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VER, EEN I (j. D MET
6ER 1884nEn 54.

PtHLI EI, E YERKOOPING:
KAA PST! 0, ZATURDA(;. 13

~ HYSeptember 1884.

OSSEN, KOEIJEN SCHAPEN en D" Geliefkoosd HOTEL zal, ten
, AA., , , einde den Carator in 8taat te stel-

BO'KKEN len den Boedel af te sluiten, per Pablieke
• . Veiling worden Verkocht op

DooderdaJ(, 2:isten dezer,

1,LJ( lilZOCHTB PLAATS

.. PllUSP.:CT HILL,"
AA:-<DE." DClVELBBERG.

DI hema HODlltTR & Zooll sullen Verkoopen

lap DiJJiSda.g, 16 September,
TE II UUR,

~ !Irm Ilnnsti!lbel.endePla&tl" P1'OIIpeet
Biil," .:iHbekoorlijkst rele~en un den
~".i.bt>rK, aAnhet buiteneind der Roeland
Buut.
Hf! WOO~HUI9 en de ".,Ie .Ddere

Gtboo...ea tljn he cht en gerieftijk. '
l'e Hnoge,vrlll>btbareGRONDEN, ter

pro'e un S6 acres, betlaan Pl1Ichtip:.
TuiDeDe n Boomg1lataell', '~"nde
W~D.ur,'~n,Hoctboesebee en Uitjteltrekte
,",,~.u YuorGroot en Klein Vee, EOO
rood,~ roer eo UgCDgoedehuur gewild door
dcn Si~urtt>r
!let jo; c;;,t bare W &ier ont.priDg~ binnen

de perltender PIRsta en "ordt gedeeltelijk:
ID ~D so, ,pt! Ht servoir opge"an!{en "oor
l,t~br?IJi lrr:-:atie einden, en het anrplna
fo<;r eeu ~arJig sommetje aAD de Stade
WUChHCU'"DI<!:ree<lclijll:nrbDnrd,
De \'er~oop,og ,s eeu Bniteckacsje, want

frtlll ['f ct Hili iA niet alleen verlcbeidelijk:
pr()(1nctlt! maar aaugenaam en bijk:aDI in
o. ~Lod • .,J,,!(t'!l, ... aar de ~eluk"ige eigeollar
.1. Iun- eu ~lelkbGer,of met eeLig ander
bedr,jÏ. bet Jur door klinkende mnnt voor
':Jc "'1IOl' lan ,iuden.

30 OSSEN
50 BOKKEN.

Zo!\n boergemelde OS8en en Bokken
pub.iek worden verkocht te

WELLINGTON.
JOSEPH OOLLETT.

\rel:lDgton, 12 Sept. 1884.

uu» ~.,CEI,LU RS, JFSLA.GEllS.

40 [\tra l' ette Sbgtossen.
cp Donderdag, 18 September aan=,

Zullen opgemelde Oseen
Pl'BLIEK WORDEN ,VERKOCHT

Zij zullen zeker preeent zijn.

D. J. DU Ptssers, D.J.zn.
Paarl, 12 Sept.. 1884.

I. S. MARAIS A Co.. AFSLAGERS.

AAN BOUWMEESTERS.
DE Ondergeteekende naagt Tenders

voor den BOUW van REN COT-
tWI::.WOONHUIS van zes Kamer.,
K611l:enen Dispens. Planl en Speeifi-
k.hes kannen op aanzoek ingezien
'tIQrden.
GezegdeTenders te worden ingezon-

dtn tegtn den 20.ten SEPTEMBER
Aanlt.

Menmag voor het Met8elaars- en Tim-
lIlermanewerkhetzij afzonderlijk of ge.
lllDeollJk tenders iuzenden.

J. S. ATKLNS,
Wellington Apotheek.

WELLINGTON APOTHEEK.
'lIr EGENS zijne zwakke gezondheid
ll' beeft de onderget.eekende hea
noodiggeoordeeld VERANDERINGEN
le IDaken iD l.ljn .APOTHEKERSZAAK,
die ou op een nieuwe manier gedreTen
1&1"olden.
Hi] lHrzoekt dU8 eerbfedig dat alle

aan bem vmchllldigde gelden betaald
lIl~en "0l den 7.00 !poedig mogelijk en
&l,e'I'ofdl'l'Ingenter vereftening ingeZQ1l-
den "orden.

J. S. ATKINS,
A pot.heker.

~.B.-De beer AnIM8 ~I nog Iteedl
op de plek zijn om in do beho\'hen v"n
I'JDeoude vrienden te "oorzien.
Wellington, 10 Sept. IBS".

G E'rHOCWD,-Te Woroellter, op den
d ?dfD ~ept, met Spt'ciale Licenl;Ïe,
00r.Fe,waarde E"eKLI!f, GABRIEL S.
~~~OC~ !JO TuIT, mBt JOHANNA LE

LX, [.d., (vroPger 'an Wellington.)-o \ERtEl EN, te Wellington, op D<)n-
d r1trdag,II September, in den namid-
~ t~n :J ar-e" mijn teederi"lidde en oadete
,j_ 11 RCS !:'UOIiOIi CU.RU WouD.no in
"'0 Dad d •2b d tr om van 24 jaren, ti maanden en

ageo, na een smartelijk li,den nQ "
lIlIIander, •

br TOfu., "ordt onze barklijke daak ~_
,'gt 'aD d. Doctoren en andere mend.n

Dle g'dn cl ' ,. , ron e ZIJDe .iekte 100 .... roaw aan
11}1l lIel L_' !!lw.
OUden., ~""'Id bebben. Zij•• bedJ:oefd.

J. Jd. WOUDe.BO IQ
M. WOUD.UG,

pb. CI.UU.

..._---- \

KENNISGEVING.
Verkooping geadVe, rt .. rd voor 23 DEZIB, ~~ d. Plaats

l'REI\.OSKRAAL, EN;l
Zal op dien Dag NJ..ET Plaats Hebben.

J. W. MOORREES, Jr. A Co., .Afslagen.
)(almeabury, 10 September, ISM.

L·.i£
26 Gedreueerde Paardeu, :awn., waar.

oDder vencheideue EpU PareD
6 Gedreueercle Merriet
2 Spau (16) Gecireueercle Esela, groot

eDnerk
16 .Fra&ije Tweejarige Ez eh, geleerd

eD oDgeleerd.

DE Ondergeteekende, behoorlijk daar-
toe geautoriseerd door den Auipe!e,

den heer F. Boaoaasr, zal Publiek Ve,.
koopen, i

Op Maandag, 15 Dezer,
I. ZEKER ERF, met de daarop.taaDi"

de Gebouwen, onder Dubbele VerdiepiDg
en voorzien van alle gem.kken, hebbeD~
de V ier Slaapkámers, Voor- en ;Eet-
kamer, beneveDs Dispens. KeQken"enz~
en gelegen in het meest centrale gedlll8lt"
l'8n de Stad, in Birdstraat, naait d~
Stellenbouohe Dist. Bank. "
II. ZEKERE TWEE ERVEN, zij,~de

Nos. 18 en 19, gelegen bij het II Haih,a1
Station," Du Toits Ville, welke EI:"en~ B t Bl b
wegens de nabijheid der Statis, iTaG es e aauw qon XofBJt;

,Voor' verdere bijlODderlaeden doe men groote waarde ziJn. •
aanzQOkbij: -- B~uine en Geel_, Suiker

ALF. GEO. JONES, VM'kooping tIJ begifl'Mn om 11 urll II.m.:
Carator. "

TIet H U I S R A A D, dat NIET het BONUS ZAL GEGEVEN WO:aD:Q. B.lI,~ Zeep, Ka4rsen, OUew~n
Eihgenldo~ van den Bkoedel maar alles P. J. BOSMAN, P.W.la., ' 'DJ' ild k :G '
ge ee rt ieuw i., an op Schatting Afalager. ft agenze oe 'raa.n eDw.~l Irk
op Redelijke Voorwaarden orergenomeu Stellenbolch,2 Sept. 188'. ' :,: -, za en,
worden. .

~ONES, BALL'&; LEGREW. Enz., :Enz., • ~z. '
Standard Bankgebouwen, . S T.E L L E liBOS CB. ,---=-==-:--::-----t--------+-----
l. ~ ~~~~~ IS;. 00., 4FSLJ.QERS. PUBLIEKE V~RKOOPING . PUBLIEKE VER~OOrING ',.
Kaapsche ~Iings';aad Kostbare ~~ Goederen.! BESTE GROOTHliD}!L , A "HUlZEN

"iT ' IN D~ KAAPSTAD,' f .
FINALE K41,NISGEVING DE Ondergeteekenden hebben laat oot. Even goed geschikt voor.Publi~.lIaatlChappije", eD 'D__ l __A1. v',- 'DApl'''A

AAlII vangen, om Publiek te Verkoo~n,: 1:"' ,. .. ~ ....... & .........

• , 'op . WlWII 11:0 [NDe GeldbelerrJng. i

Belastmgbetalers. VRIJDAG, 20"SEPT. MNST.,' OP MAANDAGJ DEN 22sTEN DEZER,
Ten Huize van den Heer D.lNIBLHo,-: .' ~ TE 11 URE, I~T LIBI&A.A.L BOI11S. '

HIERBIJ geschiedt kennisgeving lUB, in de Kerkstraat, (na de Verkooping . :' 1 < '

dat alle Uitstaande Weib~· un het ValltgOed), d. volgende L08SB, OP boven.staaDde!l. Dag .tu!l,n de Heeren IH., J~N ES ct Co.
I;l den lD'solventen Boedel vaD RIJKI!: !lESTER HOPPMAN. lastingen betaald moeten ,worden GOEDEREN, te we~n : .. : ' : Publieke Veiling VerkoQpen, de PRAOHTIG PUBtIlZgN,

,vóór den 15den DEZER, na welken KOST~A.REJ.HUlSME~ELEN,bll-i te ~o', 28, St. George-straat, $:aapstad, toebehooren e BaD den Geassig-
dag dezelve door Geregtelijke Stap- na alle Nlouw"bestaande In V~rkame~ nee~en ~oe-:lel van J. R MlA.kQU~U ct Co., . jchoon niet de

. rd rd ull rd Meabelen, Tafela, Stoelen, Ledlkantefl~,' G,rootste m Kaapstad zeker de best lnger!..w+ .. en e ~e8Ch'''', lijPen lDgevo e z en wo en. K tel B' dd ' dS' I W h'" , ' !iii"'" 1_..& na s, e egoe, plege s, asc - en: voor de verelschten van den Jledentlaa .........h R d "I
Op last, Kleedtafels, Lampen, Glas- en Aarde, 1"" • h idd d' G ~ha- ~D. ,e , terwij hunne

werk, Keukengereedsehsp, en vele anderd Igg1Dg m et m~ en van ~':l r~t .ndeJ meta te wensehen over-e. L IN D, . Nuttige Artikelen meer. ' laat. Deze Pak huizen hebben Ltr1e VerdiepmgeIll die. i gemeenscháp staan
Secretaris. ALSMEDE: . door een breeden goed .ge?Ja&ktrn Trap, en doOr een . t van den Grond

Kantoor van den Afdeelingsraad, EEN VOORRAAD ~EGOTIE GOE- naaf de Bovenste Yerdieping. ~r ZIJ~ geenb~derlijke binnenmuren, maar
No. 60, Adderlevstraat. DEREN, bellaa~de in Linnen, Broek~ elk~Vloer en het Dak rusten opim~leve Ka.Jat~mhout n Balken, gesteund

goed,VoerchitzenCbitzen,Sateen8,Speel~ door IJzé~n .K?lo_rnmen van bUitengewone 'sterkte,leen acbildcing die
goed,. Blikgoed. S.tevels, Schoenen, .de Ftste soliditeit geeft met ~et voordeel van Praé.btige Opene Ver-
Hoedjes, Dassen. Baat]es, Hemden, Klaar~ toonkamers overal ;. I '

DAAR :de Betrekking van PRINCI- gemaakte Gat;deren, Goloshee, Schrijfbe~. ; Er ziju uit~untende K~.ntq,ren in de l..a.ag$te Vet1llep' • Het Dak
PALE der Meisje8sohool in ver- h~.te~, Papier, Gecondenseerde :Melk,; 18 zeer zorgvuld~ en degelIjk gelegd op een wï thd le ~ L---h

band met de Ned. Gereform. Kerk te StnJklJzers, Rakken,Toonbanken, GlazeD,. ,.y,;ng.' tegen bran verzekert. :,' JU " !)e, en ~ er-
A. B. Dil VILLIERS,} Gez. SOMERSET OOST t is lfa d K te ~J J D BUYSKES C vacan '. r en all n, enz., ens. D Gebo "b' d laa .
• . • ,uratoren. i bij dezen ApplicatitlS voor deze Betrek- J. MADER &; Co., e uwen ZIJn. tnne~ e "tBte twee Jaren opgerigt overal

DE HEEREN J MADER & C AFSLAGERS king gevraag_d.' Afslagers. van, het Beste .Mateneel eni degehJk,.zonder op dr, k~n te;ian &Is
• 0., • De Applicante moet in staat zijn On- Stellenbosch,28 Aug. 1884. t~ge"D:over sterkte en g~ ~rk. ~e Hee" r C.~FUJV'N was de

Kaap8tad, 1 September 18~. derwija te geven in het Engelaoh en in ' .' Architect, en de He.e.ren S.M..A:QTct B.u;,~de ,.Bouweestera namen d;'"
al de vakken die voor het "HonoDrs alg ~k d all •..,...,
~xamen" van de Kaapacbe Universiteit B t kk' d emeen er. zIJn -w:egens: es wat goed in d.iti800rt werk is De
noodig ziJ'n" alsmede in het Franllch.- e re Ing gevraag Pak~uizen zijn aan den koel~n kant van de Strajtot waar ook'tof . . .' '1 geen
Een salaris van .£120 per jaar met vrij ALS ONDERWIJZER, door iemlloDddi~ s . l&. ' ,
logies, ellS., !wordt aangeboden, met de meel' op een goede bebandeling da~ : ~ Er is een" Verband I van £5,000 op dJ <fJebouwen, dat de
belofte van verhooging, zoodra de fond- op Alaris let. Hij is ten volle iu .taat On. Koo.per onder redelIJke'" Vo0l'aarden met de toesltemming van den
len der School zulk. toelaten. lIIerwijste ieven in Hollandachen 1!:ngel80ij Crediteur ~kan oyernemen als een,:,gedeelte van d,en KoI:>ppriis. '

Hoewel in de Inrigting vooraiemng is en zoo noodig ook iD.ndere talen. ' 'J

gemaakt voor het onderwijzen van het Gelieve aanKoeken in te zenden onder . G. w. STJtYTLER.} ,
Hollandsch, zoo zal kennis van d.18 taal lettel' N.,Vol"'blad Kanj,c)or. E. J • .ft{. SYFRE1,' Assign ••
toch eene sterke aanbeveling .ijO.~:, ------------+,---...,..-+------f.:...::._--~ __

Ap'plicaties, vergezeld van (1etnig- EEN BAZAAR .OSSE ~ -I,', _~,._" ',' ,Il, '.,",_, I" ':.chnften, moeten v6ór 9 v.m., op !IlAAN· .. :,. '" ,ll j, Tt cl ijl .
DAG, 29 SEPTEMBER bij den Onder- DOOR de Dames van de Hall. Gerd.. 1 ..
geteekenda zijn belorgd, die tevenl ge. Kerk, Groenepunt, sal gehonde~

d' 11 d inliohtingen te worden op DONQERDAG, den 18de~
ree II a e ver ere d ,geve~, -DEZER, in de Metliopolitan Hall, Burg~, - Idie begeerd mogt~n wor eD,. ' , I

J. lL HOFDYa, ~~r;:at'~e~~tnnne:n a:gu~:~~::::.a!J De>Heereo J. S~M!R.IS & f)O. loDen, VerIU~OpeD te
Prttl. W 1fet!.. 0.,.-.1. Lrk. verwacht. 'IK L A h 1\6 U '

Somerset Oost, , • ,-Il" .w. ' ! T: S " .
8 September 1884. 'I'

IEMAND un BollaQdsohe afkomat, ~t Een Onderwijzer Noodi_ Op Maa, ndag, 9, 2 SA, pta", m.~,er"AA,~:DSt.,
. de Ned. Geref. Kerk beboorende,aederl OM ó of 6 Kinderen te Onderwijsen, 0" lf ~ U ~

gernimen tijd in de Kolonie eo yel. jarea mijn. plaats, in beide de Hollandsoh~ 100 UITGEZOCHTdall onderwij&8r geplaatet geweeat, en het en de Engelsohe Taal. Voor verde,. r ~' ,.Cl •
Iiatet in Gouvernemente dienlt lijode, dooh informatie, doe men aanzoek gepaard me* S iL 'AGT E lf' TB' :

}

door de bezuiniging nit .ijn. betrekkiDg ge,tnig,ch,rifte.'n, en. opgaaf. van,. Salaria.~,. _:," • , .. • ftB'a lt
Executeuren ontalageD, w.nlOM ..wh weder ala haie- D ~ AU
T ouderwi~aer geplaatlt te :neD. Het liefBt le .muzIJk kent 11 verklesehJk.- V'~ , i i, ' , ' ,
estamentair. IOn.~ij .IDde ~telijke Pro~DciëDof iDde LogJea. ., " .~,Opgebragt door ~en Heer J COWN"

nabijheId ,an Klmberle1 WilleD w.rksaam • J.11 DU TOlT", . '" , •
..ij~. M~ gali..,e te aGl'8HI'eD aan V. W" I Adrt"ll P.O. Oudeherg, I.rL I 'I; C
Z.W;l ~friJw.a'nKu&oor, KaapNd. Diat. GmJf·BeiDe'. i 0

' , I • '.

. .. L . ., ". "j, iLl J..l Irt "..c,;..,.l~;;_"."I,'1J,·"".~''''''"'01&i'c;~''''lI;,=_.::<c_....L.~ ..........:..;............. ''''"'"''''''''''_

De

STELLENBOSSCHE B. B. VEREENIGING'.

DE WESTELIJKE PROVINCIE
KLA P .li.U ~~ SlA TIE. Administratie en Trustmaatschappij' (Beperkt).

Wijnboeren en Belangstellende VrleDden.
EENE PUBLIEKE VERGADERING

v AN BOVENSTAANDE ZAL GEHOUDEN WORDEN

OP VR1JDAG, den 19den SEPTEMBER.
Tm 10 ure de, Morflm8, in' het Gouvern.emenu Kanto?1'-alhier,

T EN einde Plannen te formeren voor een betere Mar"t Toor onze
W ij~~n, ,elI het Gouvernement te verzoeken om Vermmdéring op

V rechtprijs naar de Binnenlanden,
A lseok tot vcrkiezing van Nieuwe Beetuursleden en een Secretaris.

Men verwacht een groote opkomst!
De 'rijd is daar om te Zorgen; Vertraa-'l niet .

P_ D. MIJBU:lGH, Ex-Vooraitter, B. B. v.

Op Donderdag, 25 Sept.,
ZULLEN WORDEN VERKOCHT,

TE !{LAP MU 'IlSST ATIE,
·50 Zware Slagtossen
100 Groote Trekóssen en Koeijen
150 Jonge Ossen en Koeijen
1000 Schapen en Bokken.

ALLE rAN ~ANAQUALAND EN lN UITMU~TENDECONDITIE.
J. RITE.

DeBaereDDa Villiers, Paara" C•. , Mala,er.

'PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

KOSTBAAR VASTGOED,
TE STELLENBOSCH.

OP lRIJn.tG. 26steu SEP'I'E81BER 1884,
Te 10 T,mipreciea, dat la tart na de &&uomst van den Ochtend 'I'reiD Y&1llt&&petad.

ZULLEN de Ondergeteekenden doen Verkoopen op de Plek zelve,
zeker goedgebouwd en ruim WOONHUIS, bevattende al de

gemakken voor eene familie van fatsoen, met Pakhuis annex, gelegen op
den Hoek Tan de Dorp- en de Andringastraat, en goed geschikt voor het
drijven Tan eene zaak. Er is vruchtbare Tuingrond bij en de uitgestrekt-
heid is meer dan 33 vierkante roeden.

[BONUS ZAL GEGEVEN WORDEN.

A L·G E MEE NEB 0 EDE L & WEE SKA MER.

Het Landgoed "Grove,"
CLAREMON'r.

D E E:~ecuteuren in den Boedel Tan wijlen den Beer THOlUS WATSON

hebben besloten, het bovengemeld Kostba&r Vaat-EigenQom
Publiek op te Veilen tegen het einde van October aanstaande, wanneer
bet i~ Perceel en of in zijn geheel ten gerieve van ~oopers ml worden op.
geveild voj~eIiS het Algemeene Plan van het Eigendom dat ten dezen
Kantore gezlen kan worden.

Daar zulk een prachtig Eigendom zelden in de Markt komt behoort
deze gelegenheid om een der Prachtigste Landg~deren in d. omstreken
te bekomen, niet uit het oog te worden verloren door Kapitalisten en
Geldbeleggers.

Bet 1 andgoed in zijn geheel is omtrent 60 acres groot.
Dag van Verkooping en verdere bijzonderheden in eene latere

Advertentie.
H. F. WATSON,
W. A. CURREY,

Sec. Alg. Boedel en Weeskamer.
~bouw der Kamer, 76, Adderleystraat.

Kaapstad, 8 Sept; 18S~. :

II!-200 Extra
, Xto~, JIN,

SCHAPEN EN BbK' EK.

OP DONDERDAG,
18 SEPT. AANST.,

ZULLEN opgemelds PaardeD en, B,.I.,
nit de beate St.ceterijeo iDh,t Rich-

moodllOheDi.triot nitgeEooh&,Publiek:Ver-
kocbt wordeu te KLAPMUT.::I STATIE.
De tweejari!{e Eaell tijn ~Omttj8 nit d.
1OelbokeodeStoeterij ,,~u deDHeer OO'lUlIftIll
EcuRD, VSlI8itifontein,en .kunnen met regt
aanbe,olen worden.

JACOBUS P. THERON.
Paarl, 9 September 188'-

J. S. llA.RAIS I; CO., AFSLAGERS.

,ossen
200 Extra Sla Jl H '.',

'frekossen ii :~ eere~ J. S. MARA'S, cl es, zuUet\ Ver-
300 8ehapeoen BOk'U. . koepen te KLAP~UTS, •

Op Dtngsdag, 0 P VRIJDAG. 19 SEPtEMBER,
16 SEPT. AANST., ii aoo Trek. en JO' I 17' •• '

ZULLEN opgemelde O.. en, K~jjen, ," :", . ongs 88~D e~ AOeijen
Schapen ea Bokken, publieki~er- BOOSch&peJl en Bokten. i ,

40cht worden aaa Klapmutt Bi" le. "
Zij zijn iD goede ooaditie .. w' ea I In ~e COD.dit:ie 't h t B' _1L.._
met zorg opgebragt door den 11' ilbe- '- : _ ,,'. ~111 e . ~'ICI~d2opgebrao1;
kenden veehaudelaar, deu Heel Jo"~n. door Kapt:l:J: SI'NOLA-IR. :---1 I

POPPE, RUSSOUW &; Co.. .1 L BE.rSlTsJ'PlT ...~ ~A
Kaapstad, s.te Sept. 1884. 11. • !~' ,,!~,., w.
'J. S. MARAIS· A Co., A..falagen.i

INSOLVENTE BOEDEL
VAN STELLENBOSCH. i

JOHN ROG ERS.•
,

PUBLIEKE VERKOOPI~G
HET

" Queens Hotel"
TE

VAll' ZEE]!, ItOSTllARJl i

HEBBEN NU ONTVANGEN
, I

HUNNE EERST,E1

Bezendingen voor het
. SAI:ZOEIN

J

Vaste Goedere*,
ID den OeauipeerdeD Boedel vad

deD heer 1. SOBt7LTZ. ' :SOMERSET WEST.

T.E 11'30 r.s;
OP DE PLEK ZELVE.

VAN :'NIEUW EHet il in eerste klasse orde, jftllegen
aan den in~ang tot het Dorp, met
grooten Tuingrond en BebOlnH_rte Er-
Ten, groote Stal-aocommodatie en elke
benoodigdbeid va. een ee••te.klaslle
Hotel.

Goederen
!

en :Man~akturen;
EN BEBBEN' IN VOOIBU. :

In den tussohentijd ~ bet Eigendom

TIT ,DE H.tNB TE kOnp.

Principale benood igd.

'.

_ ":{If
'j "",



reI:~'."m ... djn .rbeid eO de _ a"Deutie
bet werk d.r N.tarell.n. beeft waar IOInm'lg'tD

Ill.-Slellenoo.cb, V .. &goed,in den JM"'. ..~ Terwijl hij er op .allen .ten,
IIHrdeu boedel •• n J. Bcbultl,-P. J. . J' L.._
FIosm8u, P. W.loon, Af.la!f1lr. yaD Inlk eeD op. bekend ,.. nulg _r

"Hi.-Kupalad, VUl,J'oed,in'd~n boedel ~an 'oeding pligt' iB, en de edelmqedigheid der ' .1, llij er 'mau "I. JUlcaenlnej
·Oijle? &denOobeerfO,'L. Wicbt,-L. P. ualie prij8t wier, K10niDllin bier bet opper- blijvea ~n liob tot WP jaiat omdat
.u.,n ., A • .gera. _ .. h .. d 'd I"k dl' , di . ,Lo L_ k' ea YClri~WII,I"U"K" 16.-J)u"el.berjl, de pla.1a PrOllpt'ci BiII.- gezag 'fOert, get (t.<bIJtoo 'frlJ al e IJ Cl,ee•. trollwe eo . le".,"_re __ per Ing

J. J. Hofmeyr &; Zoon, Af.lag..... mogt¥ijkheiJ te keunen dat meD, .1. de 'I 'folking 'fprmeD. .MRar: krijge",jde .Kaf'~nkoioDisatie nn'hot .
" 16.- D.rlioll, Bokkeu en Bcbap"n, nn E. t . . Id' t dat de gelden voor onderri~ ii in' ket _ii 't'IIII poli- teD ait'foer lerjfea,,', cu thana .oo.r' dende Kock,-J. W. Moorreee, Jr. & 00., o.er alglDg ye win . . 11-' • Jn of

Al.I.,re.... l:,fatorelleD-DI',oeding bestemd geeo vrucht Itieke regtea, moe....n sij ~a .teeda beer UplugtoD de 'Ii}l gekomen 18, 0lIl
" 16.-Klatmllla, Oseea, Koeijen, Bch-pen eDIbrengen d. betrekkelijke mildbeid YaD:

1

boore" ek.t de lmet wi, lij urnen penooDlijk in de ukeD 'flin Bectb~~al.nd
~~. M~r:i~n:d:,~Ar.I::r:~ " CO Ó"- ~D ' te;eDwoordigen tijd door apaarsaam· ~?neD eq wier If8lijkeln tij Wj .de Wet ia M grijpeD, dat is iet. waal' WIJ geeD

" ll.-Klapmllla, 0..0, K08ij.n, Scha~n en beid af Dog minder dan dese UI doeD .el'; )IIJn, tooh per nb rekeDtDII' oye,.1 ialichtiDg o,er bekomen ht>bbea eo geeD
Bokk.•n, no K'~l. B. Sinclair,-J. B. "UgeD. Er ~j., in Dr •.Stewart'. I.. ing, bo,enuD moeten weseo; kan me~ ekD ver- gi8lingen o,er Wm.D wageD. Stdli;{ ja

" 18.~~a~~!t!:~lt,f -:::::~n er. Epl',"'11 enkele liDllpeliDgeD op AkeD nn 'Jl9litieken wacbteD ben tei "IllIlIDa&eU.DP De bet d.t bij soo.el ala de heer &od~ _
J. P. Therou.-J. S. Mar.i. &: 00., aard die OUII oDaangeDum u!,doen, maar .edelijb ,na "'~KaI'erru. man no fOh' KolOllialea sin ia, 100 ab bij
Afelagera. . D J D hiero'fer IDlIeD ",ij tbaDII IwijgeD, .. aDt wij en dat we~ door EftDr~ eki1ja helpen tOODde in sijn 1'tIde. ;Zi~ in iota te, meogen" 18.-Klapmu&lltaul, Ollesn, "U . . u •. dO' . t dik d t
PI.,.ia, iJ. J. Zooo,-J. 8. Marai, & ZI].Dgetroffen door el. erllllt en, YoegllU "aar r. $ijn boop op ~HlIgt, en w.t uaar een ralllleD8riJ ZOD I! eo, ,"'
Al.~.rL wij er "ij, deo echt Chriatelijkl!n &indie "at bij IWpt i.: kraohtige wild", eeide bij, het Mioiawrie ulet. :ZI;n

" ]{l.- W'jI'e~boomeri.,ie" o"bij C.ret, Va.t- zijn WoordeD kenmerken, en wij 'twi,fden taal en uit h,t b.r" g.. pmk~a. MAar bedoeliog ia dnidelijk: de Kololliale IOOwel,oed, In den insol e, ho_del .'10 J. C. ' " " R",,' .... t
n.ynold.,-H. OarlOn,Af.lalCer. niet of selfe ons o.eralgt zal nlot eonder had bij &00 iej.a niet ,oor o;,geu, &on ala de II negering 7.0Ueen ,wllre • n

" 19.- W.jlin,ton, Oae.n en Bok"on, ... n J. belangatelliu'f geJtZeD word~n. ,!loo wij bij dan self ge'ooven' dat r;ijD yermaning woordelijkbejd op sich geladen ..hebbee ala
CoJl~tt,-M.lan cl;:: oe IIi..r., Af,lftgere. hii b "", .' om Dederi... te sijn en han miDderbeid sij iet. had gedaa. "lit een atrlJd tuacben"20.-VredeDba~,, St. fI.len. flui. L••• nd-: ani op hetgeen IJ 110MJ." ~~llCe a.~me~- '" cl I
Hue, Loue Goederen, en..., J. C. kiogen 'e' oorloven, dA.n IIIdit evenmin nit te erkeneen, bij dil K,.,s'erB Yéel helpen bet Britac~ eli bet HoUandacb .. preken, et-
Stepba., Af.l.jler. . . .ibaobt alII partij.aobt, ma., lonter omdat' ziltl? . ment IU Z. Afl'ika moest doen Ollts~D. Maar

,,22.-KiApmUIa, O... n, un J. Oolha,-J. S. Lt ... bel b t d b be 'Nog. één .nher pnnt willen' wij met er sijD .D<iere ~lIl1trij 1011"aar de !leerMar.i." 00., Af.lallers. ne groow anI( nn e oo~. em . LI
• 22.-KaaJlÁ"~, VUlgoed, in d.n Il'eUAill· sproken ouderwerp ons het ZWIJglID .er: een "oord geo~k~n. De opvoeding Ilie Upington aaD d" regte zijde IIlI jfnOQ en

reerden boedel "'0 J. R. Mrrtquard,- biedt. Dr, Sl~w.rt' wil iB een die de Kdert to' word eo, en zalk een lItrijd ia thani&, in
H. JOD.I &: 00., Afolllg81"l1. bekwame en trQuwe arbeiders AI m.keu, Beebnenaland, ten Knoete vaD bet". "'.,

,,23.-Klip~.llei, dist. Pbil"d~lpbi., Lo.88 Dut opvoediug 100 alII Dr. St.ew.rt .&e maar <die hen te'ell1l ~e,L de geWaDe bier in Z. Afrik. duor de Kolonis"n, omGoed~,.o, ePI., ill den insolv. boedel opnt-oDtwikkelillg en oofeDiDg der liel8'
"'" M. J. un d.r Spoij,-J. J. Hof- hBcbteo, met bet dNI om deu mensch voor vakléen YaD 8oboolopderwijll bekend maakt bet e.en oCzij EDgel~b oC Hollan,lllCb:.ijn,
meyr &: Zoon, Af.l",er.. . E'eneeDa--wordL er tbaua iv de meeat oDtll'Ïk- 'fertegeuwcordigd word" D."r eiaob 'fol.H 24.-Br.d .. dorp, Vutgoed, in d~n inlOl., te bereiden ~oor de' positie die hij iu de ,
boedel no wijlen deu beer Pb. J. L. Dlaatschappij 'ferl'Dlleu moet,-de. NatDrel kelde laDdeu ... n y.lIropa me! deD band. Btre,jeo.
Lou,.n.,- D"" .. r! &: Co" AfalalCe.... toekomt .D, -vent reU lIloet wórdeu, daar' is, werklltA.nd gehandeld. Jhar 'Wilt ia bet "I' -J-<:-E-'-N--f.:-::-N~-A-:-N~"ER.

,,21i.-floornri,ier, "liM Z.. "rlklip, LONe gnolg P_ Dat die IltaDd, vroe"l!,f.'onderge- _ VOoed~re", en•., in den boedel un wijle" geleoren wij, iu den grond der zaak de ..
~rej. S. F. Lollw.-8. F'y.r, Af.u.ger., boer .li" elkeu peDuing aao Na.tDrelleDacboleu sobikt un de hbogt'ra eliem8',tt"u :dcr m.1&t-

" :!~._g()mer.. t W•• t, VA.·goed, in d~u in,,,I,. 10D willeu 'outboudlln het met die buop'Glle 8obllppij,: thanB r eeu wa~t iu d,u Staal
boedel nn J. Rog811,-J. Milder &; zoekt te wurJeu, en; aandeel aaD betCo.• AW.gera.. maar fllutaa,iachll neukera eeDa die, zoo ala I

" ·_'5......KI3pmut··tAll··,n..~en, Koer],,", ScluI- 0 S d NI' d .J vette der aa,·de traoht te bekomen. W....r
~ 0 VIII r. tewart Itel!'t. e'tl a.Iure ,me, e oauen .....

pen en Bokken, 'fan J. "Hit~,-De eD mtlt al bet hoo,-."'· op het gebied der dit op deu dDIl!' toe I",i.!en zlll; Jat Ia.tellVillier., FAur. & Cn.,'Ala!.g.,.. liU~ ,

"26.-~"lkpl.Klts, di.t._ Piquetbe,lI', Vnate en geleerd beid willeu in" IUlnraking br~Dgec: wij' daar, mallr Mn bot feit iB geeD
LO'1eGoeneren. Hui"lI.d, Or.nen, en.:, ~u einde zijD slApenden a'lnleg te "ekkeo eD t....iif..~" eD aan .. raet er te~D deukt
iTr~J~u~~J~ c~nsl:~il::, ~~i~;:/O.• 001' een prachtige loqpbaan ~ .001' te be- Diem.ud. la het na een natuurlijke ont-

" 26.-1:ltellenboech, Vut ~n LOIilosd, ."n D, reiden. Sleohts die den Natorel door deu wikkeling der lak ..n om eeu Nat.rellell-
Hofman,-J, IIIl1d.r&. Co.• AfAI"~ers. drankdui,eI wil zieu wldgrJrimeDzal er a.uderll ,alle dat het IltammllDlei.eb Dog Die't verl'll8rd

,,26.-8lell.nboech, V.8tl'oed, in d.n ireol., d I. J - I', . d h' beeft, maar door de kraobt der diu""'Dbo.d81,,,n n U. Ho~man,-J. Ma.l6r o'er OID..en, "maar 'ein ..en vin t men· Ier .'
ol Co" Afalljol'.r.. "ei nig. Nu is er, buiteD bet plan van op:' met eeD KololJiaten-~aa.tacbappij io aau

,,-.-W.l1inllloD, O1I",n.~n ,BokkeD, ·"0 F. ,oedi"g dllt "ij '00 e'feu yerwelddeu, en raking gekum ..n is, voor eeo plaat. iu
J. Roux, Jr.,-J. Fred. P.oll .It 00., diA maat.aohappiJ· op 8110 wiJ'ze op t.Afslll¥.'~' het meer praktiaohe door Dr. Ste "art aan. v

Oct. 2.-WelliDjllon, Vute en Lou.Oo.d8ren, bevolou, DOg eeD derde. ID een Attiscb ,oedeD dill dra at.Dd iu EDrOpa waar
L6reode Hue, enl" in rl.n bo.del VIlO blii.";'1 wordt eeD ml .. nuld door eeD men 18 meA gelijk wil krijgea, er toewijlen den beer P. E. l{ri.I,-J. Fred. • "'- •
Pontl &: 00., Af.lagere. wor8tverkooper, geeD I[8leerde, wan' hij gebragt heel, 01Jl op lija poot te apelen r

kent De' maar 100'D kleiDe beetje Wij bebooren Diet tot bet .olk, dat door
de lett!r8, maar seker alim .D hao. Dr. St. wart aan de joagelieden te Lo'fe
di:; geboeg Ditgevalleu. . W.t iB Dn aale om de yoorbeeldelooze edelmOedigheid
lIIijn a.ntwoord op de vraag aao wellee acbooi wordt aallgepreua "aarmene :.het li ob
bij zijn op~oeding erillllgd haen? ", .ln de tegeDover Natarellen gedraa;{t j maar komt
varkeulI8lagterij "erd ik door opat,oppel'll bet'geen wjj I.b.OI ge8ohre'f8D' hebbeu ouder
tot mijD pligt gebragt ,ti Dit mage eeD zijn oogen, dan IOndeo wij, in .Ue
method.. .a[O opvoediDg voor deo band- beaobeid.Dbeid eu erkenDeDdt' d_ wij nn
werklman r;ijo die uiet meer iD don 'ijd eeD saak .prekeD wur bij ia doorkrieed iBeu
'faIt, maar IItellig iB het er eeD waar wij sltobta bier eD daar ietll \'IlO 'f'rnemeD,
de Eampéeche volkeren mek wie Dr. ~m toch wilten YrageD oC de, g'!aobie-
Stewart de KafferB, Dillt "'tot bon denia wur bij op wijllt, niet aliba.lla iD
,oordeel, vergelijkt in noeger tijdeD lommi!!e OpsigteD 'foor oOie sieuawijlIIe
vool van gemerkt 1111nel bij gepro- aobijut 'te pleiten. -
fiteerJ bebben. Wij wnden bioI' meer ~a.D
kDnoeD seggeu, maar wij hebbeo olllaDg. DE BEJI;R UPINGTON AAN :!)J!jN

MARKTPFLJZEN. gelegIIDbeid gehad om te betoogen "at DRUKPERS.MAÁLTUO.
--- ODZN iDlioos de ware opvoeding ,an do RBT geaproken8 aan dell drukper81Daalti,'dI'I/n 11 en 13 &ptnnh.r, 188,..

£ •. d. £'.. d Naturellen iD Z. ACrika, onder de tegeu- door de aaDwezige leden 'fan bet .MiDi8.
And.pp.lell. pr, mod .. u lO 0 - 0 16 I} woordig. omlltaDdi!!,hedeD d.. lauda, ia, IIU teri., dank' ODII Ileer 'opwekkelijk. De
oter, per lb. lJ 1 8 - U IlO wij wmen er thaD. nie' op teragkolllen. Sobatm_ter GeDeraal 'ferltlaart :dat deAlice - G.(l. Murray. Beel, per boa. 0 0 , - 0 0 2 M d b.·d d I I 0

Aliwal Noord H., O. V"n Zijl. R1o-mk.ol, per Ituk 0 0 2 - 0 0 2 aar na • I e an ere pannen r. sakeD ait lieD. filiaDcie.1 oogpaDt tIIn lltel ~
Ayootuur - - W. A. JOllbert. Bokken, per ,~uk 0 12 0 - 0 18 6 Stewa.rt beeft 8tellig redeD om aau bet 14,...te op dea goeden "eg zijD. Dit: ill goed
Ba"y.,,'e - - n. Z. De Villiera. Eijeren, per lW... 0 >i 0 - 0 9 8 "e111IageD.,.n bet door bllm 'feroordeelde b" h
Beaufort Welt - P. Teeke. ~fInden, per .tuk ... U il 4 - 0 3 , ._ t "~_I •• d N t 11 h-' nie.wI" maar eter DIea". 18 et; da.&wij
Betbulie - H. S. Viljoen. Gant, per mud, 0 II ,- 0 7 3 .., wII,,,,eu, maar liJn II a nre eD yoor "" uit de toespraak 'fan deu heer Upingtou
&ehof D. Kriel. :Ju.., ..... ~r 100 0 1 0 - 0 8 Ilijoe? Wij kauDen het On8 bell' begrijpeD de O .. rtUigiDg kUDDen potten dat' oolf in
Brits lO"D • - D. H. Viljoen. Groene Ennen, per mud 0 13 0 - 0 IS 3 100 zij er ni.t 'BADwilleo. Wa.t Dr. Ste"art die kw.. ti.. waar de aandaobt d811 land IIBlUlfendorp. Ob. nn Rooij. Huerg, pr. 100 lb. .. 0 3 Il - 0 , , ft la d k k' d N t J

Coleeberg J, L. Knobel. Huer, per mild 0 6 2 - 0 6 2 opgee a e te ort ol"\lngen .r a a· tbaDI te!'egt het m_t op ge'f.tig4 iaj de
Gete. - H. W. t:!olomon. -loendere, per .tull 0 I 9 - 0 2 2 rellen die tot het belemmereD hanDel' op' lakeD een goedeD loop ".II:oeo. Wat bij,
OAJedon - J. Eete.buyaen. Knol, I"'r atuk.. 0 0 1 - 0 0 lj Yoeding meêwerkeD-hlln verkeerdtt deDk· Bal me~_. eggeu, o,er de hoa:liDIf derCalvi!tia - A. nn ~ueD. Loqwml, pe. 100 ... 0 0 6 - 0 0 6 L--Id t d d .. d'
Cradock • J. 1. J. nn Ren.burg. LiDloen8n,per 100, 0' 6 - 0 4 6 ...,., en omtreD e !loort vau on er"lJ. le Rijksregeriqg in _ke d. buiteobe' aDne-
ClaDwillism J. B. Norgarb. PlifIlttu, per mud. 0 6 6 - 0 I} IJ hnn tot DDt strekt, hoa ouwil om het ge- ntie der Weatkaal nrklaarde, ui Diat op'

f
Dur- • • • LiodeDbe'lZ'A: Dre,y," !'ompoenen.per .lok 0 0 2j- 0 0 71 Id' ch . l·t"l- '._ b

• eer e, Daar e18 ID pra .. IJ" w reugeu, wek keliJ'k. :Jat is het ook aiet, ml.r hoeDiAmantnlden - • S. W. "an Wijk. RAp.npe' bos.... 0 0 1 _ 0 0 1
Di.l. Ermelo, Tnu" .. 1 H. T. BabrlUD Radij.en, per hOI... 0 0 01- 0 0 Oj bnn "au begrip nn hetgeen in der daad goed ongepast de handel wij. der Regeriog ~D.

IFraDlCbhoek - - J. J'. I. Rou, P. du P... per mud... lJ 10 0 - 0 12 6 en proefboadeud werk kan ~euoomd wor- opLigte der KaapkoloDie in dese uak ook'
W..... :=:::: :~~!=k:I;Trult Uiien, per'~ .:sd.,::' ~~. gi: ~ ~~.deD, bDn gebrek, eiudelijk, aau eerlijk. ge"_Us, ea hoeveel beU' .. r de Oaiteohe

M"lecbappij. Wortel.n, per 00. lo' 0 li 1 - 0 0 1 heid en aan die werkzaamheid dill in hem politiek ten op,igte na Z. Afrika aal kan.
Gen"e J, Krebea. Donderdag,II September ~ Karren; die .oor eeD aDder arbeidt eeD hoofdtrek .eu baren, tocb yerbeagt· bet 008, eeUBdeelaOoudine _. - T.O. Bo" •• Jr. Vrijdag, 12Seplemh.r I} W"l1eosen 10 Karren. d J"'kb 'd' d II d kt .
Graaft-Reinet - P. A. Lackboff. er ware 8jlr IJ 81 18,- at a lIS UD dat hat tegeuwoordige .MiDiaterie io de
Heidelberg - P. W. J. BoIImall. NIEUWE MARKT. aD. volstrekt geeD bewija dat de NaturelleD Izaak alIelI aohijnt ~aaD te hebben wat
Humaosdorp CINbrad& Yate.. van ·Z. Afrik. eeD miDdór begaafd maar bet koo, eD anderdeels dat, LOO al de werke.Hupe Town- M. C. Lo.". I b d " kk d
Hano,.e. - C. Natbao. V"" 11 ... 1:2 Sq>t_'-, 1884. • ec t. at mJ een minder ontwi el ru Iooehei4 eu onve.-achilligbeid der Rijk8-
Hopefield • D. M. SI.lIber. • "cappe;en, pe, mild, () lj 0 - 0 14 9 lijn. Hij ,,,,ijst hDu op bet f..it d.. al r.geriDg ena iD é60 0pligt to, Dadeel heeftJacobsdal· • Klel'ek eu D. Villien. Hater per lb 0 I 7 0 1 10 . . d TT_Ir"

O "'_L ,. 0 18 0 _- 1 2 6 de groote UltYIO ingen waar AJWert en gestrekt, zij toch ia 1100 yer oouaequeDt iJiorann&laDd •. """,ooken. "oouen, per 3 he. ... ,
Kroouetad • B. J. MDrkel. IJloemkool, per .Luk 0 0 3 - 0 0 8 blaD~eD nen_r hier . nDt V.D trekkeD, .111Bij bemoe.ijalligbeid achijnt ait te Blui.
Krakeelri.ier 19B.L. ternira. ':ijeren, per lUO... 0 7 0 - 0 I} 0 door EuropeaDeD en 'niet door Katrers teo. Dat de Koloniale Regering zich er

J. J. F, LJ ROUX, 1(... ier. LaLddYIIIDO·hh(Ri(.'I~endaiaNle»(JA·oO·rnB.,..uV,ld'n. Ufo'enden,per ,tul .. · Oo~. 00= 00 ~ O
2
gedaau .iju. Maar had bij eeu gezelllCbap niet t". heeft I.ten breDgea om met eigeDa '1 rey ....lW . " OIte. aDlen, pet" .t..... .. '..,

LAdyllrand . il. P .•• n B .. rd,a. OU",&S,per 100... 0 2 0 - 0 ! 0 vaD' jonge &ouen in pla.a't.é vau jonge kraohten het Protec:ltoraat in HecbuaD.laad
IC DE PROTEOTBUK " Maraiaborg . • D. F, Marai.. Ho~nden, peflluk '. 0 1 6 - 0 2 2 Kaffers voor zioh gebad, eD le met I<.:Dgel-'e 8Oh"geu, dat ill hetgeeo meD 'fan eeolJ J. J. nn Aarde. /(hlkoen8n p..r .tuk 0 6 :I _ 0 0 :I

BRAND- SSURANTIE MAATSCHAPPIJ, htalmMtury- l 0. d~ Oreeff, D..In. 'ool.pr? stuk 0 0 01- 0 0 1; acbeD eli. Franllcben 'fergelekeD, had hij dau MiDiBterie alII bet tegeowoordige kon 'fer-
Middelburg - - Ju. Bennie. Knolkool... 0 0 1 - 0 0 I Diet .rij wel behelfde leDDDeu.. ~geD P Even waohteu. Het bad oDgetwijf",ld lioh 'foor

OPl'erlgt deu 29sten September,'1838 Murraysburg J. J. J. Marit.. Limoenen,per lOO... 0 3 II - 0 7 li als de KaJl'en zijD êtlk de. Rll888n eeD bet beboad van den YreJe lu de brllS gesteld,Mo_lbaai • - E. Meyer, N.•n. LoqllArtII,per100.. 0 0 ~ - 0 0 II R
MllClean - - Patnltaa, per ml·d '" 0 7 6 - 0 7 6 betrekkelijk laa~ ontwikkeld volk, maar als de ijkaregeriDg de vooralageo hadKAPITAAL £70,000. Montagu • A. J. Joubert, W.n. P ,mpoenen, per stull 0 f 3 - 0 0 6 toeD lij, geoD t~eebonderd jaar geledeD,' aaDgeuomen di. het iD aake BeObnanal.Dd

De heer IBAJ.O T.£N DEll POEL. PR:s!l!DUTj ~:..rre.~~~rgcl : ~:!~~eTh:~: ~~~~:I!:'J:rlt ", g h= g g ~i .oor bet eerst 'D belangrijke ml iD de gedaan ba.d; maar 100 alII de lakeD aldaar
.. W B DARTER. VWlI-PusIDlI.ln", N.maqll .... n • J. 0, FillllCber. ;,peennrken.,... 0 6 _ 0 6 6 mken ....n Earopa' giDgeO vtJf"fullea, toen taana ataan ill bet "elligt maar goed d.t

En d h J Naaaretb. • P. J. N6od4!. Uijen, per 3 mud. 1 li 0 - 1 7 8 tradeD lIil'~&ll eeu heeraobeud yolk d.ot, de Booge CommiiaariB op ei""'n gelegeD.e eereJl OlifantsrilÏer BP' Ell r".."._

J C Hol"1dTR, I J C WE8SlW!, , 'udtsboorn - H'.• ~~~r S;:r' AI w.. het ook op "'l!!8'IIlde en oDbaDdige heid gehaDdeld en dep heer Ma.okeD.i~
PAUL DZ VILLI'XM, C T Vos, Pbiladelphia A. Spangier. OVERLEDEN, te Olterkuil, Achter ma.nier, h t a.ndere Européllcbe .0llteD door deD • beer Rhodet, tijdelijk of .oorF J B LAlfOJiAlUN, R MTlIUROl(. D F. Be P I D d d 'dd'

Il. heeren S V HoYKE'YR.en G W SHYTLmL Philipalo"n 'D_:_ rraug~. aar, op on er Rg naml ag, DamakeD en nergeull ID aobterblij,en pd, nrv.ulf8n heett. Het ge'foeleD Yan ,Eea Italiaan iB bi.e.... eroordeeld 1'_.
1fT. nouB, T.ln. ten balf 5 ure, aan de cronp, ons ge- . hU' 'I _..__

~teo ut de Buitend1strlktell. Paar - Do J. A. nu der SPlllj. wilde, eu meu weet dat RDIII.nd 'baDI, eteD eer plnKtoo omtreat deo beer hd helea 'f.a ..... tolen waar, eD een heng° '01 Do liefd jongste DochtertJ'e, a.STER ANNA, diE Id" l'b' d k hl' ._~_I Noord, D. heer J H Harris Potcbefstroom -. JU. utbwaite. liveD goe as uge aD ,SIJU !lt.aa.tsmanuen "0 eli omt ge" OYeNen ml!t het- toadeel WP bie".D bet _ge't'Ofg, want deaB--'-..J- h Dan .t CO Preloria Falqe oud testien maaDden. b' . h h
~lp, "Mnm 'fen PeftI'lltoo : A. J. ~burgb. J B eD geleerden, .iju dic t.n eD prosuobrij. I[80D wiJ 'fao dieD eer v.r"!tOht ebbeD, eD man kw.m betJZeheel oO'ferwacbt dat de Ha.

::;~orp, :: h~ f:~ Piquelberg - - l Bi,e' Zoer. C:tRB.~~~~' Yen"D deo eerllten
K
raDg heeft. 'Wij met' hetgeen WoaL thaua .. n h~ liJ een tele- giaLraat zijD handelwija yerkeerd achtte, ea

Caledon. .." J H P JDeyn Portenille - eo. ur.uee &: Co. b N be"ereD nilit dat de atlen bet e,eD 'fer gram •• n de ap' Ti_ berigt wordt j eD Item de gelegeDheid benemen wilde 0lIlc:larnanOD. "heerenCorneLiuskTeWater Pneeh P.J'''llDderMerwe.JrI 0 Ic·, 28 ge. IL. d b' • '10 S'_ "1' d I. eet' .T-d 1''- __ "

CalTinia, " heer A "&0 Reueu Prica Albert J. McDermid. . tter nl, 1 ept. 1884~ zon en rengeD, maar wa. WI r..... war. alle AW le •• u '.uaD UUICIDDie. Voor .maw eu kiDd te IOrgoa, Ou lijk'
Oeree, .. heereo Baum&Q4: Co Qu ....nstown. • TbOl!.Clementaon. ~aD heu maken P Elke maand, egt hij lODder belwur, IlOO geloo,en wij tooh d.t dit weder een dier .. kea waar beboon
Coleeberg, heer D Sluiter ki,eredals - L. H.' Meurant. ".~~·In ,r. 11;d-~ .r".•;):.11 l\ ll,'. &er wederlegging ~aD het beweren dat er alle kaDa iB dat .ij eea behoodijke op. ,.,~ te wordeD op de naUoaalII deakw

ii
•Darling, M Verneld Ricbmond - J. L. Oonradie. ~_ \ . _ H ,;."\-"it. ~ .l ~ . I rd N II I . ul bek Wt· t ."..

D'Urbe.n, F J "H DtUUiay Hobertaoo - • J, A. Neelblin,. _J 1'0 er geen opeDIng voor ge ee e .tnre en OIIIlDg omen. a Dog Die 'ge. 'fan beo die er .001' teNltt moetea .'-M.
I'raeerburg, W J Smith I FtiebeekWeet F. RUIIOU.. ~ iB, krijgen wij aaDnageD 0111JODge ea lelf.! Bcbied w.. toe_n de heer &hod .. aaD ~. Eugelaoh of Kaapaob winlrelier lOR
GeorJre. BJ C Gird I Riebeekakuteel - DJ'Krilfe. niet meer J'onge 'liedeu waar wii nie~ aaD Rooigroud nncheen, d.' ja thana .. a .beL-..

a
_ de I'-"--D ....1. __ hee'" D;_' Yer-ar-!'-Beinet, F K te Wat« Somenet Welt. - obauThftuni_r; ZATURllAO, 13 SEPTEMBER l&U.· -a.... e- I.....

Heidelberg, A Beid Stelleuboech W. J. de Kock. voldoon kUDDeD, alII dieuders, telegraaf. (eit. De boerea aldaar, na door gemeldeD riK' IntaoeD bebben, ZOIIdt'llich wiUeoe eu
Bope&Jd, rA. Stiglini

a
Steynsburg- ( J. B. It, RoMau"'. bodeD, olJderwijzers, oofeDaal'll, drakkers heer bedreigd te lija, acbijoea sich .an weteDJ ua een miadaad BOhaldig il ra.

Ji[vraysb~, S I EeOr"Re·.
M
.P.A. Coel DR. STEWART'S VOORLEZING. en grofsmedeu. Maar, .ragen wij, le.u vijaudelijkbeden ont.hoaden te bebbeD,'eD keD. Dat iemand 'f." aad-D I__~__L~~eebUZ1, l!rI&lmeAburyEx~teumbmer ... el end.m . luscke. A' . , _ -..........-0

KCDtagu. De heer M C 'f&U Bloemmerieiu Saldanbabaai J. C. StepbaD. LB mIddel, en ,,-el als eeuig middel, tot meD he' de NatDrellen kwalijk nemeD lij wetea troDweDI da' lij tepno"ep Enge- dit er Die' ia ug, dM aal ieder ,_r
lI~, .. heeren Hudson. Vreed• .t C. Scbielfontein - 8teJ'reobel'Jl. der Natnrellenkwestie werd 0118 dat lij, 'faak van booge geboorte iu han land .oorsigtig mooten sijD; maar Monteioa Dataarlijk nDdeD cUe 'I mau eigea .001"
Oudteboorn, .. heeren K"~r ~ Budd SutherlaIui - - Kaafm_o L. Marb. onlaugll iD een Kaapaob blad dl! 0p'foediDD' tam t bete h te .. b.. ft. \-.1 fa het ook t-... '.. .'.
Paarl, heenm T\_ Villi'e F H_ ot SOmelMl't>oel J H Hofmeyr' " elgeD II ,wa I'll wenao eD liJn -evD I\Jn SUl, In atelliog der aa&k: 'DA£IUI'; eo sioh. du iD
!icJuetberg. :: heer O.Parroit n, a_eo 1 fulbajrb - H. Fagan.· der Naturelleu aaDgeprezeD, met een wenk dau diender. of !lmed8ll? Zij deugeD een eobikkiDIr bewilligd, ea hij die aoqik. sija plaatl wee' te atellea.. St.M de mao
priiu Albert C A Neethling : farkutad - > • Oeo. J. T.ylor. er bij wa~ het karakter dier opveeding Bijn uiet voor hetgeeo lij eiaohen, 18ft Ur. kiug moot ea, nrtrouweD wij, .. I' het ia andere "__i·..bw --' bekend, ~__, lit,'"
BiTerad&le, OJllbert Reit.. r UiteDb_,., - - - O. de Korte. n_ S S bo . T blï Z" 11. .' "r_- li...... ..... ~...
&icluuoad, A B de Villiers Utreebt (Tranl'faal) - H. L. NeethliDj!. moest.~. tewart, te Lovedale, beeft &aD tewart j maar eeD ~aar In &lUll" Peter'l J"D. IJD '1'0A, MJ' mali, 18 ~ talrijk be, on. dM hier mei YOIg fI'Mie ."aa de
Itobertaon, "" J 1'1 Le,.;, Van der By!'. Kraal, P.O. D. J. Maritz, Jr, die taak BijD levIlu gewijd, eD Qa jareD dageu lOU er er 8YelJmiD .oor gedellgd Yoor de 30,000 morgen ~ie bem ,.,l.a$ea "nl soa kaaDeD gegeTen WOrdeD.
8imuua-atad, F Bogo V pntellburg - • D. P.•. d. Henr, arbeid en ondervinding BAnzijD leerliD""'" bebbea. ODtwikkeliug nR het Kderru lijD j maar ill er iemaDd die de Bamlolág. .'-==~,~~,,*,!_::E:=8Wlmboech JO Mad Villiendw:- - W. Rou. .,__ -:
110-_1..._' "" er V"· R J..... ich aldaar lijD iuzigten oYer de zaak, bet renl. Iaat lioh, dunkt OD8, ia tweeërlei .orm bele' om siola ala arbeiden! op d.plaatuD DB HDa. H11OO,benoemd. ..tot.a..C. ea R. K._" ... v.... ' " beeren s...lald ot ce Ictona ea. .', .... ern • Aliwal N nl, ~ -~~iIaJl~
8welleadaDa " heer'" Beid Wijoberg -' 0, de Kock. laat VlD veel onder~ook eD Yeel telfbeproe- deDkeD. Vooreerst io den yorm waario der boerell De'r te "'teD' Uat iB bet- Y&Il 00 18 op RIO ~w. met III--'tti ' W' b Á Re-.I .. IJOOt betoon Y&Il ~ lDJ8 lID'&"", J AdAm. ID urg -. .....rll. ~ ~ing, blootgelegd, op dOD waardigen eD het heeracbeDd 'folk .. n .Ma.d.guoar sich geeu ZIJ doeD moeten om op dea du.r lieD be~ , ,Union e, 0 Pfell K O. Mt'berbe. ... __

' Victoria W..t, 0 i B Proh.rt Wellinp1ol. J, F. Peilts ot ('ti. le'l'eDII bet!cbeiden ell' "el"illeudeD tooD oDt"ikkelde ,oordat die 'l'er'f6leade FraIl- beeehaatd 'folk te worde~ I Wat Stella- DB lU.UaC::!U Á.J'DDLIlfGn.Un heeft op
Wel.IiDgtoII, ".. Q F Peata-, Pm \\' ll""D1on! A. W. Dill. dien het onderwerp eiachte, mBAraiet aarse- leben d. &abu er iD de war atuarden. laud betreft, dur iB bet geblekfUJ. dat de ~ gi8t.er4!D ..,hoadea ~ bealoteil:::6': ::::J i;:t:;;:,..... ::'=..;. - t. 'ii. ~ k. '~' •. om ook '''p.'' I........ ~".. .... - ,,,.,,.,..'~ij' .®io. of ,_. ........ bot .... _ K""""'f ........ =:to:~ Id. ... _, """ ...

. ,ÁIIUl'aIltie 'fOIa1' deB. yrd 'flU! de ta!anp G. B. J~Uou. biJ Wilt dat bet ZlJIl hoordl,llll hard ln de hoofd die 'ferataDdi&, géaoeg i. om bran- door de Kolooilltea YeRroawd, IUD riDdfD Ba XLDrafUB treh onder de
awoo. i lOU klin~en. ~ SobOODtrij IIIpcbtIleen dewijll ait r.ijl! laAd te boadeu, me~ I'8D kuoaeDt au wij w8DlCben de iICoIabie ICIDojliieawigblcLm ill den Pt=Jt.

aohe
~

P_O L I B,S Il Bt 0 la A , IS tot o.e~ ,an hetgeeD hij aeide aaO ODle. aantal aeodeliDgeo om he~ E'faogelie te wal ala dea beu Jlhod. eel,. pl_'" thuaa de meeate -daeht. Er le er ecbter
Bo ,IJ. D.I KOCK, biedeD, iB dit toch uit'l'oeri .. eD yvkODdigen ID lOhool te houieA, ea met mede dd hij 4e aaka er in ~ Ilechte ~,aooda& lD8D DOg ,,!ID:i~tStilUeid"--0......... "..... ID" 18-- ... • ~~ bet .... wu Itnf.........,~ ~oes OlD lOeD to dOtll lÏerl haod'Jaa,. die or op "it liju, om, .a,.~ ..... '. .' te 'WQrd& ~....

i 1 I,; Ic

Zaken waargenomen in alle Hoven. GEDOOPT.
- In de Nieow. Ned. Oeref. Kerlr, op W()~n.d.lZ",

Verbanden Transporten en alle soorten 10 S.ptemb.-r. door den WelEerw. Heer A. ~.
, . Luckboff; Een. docbt.r un d.n b... r HendrikActen cre~seerd. Jaltinus d~W.t van Breda, .. et name Millicent

Olady•.All~ soorten Agentschap waargenomen, OETROTJWll.
II. ." (mot Speciale LicentM).De ZUId.Afrikaan en Op DiD~.d.g, I} S8Plemb.!, teo buile van en

door d~n WelEerw. A. j'IIILockboff. de beer
U Volksvriend" Johan .F,ederik ,no d.r Spuij, mtl jona-ejah.

aC'lmlDaHendrln. AI8xaod.r.

2

NDLAY.&GEORGI~~
HUBU (UILABGS OB'lVUGD

BRANDH!n~S BESTE BLOEM V!~ ZW! fEL,
IN V.dTEN YAN IOQEN lOO LB.

E. BI:BB-=. '1'1: &002' ".I"I:GI:. %.AGI: •• IJ'ZEJI',
'l'UIOBEBUO. Zadelmakengereedscbap

BLIXBhAaEB80EREEDSCHAP, Blikken-
plateu, Blill in StanD, Soldeerbouten

"CRADLE" ZEISEN, ZeUmeall8ll,
ZeiBslijpeteeaen "

WIJNOliRDSOHOl'I'EN, Spuiten
HcDOUOALL'S BCHAPENOIP,

echarea
WIJNroMPEN, POIDpeIl rooI' OV"!"'~'J-'"

Toor het DreaIIen ..no'Vtie, .Mloaalllll~UIIt-1
vlietende Pompen

GM." ANIBOB 1.7ZEBllN' XETWBRX.

15 GaJ.VISTRJA.T, K"P8T!D.

NISGEVING.
A LLE BRIEVEN, KRANTEN en KENNISGE·
. . VINGEN aan den Ondergeteekende geri
worden verzocht tot nadere kennisgeving gea-
dresseerd te worden

KAAPSTAD, 72 LOOPSTRAAT.

EMILE H. VAN NOORDEN,
Generaal .Agent en Afslager,

}'a&Jjstad, 1 Septem ber 1884.

K.tAPSCH GOUVEH.NE14ENTS

PÁÁiL.

G. MONTGOMERY WALK
SPOORWEGEN. ..

(Solliciteur in de Hooge Geregtshoven
l'lUl ScboUand.)ZUlD AFRHAANSCBE

TINTOONST ELLI~ Frocureur, Notari8~Publiek en Transport-
bezorger, .Kaal)de GoedeHoop.

,,vAN
Procureur en Notaris van de standard

Bank te Stellenbosch en de Stellen-
bossche DistrIkts-Baak.

N IJ VER HEID,
.JGIMI'DD. or

9SE¥rE~1BER1884, Secretaris en Thesaurier van de Munici
paliteit en Tan den
Stellenbosch.PLEIZIERKliRTJES .----ZULLEN WEKELIJKS worden Dit·

gereikt, beginn~nd6 op 3 SEPTEM.
BER, van Ga.ulF.R.INKT, PORT }<;L1u.

UTH, GUJUJUTAD, CUDOCI, COLII:!lURG,
D. A,u en VJCTOIlU WIST en de
TU88ebeuBtatioDs nn belang-, ]rUR K.a..u-
ItT.A.D, tegen £5 58. eerl'te kla!! i l3 1011.
tweeee klu en £2 158. derde klBB, hrnik.
b.ar yoor de terugrei~ binneD eeD maand.

SOORTGf:t:LIJKE KAARTJES zullen
worden nitgereikt van BUUJORT en tDII-
IChenstatioDs, tegen Enkelen Prijll .voor
de Dubbele Reis.

Voor bijzonderheden zie men aa'Dplak-
biljetten aa.o al de Stations.

A. W. HOWELL,
Dif.khur nn I 'ien.',

Mid4,IIa.dlCb Sl.lael.:A. DlFFORD,

f) E I.teekeniDg op dit Blad iB in de Stad
£1 161. eD iu de Bnitendistrikteu £2

48. per jaar. VOOi.UIT Bl!.TAALBAAR.
AaD el keD Ioteeken ....r worden Drie VoU
Bladen per "eek toeg8lOoden.
W zij die voor bet Blad wenacben t 1

"edanken moeten drie Jáaanden yooruit
kennis geven van bun voornemen.

do. do" We'lelijll SIeI.. 1
AGENTEN VOOR DE "ZUID AFRI.

KAAN EN VOLKSVRIEN D."De Paal~Jli;~heBank

OPGERlGT SEPT. liS:!.

.ominuJ Ka.pita&l ...
Opbetaafd KapitaaL
ae.. "efonc1J ... ...

£ 41,430
13,810
11,810

Wel-Ed Hen P. C. u ROUX,Voollittar.
lO J. A. BERNflARDL
" J. J. MIl'\NAAK, SUI.
It G. J. llALHERBE.
" P. B. DI VILLE.
It F.J BUGO,P.Ul-
" OIDEON JOUBERT,
" S. V. Uil NI~KEH1L

JACS. J. BLlGNAUT.

"
"
Jf

"
It

"..
" "0. Bank geeft ReDIen op Vute Drpclita

er tarief te wordeu .eroomeo teu hareo
'IDtore.
D. Direete1l.ftu vergadert n Maaud. III tD

DOlld6Cdaga, '. mO~tnl len 10 UI"I, IIm t nr
Applica,j. ,.oor DleCOiMete lteali.sea.

,Aa• .,., Kunr.A.D :

Z1lid Afrikaansch. Bank.

t

L r ~ i J ij.~~_~~~~~~~~~.~

Oa: HARN'8 mededeeliug omtrent hlll.geen
tCD btJhoeve oÓ-ZorKaapaohe wijDen reede
Da gesobiedt, sal .oor bet publiek aiters'
welkom nieu"a zijn:' Het blijkt tha' a dat
tefwijl Allatralii sijD wijnen o,eral been
st.aarde om er de a.aodacbt na bet Earo-
phcbe pDblil!k op te .eeti,l{eu, en da.arbij
rijkelijk V8.U de hoogere b~rekeDing"u der

OVERLEDEN.

.. Op het bHte gesag", legt bet Vollublad.
"weko wij dat de beer MackeDsie zijne
reeignlltie. aau ZijnIl Exoclllentie deo Goa-
yerueDr ter baud geateld héeft, niet omdat
bij aelC g.looft dat zijue !tendiog eeue miB.
lakking geWef'lIt ill, iot.elleDdeel, bij il er
Yan overtuigd dRt bil bijo •• olkomen ge-
Ila.gd WBBen dat bij geboeI en "I .. a
gt!lllaagJ &ijn lila bij Eijn politiek een weiuig
laDger had knUllen ,0lgeD, maar ootd"k.
keLde dat het overal en door alleD beweerd
.D geloofd werd li" hij eeu biDderpaal w..
die "D be.redigende eD vreedsame -obik-
leiDI' belet~, bood hij _ijD resignatie UD.
Sir Hercalea Ro?insoD beeft die religaatie
niel aangenomeu, •maar baar Daar de !Rijka.
regering .ersooJeo, eo hare beeliuing ia
bem Dog uiet me6gedeeld." Wij t,..t;jfelen
geen oogeDbli1c dat de 'OOI'IteIliD, bier
gege.eD iu bet oog 't'IUl den perlIOOn ll&rJ

wieD onze tijdgenoot ae ontleent .0lkomeD
jaillt ia, eD dat, .11 de beer M.okenzie ZijD
p",;iti"k bad kallneu .olgen, eD gebruik had
kanDeU makeu Yan de hDlp cUe be.. door
Soottl Smith eD aDdereD geboden stODd te
warden, hij reoien bad om te moea.a ekt
bij de pIaat.aea Yin Va .. Niekerk, ,De la
Re, eu aDdereD weljr. geoou1iak .. rd.
Maoleoro&De io bét bezit 'faD heel wd land
henteld, en MODtaioa ait de haode, der
vrijwilligers Yan Land qo.eo lrere4 son
hebbea. Wij intDJllOh.D sieD ODpane
AfrikaDers nn buo plutleD beroo'f~o; eli
acha, Diten op ben af,tareD om beu,
100 mogelijk, kapot te IObieten i eo
eY"n onaangenaam lOU bet ou. BijD IlOO

Mont.ioa, MaDkomaue en Ul. gelegenheid
bekomeD baddeD om o~ de KoloniateD
koning te kraa.iJeD.

.pt. 9.-Mejuh. ¥ari" laabella Vi!ioen. Haiu,
""n den tleer Pieter J oe.ph Lol•.

" II.-Annie I'liubelb, dnchter .an den heer
Hendrik J oh.o Echardl, oud 1 j•• r en
ó muadeu.

Het nrwondert ona uie' dat de handel-
wijze y.a President Brand omtreDt bet
l.nd der Barolooge bij deD VrijetaataobeD
VoIkiraad bij ....1 heeft gevouden, mul' bet
nrheng' ODBdat het besluit hieromtreDt
bijna eeDItemmig genomeD iL In dea Vrij-
Btaat IIOOwel ale bier lijn er aommigea die
Diet op be' regt, der feiteD letten, maar
.Itijd willeD dat maa be' regt elders !lOekt,
en iD de.. , ... k Waa het BOOgeaoemdt>regt
'fau dieD elleDdigen Sam.el een tl'aaijo ... k
om op door te redeoerea. ID deD Volllr
raad iB echter, geIOO"'D wij, di, element
niet llterk 'fertegeowoo~gd.

, ,
i

"
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De &JlSvaa.lscheSpoorwe leening en
de Nederludache t o.tsleening. l .... cll..UJal.
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.IL ~..,.,JPP:fJ"• AFHIKAA~ ~ER BO, P '., LEVEN t~~:EK£RING

:BOE REN VER EE;N"'I'fil'N'C I Melkpl'-aa-"-:t-s-,.-D-___'is-t.-piq~'e~berg. v~~e Verkoopmg. eupls~et;~:: h::o:ie
' . . ". 'IJ I ':V.ERKOOPING . "'a~,eo WeJlselteDteDE Ondergeteekende, behoorlijk door de Executrice van den "erass.,.eren.

Boedel van wijlen den Heer J. ~G. TREDOUX. Sen, gelast, zal ,iXOSTBARB .....__

EEN V 0 ~U ~~~r;I{G;A~A P POR T PVerRPubIliJek6DvAeilinGgver2kó6openS'°EPPTEM' BER 'I'884 jH:U ,U" !. .IJ.;,IZE::N .., 1)~!~~~~~:Ë
vAN nH JO."""" ZIT!'IN. ~ ~ : . " . • ... ~1~~~7.r~~~~r:J:

) Leeuwen_ en in "'D du bill. -""'tolVAN HET PROVINCIALE BES:rUUR (o.a.",~ ....... oIocIante moId.n VoonnardeD.,. .

I.-Het Aandeel:v&I1 den Overledene in de Plar:~';IIIJ:L,K. I ; ....... Ar'" ... do
VAN DEN PLA A T8, gelegen in bet Veldkornetscbap Groot Bergririer, Distrikt IN DEN BOBDEL VAN \~, DU BUB O. L. WIOS!. . KoIT~~l~~,OOk iD at.al,deo Vrij.

A BON D li!; BOEREN VER.}1;ENIG IN G Piqu.tberg. omtrent 350 Mo'gen groot (m_ of minder], welbekend ala. . . ." de "",;.,... J.o. GrB,
~. III een der. Vruchtbaarste en Kostbaarste Eigendommen op de Oevers van de \i. DEZ J 'R !, Secr.taria.

TB Bergrivier en wegen. deszelfs ligging speciale voord .. len Ie.. '"!'d ... n 0P MAAN [) A.G 15 :..., LopoW.'¥ l884.
' eeaig iemand die mogt weeseben de winstgeyende Haedelebesigheid voort II' ..G R A A F F - REI NET. te eetten die zoo lang door den Uverledene gedreven is. daar Produkten , i LULLEN ,

ve~beept rn Goederen geland kunnen worden binnen 20yards van de O. DI: .1.... S.Ii;V~: WO a'D' •• v,lla .. oes!,", I

WonIng. "'" ie I. V r s R ft U 1 Z 11N. • 87. 89. 41 .. "'; r-;........~t_ ... .DIJ>. BI<.UNSCSJ.t d "z .dAfrik " ' P ti t Al de Gebou wen op de Plaats zIJn 10 degelijken staat van Reparati ~r,..nt- en de Jordaanetrut a 141 oDder Zinken Lak' No. 87 bentf,eDdfl Drie '
Overe-cdr-ukt UI e UI aan In eea am e enmen kan onmiddelijk bezit bekomen. ' " ... en. K~' ... Aohte'PI.. ,~. ~ •. , N"". 89 eb 48. b... b.L. T.... iroNDfJtLIlntJ: MAILDW8T

van 62 Groote P.!?ina.s. II.-DEN TE VELDE STAAI!IDEI!I OOGST beetaande uit o~ ".aken.Aoh"'P""ta. en•. , .. jIlo. <I. bo""'bd. Twoe " on."...... .. .• b_ .... .. ..

"" M dele Z K G RH') all btl''' AchterpIaatB eDZ I >. Oa.a. MII-r ~ Ji~pptJ.-------- t~,mt 16 u nAAD ( oren. arat, og.n aver), es er prae g 2. Z E'S IiU 1ZEN. Nqe. 26. 27. 29. 81. 88 .. 85. Lo.b.......... B ,..........,.. ..... r.uu. _H_
uitziende, . boven, alle onder Plat Dek, en betattende elk Drie Karnen, KenkeD. Zolder. 4cbter- ,j ftD.K! _I' looDden 0lIl .teilP";iS: Per Stuk Is. ; Per Dozijn98., a Kontant m.-DE LOSBE GOEDEREN: 6 Eerste K!.. se Paarden. ID plaata. .... J ' U'D ~ __ .. Ply.

-" goed. conditie, 2 Dorschmaobines.3 Kar ren, I Maaimachine. 'Plo.gen. 3 8. EEN BUl S. No. 2. J,....J .. b.tN.t. boo. 'ab L...... b.' ........ der PI.t ,.<II, .. lila,. .. ~ ....
Wagens, 1 Egge. Spannen Tuigen en Zwingels, Jukken. Riemen en Dak, bentteDde 'J'wee ~"merl, ~euk~n.~ Aohterplaats. 8na... de t08lOheatijdell.
St e 15 Mudden Koren 15 Mudden Haver 27 Mudden Rog, 30 De boveuataande EIgendomtpen ~IJn Z('er gesond ~Iegen en. aljn. bewoond l.~PEMB, KB CASTLE, Lpl~J.

ropp n, J' , door respektabele en plompt betalende BDurdel'8o/. Dit Blok Huisen biedt B. aAiII' &.a.R.Mudden Gemengd \ oer. 40 Mudden Gars t. Eerste KI_ G.ldbol.gg;bg voo,: Kap,ta!,."n .... ' " ..'.DRD ""NO O'STLE, Kop!.
M cl .. cl Id Ii lJ t Een Groot en Verscheiden Assortiment ALGEMEEN.!: RAN- r . . C J. D.J ,II, a.M.R.

en oe ZIJnor er ver""",e ga.. , van een ,. os - DELSWAREN. bestaand. nit ,-KoBij. Rijst. Z""P.Linnen. Geruit, VERKOOPING T~ BEGINNEN TE II URE. 17.... Bt,W=C.l8TLl, Lp<
order ot P ostzeoels voor het bedrag er van. Voerchitz, . fehoenen en Stevels, Gm.e~. Verf •.Verfolie. enz., enz., en den ~___ ".-GART 'O.... TL., "'''' Bo nn.

gewonen diversen VOOI'TaaO van een Buiten. WmkeL Bl' d" CAll.

. .~. 1 BOOT COMPLEET; Hoeveelheid Deelen, Planken. Dennespar- oilU S zag e ge ven ·W0 ren. AltOQSOlf .1IlllJUSOlI,Het Rapport IS ook te zien biJ de Agenten 'en. Galvanisch IJzer. Vischnetten, Ledig. Vaten. enz., enz., en andere ", G. lf. STEYTLER, ARob' voor de V.nwopbg. ' ..~
. .. • Artikelen. te veel om te vermelden. Gebonw der Kamer, No. 8 Kerkplein, lH"ION LINIEvan dIt Blad. die mits dezen verzocht worden ZIch HUISRAAD. Vede ree Bedden en Beddegoed, 0).... n Porcelein. " .. pe,,",.8 Sept, ,-: 1I:0NUrJU.IJjKE MAILDIENST

0;;; van orders voor E I waar. Keukengereedschap en wat verder op den Dag van Verkoop mag L P C A U V I Ni" CO A F SLA Q E R Q .met de ontvang$l xemo aren worden .. ageboden. . • • ," .... UIIlOK 8TOO~

I _1 'WEL'L:'N 'eTON <BIPERIT> .•te beasten. HOFMEYR & REGTER. BONUS EN LIBERAAL KREDIET. '. i'..·., '.', · .' • D":'.:"':."'Kdo< ~~:
' Vla lIIIadeJr&. ea aDde"'D W oelllda(,

~.e Ve)'koeping te beoiouell te 9 ure ·met de LOSSE BIJZONDE_ ,GOED NIEUWS ~~d:,.~te t.d~ eIJ AIOIDIÏt'Il

~, i ' 24.-.M.IXI AN, Kap •• BAtD&l1lG1,GOED.~REN : VOOR yia st "DL

' 'ooi. 8.-TilOJA , KaPL r.... IL
J. C. STEPHAN, WIJNBOEREN EN VEEBOEREN., 22.-;;;'~eD& RJ!;.!::..-riaS~Afslager.

Landingplaats, Bergrivier, 7 Aug. 1884. - ! 6.-.\THD AN,Kapt. W,uLllGB.

PUBLIEK~ VERKOOPING . Voor Vracht ol !Paiap n"~. men
' ten Iutore Ider ~~, AfIn den Boedel van wijlen ckn heer PIETER EDUARD KRIEL. derlqa, t . THOS ~. I PULLER., Algemeen---

Bestierder toor Zuid Afrika: ,1. " DeScheikaDdeder Droif," door Proe Dr.P. D.Rah!>. OP WOEN' SDAG. IOCTOBER, S H,E RI F jFJS, SA LES.
• • • TENDERS zullen door deu Onder~eteekeDde worden ingewacht tot op den2... De Schelkonde der GlstlUg," door do. do. • I&d.b SEPTEMBER AANST. TOO' om'''b' EN DISTBI!£"l&OB.

{ Twee Honderd ontoégekende A.an4eelen D d d 2 0 t b t &b.Sait"'t_: DPlU"IIVPLqm,

IN DE on er ag, ,C 0 er aans., ~!_&ïa~i~ ~().aClHlJl.,
XALM:ESBURY UECUTEURSXAlIIEB EN TRUSTlUATSClU.PPIJ. S' JLOBGNN8 TEl! 10 URN PRNCIB8. JM~~ ~ !':i:#'..-:::o~";,,~t:::V V"f P d Ste--l' . d b-·--1d I .' Karoo Poon, ia IliicllDie&riat, OD 1'aet4I" lb.. r an ~ on en r mg le er. op ~ . Zuil.. de O.dergoleek •• den I'llbll.k Iata. Verkoo ., de volgende _ ~" ... f~ ;r.,_,NU VERKRIJG BAAR IN PAMFL ET' 0 RM. ..,..O..... bkom.". H".I III .ab de N'", ••• kt. "D O..... n.om.\ der ,pe I 00 ~ I""'. "_ _'.

- ' ~~'b::r.!~.mag niemand moe' da. V'j!· .. ,O ... g 'abd .. len in .:jo ,;g'b VASTE EN liOSSE G6EDERENI,q"' ....tc.'ag...'RrDUgt.,.~t=:~:::~
Op lut... mp Sh,"'.

A. G. WATERMEYER, Secretarie. TOT BOVENGBlIE~D BOBDBL mmOO.BBNDE. Hip Sliert!'. 0ftI0t.
8tll Sept" 1~

D'--'ISTlUl--, .,..~-T-OL-B-A-GB-.WENTZEL & SClILESWI'G I. I F ,0 X i!E N B ,u 'R °G. Zaat_b .. &;;-PIn .. DVPJ.Um,,
dl JuJor, BUob.r •• a ;0JUa1,U D. Honu••" . Deze beroem e Wijn~ eDZaaipJute, die ook bek.Dd I_t YOOrhaN ai$lDllDó V ........... t,• , , j

APOTHEKERS EN HANDELAARS IN DROGERijEN, tende Veeweide. il gelegen Aohter <l~nberg. iD de nabijheid hD Wellingtoo, iD N Kunti ..... Ge~jM .. au h •• HOOf 0.-

OPVO~U8: V,.A.lf de Afdeeling Paarl. Zij ie groot kTer de 690 Morgen, en ie beplaDt met oiraa V.rllo.pI,1IIjII iD ;h~d:r:K~ ~
C SCHMIETERLOEW & CO 150,~ oitgnooh~ WijnatokkeD, ,~lle~ iD, yelle dr~g~" 8n een groohu"l 1~~,0l.,~~ ••~

• ' ., al1erlet BOOrtenVruchtboomeD, alamedle n~tgeetrekte TOlDen. Kot.a IWf.T.l,rwa, 1But. HIliIe
K A A 1:-' 8T .A. D. FOXENBURG il yolop Tan lnhn.,od WaSel\ yoouieo, en de Be.... eli aDder u...Inr.no aui80.. kk.. llOb,RIL

-rr " ~OBN 1. GR.UUM.Veld i. bij uiutale geschikt YQOr G~ en KleiD Vee. He~ Woollhoie ia ,gr.oot en ; Opper"'ja ••DROGERIJEN F.If MEDIOIJNEN ~n de Beate Kwaliteit; Pharmaoeotieclte ge~efeJij~ ingerigt en heeft een P,_'h,.tig uitsigt. De Buitengebouwen :sijn all. J[.~ ~.~rWjaW',
en Chirurgijn's Henoodigdheden, Patente MedioijneD, Parfllmeri. en Artikelen rOlm en Jn den beaten .tut yaD repa~tle.

voor het Toilet, euz .• enz, , Voor iemand die .ioh VlD een, .erate Id Uie Wijl1pl.. te en een D~O'l0ll10tTDT8BOORN.
L...... o.... von Bommopa!h;ocb••• BollabdooboMod'b;jb'.. ..O.;b! .il ... om... ~ d...... golegejIbeid. ... ... _~ ......... 0.,
Fabrik~nten Tan Sodawater, Limona~e en Medici.nale loorten Spuitwater. ~ :I 0 x:.,~~£uah.dI~ ~ ÁnAlWt JU.1777.

B· " k TTft ft t' d Zeker Eeu 0 Twintigate 4and~ ,in de Veeplaat.eeD SEPl'ERSHOEK, IN~~ol~~~,::,,:~:~.ezoe ers aan A.AApS a, KREEFTEBAAI of TWEE HOIALE"t,ALLEIJEN, SCHIEREILAND, NIEUW.i.,...~~ otW~1:n:'~ !it~~;
'. LAND of RIETBA4I en OUDE POST. toek,B:..Q .F.rDi~ 1 00 •.

GEDURENDE DE Deze Veeplaat.en sijn gelegea te..,_SaldanhaBaai, in de Afdeeliog Malmeaba'1, JOaN J.G~j[
en aiju te lameD 3,733 lIorgen grqot • 8"'h8~.ri" ••06Ie ru,,KOLONlALE TENTOONSTEL LIN G Ve AandeeleD iDgemelde P1aat.en .ijnoo ge"ild dat aaDbe~eliog oDnood~ i,. 8 s.pc.aa__ l8&._' ~_

III. ;L '0 8 8 B ~.O, EDE BEN : ' DISTRIKT 0VD'l'8800BN.
L HUISRAAD Ht' A.J rt' tV' Ee ' 8'-- 'ID Zak. te.cla .. $ AbBOLl ct: (Jo'f" .- e gew'1'na 8880 UDen oor-, t· en .uaap-. ftII Pert' lW.... , lID AB&eJUB R"I777,kamer Meubelen, Glas· en Aardewerk~ Keakengereed80happen. , Verweerd.... , .

II. K:i1.DUGEB,CJ;Q80.APP.EN.-lS8tukvaten 10 Kuipen I~E&tcala· •• $,'jldeftll Ja.&.Bq Ot-Le P" E ' HT:.rt:' , 1.' , .,...." IJ eie bo li. ,_. sal Ve'.l
O
ggers, .' JJpeD, mmm, aILen, Ankers, TrechteJ'll, V.lOOtjea, ~Olf, word....... . la o.cI,~J'I). op

Kranen en WIJnpqmp compleet. al on-Bekel'8. KeldeI"'rap, 1 AzijuYat. W~, l1... ,..... ber, 188', .~Dbl'
Tw~ Leggers·Zoete Wijn,3 ~men Brandewijn, 2 !ialfamen Zoete :..;--,::. Ujk,_~ftWnIIIIl, a,..d

BrandeWIJn, 1 Halfaam KonhJt. I, ' J~aa J. GlUHAM,

III. BOERDUlJGEBI~BAPPJ.N. - T\Vee Brandewijn_ ~toor na d•• Opper~jaW' Oppert..lJII'"
kete18 compleet. twee, Rozijnenket~l8. 2 Watervaten, 1 Draad.Machióe 8&pI.18!U. 'P L EI N-STR AAT , 3 paar Kart~~n. 4 Voo'fnigen. IZwingeJa, zeil en.Kribben, Kapk .. op DIBl'lIWr bJ! rnLuoB.Graven' Graven' Graven" Veren, I. Pl.,.. .... l'-:I.nwogen 0l1Y~ren (geheeJ 01",,.).1 open Ear. .. • • •Hun Gr oot enen Verscheiden 2 KJ\llwagen .. Ladde... ......... . lo~~=":;:=T'...~"::!

e..daaL ' .L· H TWENrrYMAN & CO Voorraad . IV. LEV niD E H.l VE I l.t:'::"..:."!:,:~~:w":!"',;:
• '. I P.... E." .. Klouepi_ode "'upoude. (!lop...) ,.._ ,............ _ w....... ,.

B, E ZiBlEEDENNTB,AONS. RETNGE-CEEBDPUCBLURKHUNANl!l VEN, STEVElS EN S,','CHO',EN£,':N" 1 Do. do. do., i do. (RaiDe) ::s::r·· t,18",olctha loIJoW'iJII.YiJ·l-
. 73 Slagt., Trek· en Aanteel~ten, "a.ronder Y8l80heidene Koeijen mei .JODge p. JOBI'J. GRA8d.

Kalyel'l'Q, en andere die b~n'len ~ort in melk soUeo sijn SiP 8laerill'.OIloe. Bi,b Slam!' .
, Struieyogel8 &Ja Sepaamber, l88£.

. AAN. B~TAANDE IN: . TE KOMEN BEZIGTIGEN. . ~::~·;;"pecb.SoUpOb. , lo .... I':'::':U=:H~"'-
DJ: BIIROIllDI "VDfJ:Y.lBD SPADI." "DIAJ[OND. "LYoN. V IJ CJ IR T S .. ~ ........ w....... I..... v_

DO.: "IIHllIROOx;,· "GJ:GOTEN STALEI!I; IN Z Jongens en Me~es St6vela VILlI af 28.9t -vrou- I Lot K... ,d..w, 0 .. "'" Aooh. II<jtjDioogo _, r do. D v..,_,. 1"::=-,:::~_ t!:'..B:r
V
'!::

ALS OOK: wen Steve1s en SehoeJlen van af 3a.':_Va.na I do. G"'"IJd BOb', II z.<bo K""",. , Dabbelloop 0. 100 ~.::::: =~'!r~ ...""
ME8TVOaltEN tin 80HOPPEI!I. Stevela en Schoenen van af 5a. 9CL Z peb. Sto _ "'- ,:"';keIeo te om te I '-';;. I ,__ ~

WijDgaard 8lfOEIJ088EN, en- eeD Grooten VoorraM In alle Soorten SLIPPERS mO G'roo' te VAfNlchei. P. KRIEL; P.m., } hecuteureD i • JOHN 1.~~:.:
ALQXMBUB IJZdWABEN d h·~ WAD .. . J. KRIEL,P.u., T....... .,. I &.at.oor, .... ~jew. . ~ •R ' . , en elu.. WeIlliagtoD, ló A~. 1884. , i ' , , i .a"'18U.' ,

GRA VEN! GAVEN! GRAVEN! ALI.E STEVELS EN SCHOENENGEWAARBORGD. J. FRED. fN:ETZ,& AFS¥.GE&S;·--..,s~~~II!!!!!!!!!!!!!!!!III

...

(Pq,ST VRIJ).

Kantoor van de uZuid Afrikaan," Kaapstad.

DI-{IE rrOESPRAKEN
OVER

Belangen onzer Boeren.
MALMESBURY'

EXECUTEURS!{.AMER EN TRUSTMAATSCHAPPIJ.NAMELIJK:

:SI " Proefstations," door Prof. Fiseher.

Prijs: a Kontant Is. (Postvrjj.)
HOFMEYR & REGTER.

Malmeebury. 2Settm Angalltns 1,88'.

Groenteplein Xa,a,pstad.

A. BOND EN BOERENVEREENIGING.
.NU VERKRIJGBAAR,

•
BIJ DE ONDBRGETEE~ENDE.N.

~xempJareu faD de Algfme~ne COQstitutie Jan den A.

loud, tezalli~u .t't de Proviueiale (JODStUUt1,
voor de h aapkolooie.

HOFMEYR & REGTER.
GroentepleiD, Kaapstad.

HOLLA.NDSCHE MEDIOIJNEN."~-------
DB BeereD J. T. POCOOK "" Co. mak.D ua hunne VriendeD, de Winkelien eo

aod8l'eD oYer de geheel. Kolonie bekend, dat &ij de prijleD hllbner " ..lbekeDde
hn BOLLUI>5Cl11 MnllcuuJI tot [> ShilliDg. per Uosijn yumiadeJd bebbeo. eli alle
aodere artikeleD oDder.eng lijll I&Q eeD gelijk. yermiDderioB. '.

z.z•• aA.A.1. DISCO.TO YOOI' CO.TAKTE &002-•••.

ÁLLE ORDER8 ZULLEN STIPT UITGBVC!$BD WORDEN. J D JO"'lr B}S &' 1'1 .
J · T. poe 0 C K & CO.. • .' II n' ,-,0'.,

WORDEN

V RI END E L IJ K U I T GEN 0 0 D I Q 0~
DOOR DE BEEREN

6 KOR'lE.MAJUtTS'lBAAl'. KAAPsTAD.
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