenden zutlen doen verkoopen op

i!LEMOENKLOOF
s : "'.. OP

Zaturdag, den. 17den Mei 1884,
f i I. 'VASTGOED:óO'

TRIES & .oo.
lebraazij.

uraarlj.
:.art.

~M_ii_ati_S
.::WOR GODS GOEDHEID

~

. OUOERU;;A~;=O;; JOUBERT
"WOUll.

JOHANIIA HELENA JOUBERT-RETIEF,
OP DE.'11DENMEI lijS4,

~ Hu 50 Ja.rip Bchnvtdateuia.
~ Hunne Dankbare Kinderen::3 f'D Bebuwdkfuderen,
~ P•. I~R.

~mnfmfmnhhMfnnM
STELLEN BOSfJH.

Bonus zal worden gegeven. WOL, VELLEN J RMZ.
VAN DER BYL&Co_,

35 ST. GEORGE-STRAAT,

ZIJN Koopers van WoL Vellen,
Huiden, Horens, Wijnsteen,

Angorahaar, enz., ;

'l'egeu l' olie Markt-p.·ij£ea.

J. J. VILJOEN.
F. L LJNDENBERC cl Co., AfsJa2ers.

illj. De K~~are Wijnplaa'- "L:EMOENKLOOF;~' Ilelegen .1s boven, groot
omtrent 25~)~orgen; beplant met'omkent 76,OOq. Wijnstokken en bezittende
g~ ~~pel. Uijeo-.en PompoenTel~?n. De ~.,oorraad Water die bijna o.n.
altpatteh]k 'iIJ en geleld wordt tot bl] de voordeur nn het woonhnls,
maakt Lno~1' een van die lleer kostbare EigmJdommea die zelfs een tijd Yan

' , .. . .' aaDboudend~; ~roogte niet ernstig bu aohaden. pe Geboawen heetaan uit eentWood· .~.'r ti·· ·e·f' E· . . hoohtgebou~ ,Woonhnis m~~ Stall~u en al de ~.one Buite~~~wen. Een.. ;'. . el'lf.· "ieDW en h.,htgebollwd W,]npakhul8 yerhoogt de .utrekkehlkbeld van dele

.
'-' . .'. ',. .' .• verkieslijke !:P. laak die gelegeu is binnen gem.kkelijken afstaDd van het

KlipbenveJ S~ion en· omtrent bálfweg tllllChen de -faarl eD .Halmesbary.

' h. LO&<::!E GOEDEREN .goEDE STERKE DIENSTIGE STOEtEN 411L~;j •• 3 r.e..- Bniode-';j •• a 1(;..... Btu ...... 2 S........
nit de t~ud, I) K1li~o,)1 'Rijders, 2 Legrers, 1 l'rapbalie,. Half.men,2· E',.L K Ankers, B ... ~dewlJuketel en DiatiU~rk:oIf, Koperen &:;toomntel, MandJes, Benoo-S. '..,.' .' ..digdh

de
oo611p~r een Wijnpak200hllÏep'2 madden} ~verj VIl)mudd

l
8D
So

,U
h

ijen'homKtrenTt ~5
"!\- mud a a.tt .. , omtrent ompoen8D, nar-ou eren, otsc e ar, IJl-

gen, Ploeg, 1tedel .. en Toom, } P~rd, 30 BokkeD~ • Varkene, ) ,500 bondelsL" LKE STOEL heeft den PriJs op de zitting ,gedrukt, alsook onzen Dekanoo, BQerden]gereedaohap, Bllïara,.c;l, ens.; .r.J naam, als een waarborg van goede waarde. .. " u· O· ..ay U S' I
De Onderwrteekenden nemen deze gelegeqheid waar het Publiek . 41':........ .

van Kaapstad en omliggende Distr;i~te? uit te nooaigen hunne Ultgebréi~ V.•.e.· rkool'log te b-.crIBnen &e._.... 9.30, .m.de Vertoonkamera te' komen be.cigtJgen al waav' de Grootste Voorraad . , "8 ~

J. J. DE VILLIERS. ,'i!..P,zooD,} GesamenJijke
A. G. WATERHEY.E1\ Curatoren.

Malmee~ry. } Kei 1884. :

in Zuid Afrika te men' is. Bezoekers behoeven niet bevreesd te zijn dat J. \vi ltOOR'ItBBS Ir. cl .~CQ.,Afslagers.
~r~~~d:~:~:h~:~:~~:~V~h~~w=j:~:!c:rwj .LET···..1I.!:TEL,· 100, PER ·.O:.ENTWINSTzal worden als zijnde eene . Tif (_
Te...... teUing vanKolomale ~.Iel~ Guaho.-MaImes'b~-Guano!

Kerkschool-Calvinia.
.AANZOEKBf voor de Betrekking Tall

HoofJooder .. ij"er voor de Kerkscbool
te Calvinia, sullen door den Ondergetee_
kende ontvangen worden tot 15 lLEI. Ap.
plioaoteD moeten in BiIiat "iJn iu bet Uol
landsch en in bet Englliacb I{rondi~ Onder-
wijs. te geven. 8alaria £~OO 8 jaa1'8,
IDII~ £30 foor Huislallnr, Een gebuwd per
IOOU .al de voorkeur hebb!ln, daar hij aan
bet boofd 11&1moeten staan v_n 4e IorigtiIJg
voor Ko.tgaDgers. Het Salaris zal aan mer-
1181ijk ... rboogd worden, waar Applioanten
geDegen liD bekwaam zijn, OlD '8 Zondags in
deu arbeid onder de geklenrden te belpeo.
Werk dadelijk te aanvaarden.

W. ROBERTSOY,
Vool'lilter etes Kerkeraads. ZIJ die eenige VorderiDgeR bebben in

bovengemelden Hoedel gelieveD hunDe
Vorder1nllen bij deD Oudergeteekende in te
leveren bINNEN IJE ZES WJ!:i\~N VAN
HEIJEN, en lij die ieta verschuldigd sijn
aao den Hoedel gelieven snll<s binDen gemel.
den tijd aan den ObJerget.eekende te betalen.

J. P. ROUx., Ja..
Libertas, 20 April 1834 .

'OVERLEDEN, DP deo laten Mei, onze
geliefde Dochter, ffiA ELJZABIT1l,

in dep onderdom van 13j en" maanden.
T. F. D VILLIERS,
M. E. D VILLIERS,

é~ geb. Huao.
Klein Drakenstein, 5·Mei IBM.

KENNISGEVING
AU

Crediteur'en ell Oebiteoreu.

0\ERLEDEN, op Woensdag, den 30sten
A pri', Da een lang en smartelijk lijden,

AUTTA JOHANNA SOPHIA, oud 2s
jaren, ge:it'fde en jongste Dochter van de
Weduwe

In den gemeenaobappelijken boedel van wij-
leo JACOBU:s P. itOCX. ";II:lI~OB,ell
RI';KIE WOUT .INA t(,IJUx.----'"

P. N. GRAAFF.
Villiersdorp. KENNISGEVING.
OVER LED E N,-Op Zondag, " de1er,

in dell ouderdom vau bijoa 26 jaren,
PAUUNE JACOBA BEG'l'&Et, geliefd'e
'&htgeDoote \'1I.D HallD.IIII J. Zo...
Kupstad, 5 Mei 1884.

DE .. TIMES OF NATAL," komt dage
lijk. uitiD PIETJHlMARITZBU RG,

de Hoofdstad, eo is het voornaamate Nieuws-
blad iD de Kolonie. Een debie~ hebbende in
de Tranllvaal, den Vrijstlt&t, en onder de
blanke bevolkiDg van Zululand en Bullro.
land, is di~ blad Ditstekond voor .Adverteer.
ders. Om haar binnen het berelJe van aUe
kiullen M brengen ja de prijll no deae
oourant verminderd tot op Een PeDny
(poatgftld vrij binneD de ~nie). Eige_
rp VAUZE SLATTEIl & Co., Drukkers,
li&ntoor ..an de .. Timea r Natal" en
ic Gouvernement. Gazette, Kerhtraa~
Pietermaritsburg DAS CAPLANl)

)

Deut8che Zeitung tUr Sud-Afrika.
Dnack and Verlag 'Oil BrauIl ,1Iliebselia4Co.

OAPSTADT .
"DAS CAPLAND" hat sicb zur Anfgabe

gemacbt, die Inter_o der douteehen Aa.
aiedler in Sdd·Afrika nacb Kri.t'ten 811 ver-
treten, eine eDgere Verbiudn ng der Deut.Icben
un&er eioander berbei~uftibren und .ie von
&lIen wiobtigen VorKin~n im lIlnttenande
Ilnd_,-;>&lIendbrigen Staaten dnrclllOrgfiJ~ige
Berichtel"5ta~a"g 8U beuaohricbtigeD. Auf-
atle ane dem Oebiek der Volk8Wirtheohah.
IIDterh&ltende llDa bel..breDde .Mitl.heiluDgeD,
BomusuDd Enihlungen scbli_n siob den
politiaoben Berichten &D.

Abotmemeotapreil: per 8 Monate 6 8b,
-6 Kanate Jl sb.-j&hdt(ch 1 Pfd, SLopri-
u1llll8J'SllClo. "."
lnRr&~: EiDllpahig per ZoU !ah.

64. od doppellpal$ig li ah.-Bei atebendeu
Aazeigen Raba.$t VOD 6, 10 "'p. 11)"/0 bei
Jt 6...". I2aooatJioh" -!aseipo .

............. 11'&.. aad truco

•

-~ "
00 0 •

;

19 1. t

00 0 •
!i\'

OHl:tLIWEN.- OpWoenadat. 3() .April,
EDlIt'lIDGn.u:, ill deo ouderdom vaa

5jareD, ell op Zaturdag, 3 Mei, ~TD"T AA.
l1!Lït, m den ouderdom van 2ijaar (beide
&ac de croup) geliefde en diep betreurd.
kinderen Hn

J. C. Dil KORTE, In dit Magazijn zal men r'rinden een Grooten Voorraad Enge1sche en.
B. T. DI KORTE, andere Meubelen. ~degoed, apijten, Corticine en Huiselijke Benoodigd-

Geb. BAlI. heden in groote vencbeidenheid.
De OudeMlbetuigen m't. deaen hun inni· D. ISAACS & Co., ondeme.men goede Meubelen te vark. nnftA'n~eD danie aan den Wel·EenrWden Heer __ ,._

LrculOP1 voor sijne deelDeming pdurende tegen minder Geld dan waarvoor inferieure Artikelen elders worden "er.
de OIlJreateldbeidbnnner betreurd.Kinderen, kocbt en wenschen hun die koopen willen de raadzaamheid op het. hart te LOaIm
Ill. ~'\8ll' voor bet hartelijk ea troostend drukken om hunnen !"oo~ te ~gen met het doel om tie prijzen·' , er, w

. -.(4..il"~~1' ht'm bij geJegeoheid 'der begra met die van andere hwzen te v-...l;lken. Daar er geen an.der aan .....,...;a-{en. uitj!eeproken. •• "'~""01 8V<>U
Kaapalllá, 5 Mei 188 . uitgedroogd Bout JD dit Etabliaeement wordt gebruikt kunnen zij met

• aL#,..- vertrodwen elk artikel waarborgen.
8 EKE NOM A K ~N Q. . Het is de gewoonte duer Fuma om alle goederen te merken .tegen

NETTO KONTANTE fRlffZEN BUUB.

VOGELSTHUIS- VEDEREN.
DE Ondergeteekende Koon 8 TRU I 8-

EDE REN eo betaa.lt de VOLLE
WAAR, _.

DÉ onde~kende, eent" groote hoev.eelheid. ÊXTRA GOEDE GUANO be-
. kome~-:hebbeDde, it gereed eenige hoeveelhei4, Diet minder djlD een. halve
Ton, te IeTer$1 aan de Halmeebury 8ta~e, tegeD zeer billijke prijzeu'.

Lang ctediet en termen"r aannemelijk.
8&D- de P.khnisen i vaD den WeiEci. Heer Jan

E. G. ASPEL1NG, ;
Bt. ~rgestra&t.No

,

'1'0 EGAjNG

EH

VaR dezeR Reld we.;t. Diet .wek".;

'tOT 1IH i '
I

Alfred Dok des i N ach ts,
-I

KENNISG EYING gesobieql hiermede dat
van af den 1.lAIn Mei 11., de hoofdin':

gaD' tot het Dok iederen JlI!Cht te half 12
ure ploteD _I worden, ~ welken tijd
geen Ca.. of HiJtlligen zall. worden toe-

,. - gelateD bet Dok binDen", rijden of teet~.g&ossen. DE c<)TrAGiE met omliggende 'erlateD, tD toepag &al all~n kunneo ge-
.' . . .' Grtm_··. den, te. zamen· groot om- lIOhieden un het kleiDe Hek·1 ~a~ICI8keu inVJ1Jlalr, 9 Jl. .bijlondere gevallen ..O~ pe~lIIle ~ na

w ..' 8& .., trent GOp Morgen, Jlt'8Chikt voor pmeld UIU' met RIJttugen ~nen te njden,
.lleQlelde· o.eo JJ'lbliek.... iemand di~ de Koom.,'tijn- en Vee- moeten achr ifIAIlijk aan de ~venOQmm_e

lt Jj A P IIUTS boerderij ~wenacht voor te zetten. gachiedeD. Op 1•• 0 Iil.utra 00Ddi&ie ltD . , --.

JOHN BA DERS,
Sear...,..

J. CAllPBELL •.
j

- PAS ze~entien dage;-;- het .fSeneo ftn
. mijn ZooIl, AU.HOS BUlJa+anU8, 0tI~

BliepbedeDnamiddag mijne lievelillfJ JOB.ur.
lis illIlDRl&:Us,inden ouderdom ~O 22 .)Vea,
9.lIIaandenen 21 dagen. 'HartniBcheveDd
&lIb mij dMe twee "8pD iD i.nlll: een
lunell lijd op elkander gefOlgcl. ~~ is mij
tdrter de gedachte die ik op goe4ë gronden
1III!f koesteren, dat lij Yei1ic lijo :lÏIuJgelaud
IQ de baven der eeuwige 1'111$. ,

Ol Ww. J. H. KBlGE,
.Il..b. PJUUD.Pllafl, 30 April llst, vv ~

TE'·R.
~Dde
ot~
~ voor
n Vee-
letteD.
~K.

D. P. KBLLBT.
<" ,. : • .:;> .,'",IWUI:I" ~ .......

. JAC8. J. BRINK.

ItUl4eri1lvl-' 'I Maart 1884.--lIfIWJ



belIgteIl omtrent dIJD heer Mllcken.ie
dat IIIJ er op nit 18 om zooder Ko!o.
bIJstand, en zonder lt ta te ofl,tz:ielll,I·"':."'uu!,u,

als Britach Oommissaris III
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MARKTPRIJZEN EGYPTliSCil I\IEr ws

u"tv~nym eu grpubt.f.ffrl - II, :J 1, "m.J".. 6 ... 7 Mn, 18q4
e « d £.,
o 9 0 - 0 15
020-05
023-02
o 0 li- 0 0
00 2-0 ()
1 4 0 - 1 17
:J ~ 6-0 :.I
038-0 3
019-04
o l:l 0 - 0 13
o 2 7-u 3
016-01
o 0 1!- 0 0 3
050-062
019-042
o ii 4-0 7
004-00
o 0 li- 0 0
OOI-UO
o 0 11,- 0 s
o i 6 - tl 10
o " 1 - li 0

7 \\ ..gen! en 35 K .rr@D
6 ,t 22 t.

Over OOP Jalll, III \1 ..1 1885, wordt .el",.lu .. j(u..........

het bcschermbeerllchap van den
Belgen, door een te Antwerpen
Maat.chllPPIJ eeu algomeene Tea- I'vEll'Olrdf'lld

'u<,u""",,,.,, g RItaar geopend waar men
der W!1r~11 toe hOfft

het doel (m meuwe bandelabetrek

AlU'Oappelen, fT mild
Appelen, per 00
linter, JH!' ~
Bloemkool, JN!r atuk
8 At, per bos •
B "'n"", JH!' IDnd H'

nden, l"" .,nk .
GaDI8n, per .tuk. ,
GI'IlnUlAppeleD per 100 "
Groen .. I-Ioon ..n,~r mud •
O."fJf, pr 100 Ih.
Roeadera, pentak "
lt lOl, Jlf'f Knk
Li_tlD, pe" I00
P"Nn, per lOO
Patattu, per mu~
P"m"""nen Jlfl' Itok
Penlk.n, per tb
RapeD, pe' boo
T01IIAlOC8, p'" 100
UI)fiB, p'" 3 bu, ...
Wo 'elefl, P""' ' '.
Dinpl"lr, 6 :\181,
Woenedljl', i "

LONDEl'Ii 7 MEI -Dnc Ilritsche offiCieren
van bet Eg) ptische legr-r lOJn op ('{n verken
mugRtogt den NIJl op gezon len ten einde m
toekomsugo gebeurlijkbeden tt ¥ -orzten'T EEN EN AN DER.

KAAPKOLUNIE

DE DIAMA..'VT\ELDE~

Dl
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vu
lil
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IfUUW~ MARK"

P'l!II 6 ... 7 Mei, 1884

A~rd", ..IMn lIprm1ld il 7 6 - 0 lol
A~I~n, p.' 100 ••• 0 2 0 - 0 6
AII)n. pto' t AMI 0 8 0 - 14
BOolnpn, l,pr g be 1 1 0 - 1 lU
Beet, l"" ho. 0 U 1.- 0 0
BloemIrooI, ~ .lnk U 0 2 - 0 0
Il< ,., I)t'. Ib. ij 1 6 - 0 2
Drwun, per mADd () 2 0 - 0 11
Eil·'~n p..1 Il 0 12 0 - 0 J7
&lud ..n, ptI. -tuk .. 0 2 0 - 0 2
Ganleo, l'~' .'nk () 3 2 - () 3
GuA,,,~, per 100... 0 0 li - 0 2
Granut'PP"I ..n, p'" 100 U 2 0 - 0 ~
H n<1.... p-r ,tllk 0 I 3 -" 2
1\",,1. p'" Uuk 0 0 01- 0 0
KalltOeMn, per olnk 0 6 0 - 0 12
Kweeperen,per loo 0 1 6 - 0 6
Makonw.n per .tak 0 2 7 - 0 li
MI.h .. , per sad 0 14 9 - 0 16
MI.hps, Gr0l'8e, pr lUO... 0 2 3 - 0 2
P_lAUu, p<'I' mud 0 6 0 - e
I•• n, per 100.. 0 2 0 - 0 3
Pimllppelen, jl"r stuk 0 0 4 - 0 0
PI.~II"per 100. 0 3 6 - 0 7
RalM'n per bolt 0 0 01- 0 0
RotlJnl!ll, p'" Il. 0 0 lf- 0 0
Tom~t "',1"',100 .. , 0 1 6 - 0 2
Ul)fIn Jl".3 bub 0 6 6 - 0 8
W rlPI ... , I"" 1:.<... ... 0 0 Uf- 0 0
Zqurhm""n ..n, n 2 6 - 0 I)

)

le
av
ge
te
Uil

1Nu
tn
"lp
"'1

E

~nid·~ftikaall.
OOl'liDERDAG 8 MEI. 1884,

UNVKRWACHT
DI!lOIDJ.G motillu nrkondlgde
mlnlllt.-ru,ele blad der KoloDle dllt de Op
poeltIe bet 111111 bad gehad toeo ~IJ verkon
dlgde dat bet A.hol!,terle van de &!lak der op
TraDIlkeI !.een Kabtnet.k .. eebe zon mak en, de
wani met de resolntle die bet op &aDlltl\8n
den MAaodRJC onr .IJe zaait zoa '!'ooratellen beel op deself re "I,ze. slechts,
lOa bet etaaa of '!'allen UIt "'&.1', voor WIJ. met. minder schranderbeId eo du mot
de Oppositie, met onverwacht, want ree JM nder kans op" eed :!I'volg, Vrees

CALEDON,
(PIJn een CorresPondmt)

loopen dat bet MII"ltene V"u plan WIll OlD

bIJ een Dederl.ag op het pout der Tra"l
kei af te treden. ten einde dan de 1118nwe
Begenng op de finanoleele kW88he t~
benriJd.n. Gebeel oDverwacht 'If.. bel te worllen, en te,
flIb\et dat op dienselfden dag bet. MIIII vt'rp'l~t om een J.;ohtlc
.teD~ tot .f\!pdIDg besloot op eén kWetotlt voor te .taRn die het broo t dDllrder
y.n een "IDlekt," aoo ala "IJ het hoor ten Hollandseh overal III p'"ftts vali
lukirukkf'D Kn t.ooh van dell heer SCll\n E, geh!Cb breugen, ). steJhllKt'n d..r Repu
leD kOl)neD WIJ ons dit begrijpen HIJ hao bh. keo bier Invoer .. n moe~ en DO~ he ..1 Wil Ikl~[lIS!Jen
kUDnen b,.vroeden "at bem te wachter, Het eel'8te II! Ol!JlIlSt De rer .:"oIe-
.toad. ZIJII proclamatie tot vnJlallog vlln Waar de ,d,,1l1" op doel~ bad volstrekt

avoer ftIl !'lu_ wu, bet luewa v~ eeD u,a'oerder tlllll~"·~IJ!'l~IIJ~I.maoU!llQe.
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..
Pftlll8ll. 1IUt

.... " 1.]''''''UI<1I d&cht .. lit ftt het haar 111&11 ...

te .. moet. Er - .. IIlUIIlicbt. F,..,.
hij bAar,lflJ'de &lJOba04 op hur ana ••
MilDf', dl h.b JlmaD Ifedood ., (Hili"

hIlabaad) Getal"e antwoordde
Franb wat hebt "e gedaan" l'lIl!l1[l1llrl"larllinjftlD

AIl!~W()()f,aGe• Ik beb J' mao lftelokflD DIU'
of hij dood le. Fraua w.. ....r 0PQ'e

wliDd.n en bleek Wllh ...... tof'n ook ben
8"'~omeD en leid. Moede, er 18leu
Franlm he ft leu aan YMe, ,edAan
da' bl) b.m ,eetoken heeft." Hi] &elde
aljll "ader d~ banden op de borat b.td II~n drak
keil en 0 I 0 I had hooren roepen Getw,,_
'WIlS. toeo naar !ten.kle I plek loopen maM !Ce-
'l'Al!ll'ene'WIld. haar Dlel laten gUll HIJ d"'llIde
h~ ook dat ala III aaar het hu. &Arol(
Ilinr hiJ hfln hetaeltde 1011 oen dat bij MD

hAAl' man gedaan bad Hi] b",al baar toep m.lldf~ill'en(le
de IIInd8l'en en heID nMr het WlIecbbu. te IllAn
Dit bil s wae e.nlge honderde ,.arde "an MI ne I

.. OIIIDIl ZIJ ,"ojlen toen naflt bet .. ucbba 8 e
Il nlren nur binnen door het "enlter daar d.
d"at gesloten 1II'U ZIJ bragteo .Id_.u den nacht
door Er w"ren t ...ee mamwsen dur Frao"
en Reta jfe bl .."en den jl~beeleD n.eht op eon
mattae litten G tllille merkte dat Frank8 loU.
'ao :llCbter liJn ralf aam dllt op een .. ee 1I'.leek
eo b!ot onder de matrae nrber..-de Fr"nkl bKI
e"o ta"1l mee dat h j ge .. oenlijk aan een n m
om I jn ID dd e1 droea' Ala bl) d [ mea mot
dro., biOI(bet Ilnroonh lt acbter II bed Den
'o~nden "orgen yr e~ omt ..nt IS uur l'e h.
te" Franke ~n de anderen bet ...aeebbu 8 en
Il Dilen DRard. wonIDg FraDke ..n W li e a'ln
If8Dpaar b noen III'" de aDdereD bl,.... n bu ten
Kort d"arna toen baar tooge ~pen werd dAt
baar man dood ...,.. glnll jI'IItDllle ook nMr b n
uen In d. kRlDer .an 1l8,anllen~ Z J Yond daar
~t UJk "'n baar 'nD balt kD elende en hA t

uttellde op een .t el nabij de deur Geru ilO
IllnIl tOODDaar baar man jlr •• p bem b J d. band
"n .ld8 JUD IlIJ S Jt n.t dood Z J sioot
Iem toen d. OOllell F ank •• eheur I. t""n de
zordljnen en ..m~et de Rto,,18Doouer HIJ .. lid ..
d.t (etulg" bem b er D lOll b Ipen
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Nu bad de pauze plaats en nil de herope
nmg gtU tie R gter te kennen dat ID een der
zaken dj) vrouw van een Malelsch besehuldigda
verhoord was schoon dit volgem de Wet niet
mogt De vrouw van een MalelJer W88 not
zoo goede en gehuwde vrouwals een Christen do
Dit punt zou welhgt voor het Hof van Appel
behooren gebragt I;( worden

Abdol May W88 door een diender n een kei
der ge"9n den en had den diender eon slag
met eelJ schop gage"el
h J had hem eerst geslagen
kreeg h J dn mssnden

Nu kwsm de zaak van J C Beckmann den
Dwt80her d e op een plek aan Kloofweg op
een Jon~n gescho en had toen deze eikel.
op zIJn land zocht De Regter WS8van oor-
doel dat deze zaak Iiever geschikt had moeten
worden Adv Juta seide usmens beschul
d gde qat doze Illets hever wilde en sange
boden blAd om £40 en al de kosten te betalen
maar adv Solomon verkl ....rde ala ambtenaar
van het Openbaar MinisterielDstructie te hebben
om met de zaak voort te gaan A<lv Juta
verklaarde op een vraag VIln den Regter dat
ZlJn kJ ellt soh tldig zou pleiten san gewone san
randing maar daar wilde de heer Solomon
met san De verded gink kwam daarop neder
dat Beckmann op een hoer der geschoten en
de jongena niet geZIer. had voor een hunner ge
kwetl!t WIlS en ZIJ klsagde over de mamer 'll'&8r-
of. de "f!lrVolgtng gedreven W88 De Regter
b eek UIt ZIJn opsomlDlbg der zaak het hier
mede eens te ZIJn en de wtl!prsak
schuldig

IMEN.
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stel tt, doen
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mstad 118&1'

WOENSDAG 7 lIlEI 1884

MOORD

Alfred Frank Tub.1U sli.Q.a Alfred Frank»
een sch6$pssgent woona htlg te Kaapstad
stond beschuldigd van moord op Folhngton
Jsmes Milne a (UI Jsm08 Fothenngton Milne
op of omtrent 29 December 1883 Gevsngene
pleitte niet scbuldig en werd Terdedig<l door
advokaat lnnes

De JUtylO dese zaak bestond rut de volgende
heeren -J Dickson G Kilian Samuel
franklin Jno Woodhesd Tbom&8 George
Smith BenJamm Gersbach J Neeeer W
Hensober en Thol!: Osbome De beer Innes
had tegeQ den hoor A Inglis en adv Solomon
tegen den heer A Yeo geobjecteerd

Advokaat Solomon die voor de Kroon op.
trlld zette de zaak wtein de voornaamste bIJ
zond ..rhedan waarvan onzen lezen reed. ge-
noegzaam bekend ZIJn wt de rapporteu van
het voorloo~llg verhoor Toor den 1llJI.8'18trs.&t
van tijd tot tijd ID ons blad versehenen In
ZIJn toeBprask drukte adv Solomon "oorsI op
het Imt dat de gersngene met de vrou .. van
Milne op onbehoorli~k intiemen voet had ge-
staan en :dat MilDe dit had geweten Hij lit!t
toen de volgende getuigen roepen -

Ehzabetll Miln~ de .. e4u .. e nn den 1'8""
moord@, die ,.rklurde dat III oDgeveer 14 J,uet!
m8t den olerledene getl'< awd lle .. eHt "U Z J
hAd Inen klnd~r8n geb8d waaroan er .18tlbtl
drie ID bet Inen .. areo ZIJ "aren IDMei yer-
ledeó )Mr nMr Relllkie 8 plaata gekomen Z J
ItAd In dieselfde malnd den If8"IOjfeoe leeren
kennen, eli wel in de PIelDatrut al"Mr I J hem
&ekeren Rf'9nd ootmoet bad ZIJ had eed.rt on-
behoorliJk,. omgang met helll gehad Frank.
.... later 80lllS biJ bMr en haar man komeo ve,...
tonen nMr man "lit later "'0 yoor.tllden
onb.oboorhjJIeo omgaDIl LI KerllDII "'" Frank ..
op u tooo4iglng 'l'&n .Mllne aaar Beolkle a plllata
gekomen om aldaar liJn vacaoue door te breD
g8n MilD' eO gnangeoe waren toeD ecbter niet
op al te Itoeden 'oet met elkander G.talge
,erhaalde bet gebeurde op deo 29aten D_m
ber toen U IDe I Jn lOOD Wilhe en gennIlene
naar Kaap-tild "areo g8jfaAn en Frana eer.t en
de Anderen later dee Afonda wIlren terDjrgekeerd
B J hun tel'llKkomet bad den III e~"t gedronken
en M I e "erd meer ot mID bellCbonken Later
bal! de tamn ti .Mllne en Franka th.e gedronkeo
MilDe ...118 tben met de kinderen op aloep gegaan
aetulge "l1li Diet leker of Frank. ook op de .toep
gegaan WAS, of In de dellr bleef aWlo Getu ge
bad I eb toen naar eeolge n.blJIslageD butten
ur"l]d ..rd om een dlen.tbode Yoor den yolgend.o
dag le lO ken Z J bl",f ODllneer een bllf
uar wog eO ke~rde toen terag lIIet e..n kl.ar
hDg ..n twee melden Milne lag toen nog op eeD
kat,,1 np de ,toep Franke .... toen 10 1" Iltka.
mer ...aar bl)81i.p Er .tond nog eeo bed bebalte
bet I jne ID d e kamer Gelulge bad de mAIl én
de t ..... meiden naal' biDneD genomen eD .. at tu
drmkeo lI'''II'uen Z j gil haar man ook wat
brandewIJo !lp de .10t!p. De kleurlingeD giDgOD
toe~ weg Wil he getuig.. Ioon ..u toeD lfIIIUl
alapen FJ'Wlks Wil ID liJD bill" en de .ndere
ki~deren '''il Ahlne .... rea bl) hun nder op de
stoep. W Ilhe _ te omtreDt 11 are gaan
I "p"n Gm. jfe Wal toen op .toep ge-
jlaan en ~d Miloe (emaagd om DIMr bed
te kOlDen ...at hl) weIgerde te doen leg
nnde dat ptu..,e de t_kindereD JohDDle en
J eMI. mett Demen eo Daar bed m-' gaan
~n dat bIJ ."lf &cu l(omeD ale hll er last toe bad
Getu ge pl~te ~O Jolinnle Inched bij Willie
en "'" be .. J~8ale ce ontkleeden toen Aldoe
b ooen kw... en haar geta,~ iD he' aangeSig!
.Ioeg HIJ #tI.p haar toeD bl) deru poll en .I .. pte
baar Dur dit kIlmer 'WIlII' Frank. &lch bet'und
klopte aan ile d~ar 80 beYal FraDD de deur te
op.non toa dnemMI toe. Ulj duwde toen de
dellr m t lI'e•• ld open,el .. pte getwge bl) deo poll
nur Franlre,: dl8 op I Jil bed lat, eD 'WIerp baar
op bem 10"eDde daar II lIIeJ Franke lleem
boar Fraub hAd een ondllrbemd (jeI'IIo,.) en
... n broPk lIA!t .abddeler'WIJI WaretI delrindereD
binDen .Mllne gIng loeD op _, IIIlder-
bood gel Wa'l lette ueb B&aat

M I baar loell "eder ID het ... ,ge'aifI·""
al) or Frankt &ato, di. llOjI' op oOClel'lllU.1\
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&080 lIIel

badde .. e bod.r ied.r hilteD
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DR STRAFZITTING

( Voor Regter D oyer )

MAANDAG CJ MEI 1884

Na d P' uze kwam de zaak van eet Paarl
schon r,ocnderd ef Toor George Henry gc
naamd d 0 voor hoenders twee maanden
kr eg

Kllias AntoUlR had MIChel Kotze te Mow
l ..,y n ct w en h J een standje had over zeker
stroo met kl I pen gegooid en vnj ernstig ge
wond De heer Kotze seide hl) tot ZIJn vor
ded g ng, had getracht hem te overrijden maar
d JUry kende hem schuldig en daar hij rood.
m ,..r b t vsk Wft.8werkzaam geweest kreeg
hij oen JMr harde pad Met eeu msand kwa
men t",,,e lieden ut Vredenberg J en C C
Jacobs er sf de een half mallen Jongen die
hen Olll kost had gevraagd zollrlen mIshandeld
hebben Het bleek dat de lS8lt etgenllJk zoo
erg n et wss maar dat de Jongen een klap op
ZIJn oog had gekregen wasrdoor de sppel "'88
gebroken De UltRpraak WilS gewono 81mran
d ng en de twee besch t1digdeu blekon orden
teliJke kerels t ZIJn De Regter maakte biJ
d e gelegenhe d asnmerkmg er op dat de Ma
gt8trast Il I tevreden had gt'steld met de ver
klarmg van een der beschuldigden dat hIJ '"sn
de zaak ru tl! Wist lil plasts vanJtem te dWIn
gen schuld g of onschuldit te plOltpn
Jan 8o10mol die een Hsnoversche souve

rem SIS good geld had uItgegeven maar
verklaarde n et geweten te hebben dllt het
valseh geld WI\S en d t door ZIJn later gedrag
getoond te ht>bben werd vnjgesproken Abdol
vlln der Bcb Jft' Was neen "erkrachti gsz"'''K
ru nder geluklóg RIJ woonde m bIJ een Ma
lel80he grootmoeder WIer klemdochter den
Illt de Arsblsohe NllChtverfullingen bekenden
Q;aam VIUl Zobelde droeg Deze ov"r
tf" dertien Jal't>n oud sliep de d18penS Ab
dol ID dezelfde k&mer als de grootlIloeder en
nl Wil. hiJ volgens Zobelde een nacht naar
M&r plek gekomen en had haar ID haar slaap
verkmcht Geweld zetde de doctor die hasr
onderzocht had W&8 er met gepleegd maar
d Jury kende Abdol sohuldig en hij moet
zIJn be~oek llian de dispens met een Jaar harde
p&d boeten

De Groote Jury bleek bezwaar te hebben
om de zaak van een cabmsn, J 066f Verome
genaamd voor de klmne te laten komen want
de msn W88 be8Chuldigd van het maJren Vllll
vllische beWIjzen voor csbhuur en daai' die
stukken Dlot goteekend waren Iton mon bem
DIet van valsche handteekeDlng beschuldigen
De Regter vond dit een ZaaIr: die men heTer
aani\' de klewe Jury moest laten en do Groote
do ,'l;an sile mken grond tot vervolgmg gevon
den hebbende werd ontslagen

Nog kwamen voor twee diefstalzaken In de
t>ene pleItte Adam Msnus schuldig aan het
binnentreden 'faD :oen wmkel met p1an om te
st.!len en kret>g 18 maanden 10 de andere el'
kende oen oude diefeggo .lIlari& Charles den
diefstal van een horlogte met ketting en twee
Jaren WBfi haar lot.

De heer Danes die als lid der kletne Jury

WETGEVENDE VERGADER/NG
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