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HESTER E. KRIGE, KI,:~~ISGE' ING. : I DE PAARL8CHI!:
________ g."b_P.TE.U-RDm· Brand ~8~ura.nti6en Trustmaatschappij

ONS ~elieCJ Dochtertje, SOPIlU. }lol Kaapsche Handelsbank We8JI~ke ProvlnoieBank Gebouw.
THILD.l.onrleed op gisteNu in den ' I , ,

ouderdom VAn vier ma&Ildt'n. GN LIQUIDATIE). OJlgt\"gt dm W:-Octob"", 1873.
Wij wenschl'o mils d~ze ocr.en bartelijken _-"','-

dank t<>e tAl brenlZeu aan deo Wel·Eerw, beer I E'" EN Vijfde Dividend van la. 3d. ln I(AfI,:TAAL £40000.
J, N, VIol<CD de jongejllfvl'OUwlm M1bur~h het t al betaald worden op Iln ,

ROII8Onwvoor de deelneming en hulp ana na den ISOsten dag van Janusrij aanst., \ DlucnUUM
gedurende het IangdIlrig lijden nrieend. aan alle Crediteuren der bovengemelde De Wel.~J.le heerJ.l. ALBlllTIJB,Voo·zitter

EXILI H. TAltNOOBPllI, Bank die daarop geregtigd zijo. i De Wel.Edele heer~D HUISRAAD :-Het gewone assortimen~vr.n Tafels, Stoelen, Ledekaoten, Bed·
M. J. J. T.ll' NOORDKIi. G. W. ST~.YTLER, E J ALlI+uI1lI I A J Roos, den, Naaimachine, Kinderwagt'n, Lampen, Kleerenkasteu, Kel1kengeree<kchap,

Piqoetber", 2;) December 1883. L. il. GOLI lSCHMIDT, ' DG RBnu, BP DU PLuala, .. z enz... ' DO Ho.u:. JF MAUU, vn.,' ,
Offioieele Liquidatoren. J Mu"", AP III F. A. HU88T NEGOTIE-GOEDEREN V&t1 bijna slle soorten, waaronder Linnen, Voerohitf"

1883
I Geruit, StevelIl en Schnenen, Hoedt'u, Gem"l\kte Klee leren, T ..bbertsgoed, Does·

24 December. , J.B "vDD-;;-ADT»M-UfII. F 1 J IJ Gl A d",A.I." ~ A II:> ~ .. .a. kins, Ftuwet!l, Hemden, Fijne Goedp.ren, ·Iooel en, ..s~et1, :&eT', as· en al' (l.

ZACRT ontslapen in d,en H~r. op Woon8- VARKENS VOEDER,. AAN~,>OEK~~N voor .Ie VUIlekering fan werk, 1, Groote Schaal, Rakken, Toonbanken, enz., elll, CUl;.

(l1lli' avond. den 19,1en deur. o~ 7 'lire, " Lq9- '11 Vu> .lt81['" nrlifll of.ehade . BOERDERIJ.G EREEDSCUAP :;.....1 MielieDl8chine. 1 V~crrn"chille, ~ui-
~.RT~~(! JA CO.BU8 WIHMIIJldR. ID den VerkriJ'gba&r bH den KOLEN en aan .I.,or Bnnd lulltn~RlteliJ'''1 ouh.nJ!lPD en Bd" k 1 il lf <Ft... I'l,leruum VR" lti la~u &eyen e roon no '" . d r pen, B!&lil!s, Stukvat.en, Leggen, ran e NIJn ete, a amen en 6('lle mell

l
&_, I de Pakhuizen van . I (>lJittsen, gerelkl wordeu op leer yoor r. Ige andere artikelen meer.

G,W,BWEHMt:lJEReo I ter en. ' IA, M, A. WEUldEIJEH, R A ZEEDERBERG I R. ZN. DI _ _ ' EINDELIJK :-5 "Worcester Commeroieele Ballk
U

Att.ndeelen.
• , geb.l'·tliU!ltlR.l. _'_:'- __ ' ' • USTDUARTUZNT.
t"londllle. KOOR.' 1 KOOR&! 1'1 Voor Amiui.tralie eD bere,dtl,er».; ya"

~1)~lefl [)cCX'mbt-r,1888, l' l' ' BoedelS ander tigeDdom, al, Eiecllte~~
Wij breng.-n ook onzen dank toe Rau den Cnr R.edderaarll, VOOId.1I of Agell\ell,

LI~dRrden Heer Joubert elllJocten ATia .feOndergeteekeDdenXOOPElfJ:OORW 1>p ,oor.urdcll. VerL--a'
"" l:lrvwo. ,oor hllno" trolll,e hllJp ea +a- .. w__.................' toer,t .. o, op Eentl VUl

biJatAlld Mn deu o'rerledene betoond. ..,.- -_ ...,.",- I

t::r ;KB*~~ ~!!.~~~l;1. ...do W_".~p.aJ•.~.LIN.~aG • Ca"t"U.GB~~ .

~~~ ------------------------~

KSVRIEND.
, NO. ~81

1)1,'l.' I 5''')·
J ! , t ,) £3000 W A A RDB., .

VAN ALLERBEóTE QUÁLITEIT,

Hollandsche ~outen Koor~-Schoppen. Sikkels,
Zeismessen, Zeissteenen

EN EEN GROOT ASSORTiMENT

LDERSV1EI!
"Ad Adver.eerden l'MULDERSVLEIl

TEGE~S de Nieuwe- Jaars-

" Vacantie zal ons Kantoor aan-
st."laoden ~lAA~OAG 'en DINGS·
IlAG gesloten Zl.)O. Alle Adverten-
tie .. I'o;r onze uitgave vali DIN~S-
DAG aanstafInde bestemd gelieve
"OE'n dus nit't later dan TW A A LF
rUR op HEDE~ ZATURDAG
in te zent!E'n.

VANv:eeplaitsen en Schapen, LETWELI L.ETWELII .f
DE~~ .~~·2~!t..~~a!.~~~BBO.···1

WiJk 2" RirieNu, groot 1,600 morgen. • II
Gemelde Plaats iH seer geaohikt. voor aUe soorten nB -Vee. wegenl bur 111," \ '

ml1u~nd~ Weide~eldeu. en Toor den Koornboa" is zij een aer beQe~P1eat.Ia iA I
het. dlatnot. 'faD Plquet.berg. . . • !

De Plaat. Ir .l{LElN KARDOUW" ta te welbekend om 'ferdere aau~ ~
te behoevea.~ oor de St.rni8Yogel-Boerderij is er geen ~re geldbeUeggiJg dan - :>-

te beBteden aan gemelde Plaats. j
Voor verdere i<lftmDatle en koop doe men spoedig aanzoek bij deu Olld...... '

h,.bnde, aan zijne woning t.e Ma.lkopavlei in deze Wijk.
H. A. ALBERTYN, JL

PRIVATE EN PUBLIEKE· VE'RKOOP1NGEN
• . 1 '

VAN HET WELBEbmDE r.,JoooED GENAlllD .

M U L DB Ri~SVL·B I.
. IN, 'D1!l

AFD_EELING WORCESTER.
,--------- -

[
_I ET L!NDGOED II MULDERS VLEI," iis een der Grootste; PNchtigste en
1 beste Landgoede-ren in de: Ko\o,uis, eli is gelegen ill de yruohtbare Vallei

van KLAP,MUTS, Dial. STELLENBOSCH. i .
!Jaar de tigenaren van Maldersvlei versdheidene offerten voor gezegd Land-

goed gehad hebben, hebben zij besloten bl't .0 de hand te zetten en den Ouder-
geteekende golaat te Verkoopen, ~ ,

UIT DE BAND.
, . I

1 HET GEHEELE LA~mGOEO aan dtn Westelijken kan\ der Spoorweg-
Linie, behelzende de welbekende en RU1UE \ WO~ING, WIJNK.ELJDER, 250
voet bij 25 voet, STALLING voor 1.,50PllI1rde~~ BUIT~~GEBOUWI-:N (Bedien-
denveltreklcen) 150 voet bij 25 voet, SMIDSWINKEL en 4. Gro;>te ,KRALEN of
afdakken. Beplaut met omtrent 60,000 WIJN~AAltD 8TOKK~N In 'folie dl'agt
en plaate voor nog ;)0.0,000. Heeft uitge!!tr~~t BOIlWI!1.nd,waarvan nu omtrent
700 acres beploegd zijn. TWEE GROOTE Kf\-MPEN, de eeu groot omtrent 6O(J
en de andere omt: {mt 300 sores. Het Weidev~ld is geschikt 'foor alle soort.en 'fan
Vee, en de Vlei wordt de beste in het Distriktigeacht, tezamen u:et 1/5de Aandeel
in een zeker STUK GROND groot 672 morgeni

Een der Beste Plaatsen,
fAATWERK. WI IN, ENZ.,

TE GROOT DRAI\:.ENSTEIN.

0'E Ondergeteekende, daartoe gelast door Mejufvrouw de Weduwe
WOUTER DB VOS, ml op

WOENSD.AG, 16 JANUARIJ 1884,
PUbliek Verkoope~ de Volgende.

KOSTBABE VEEPLAATSE'N, BELANGRIJI(E VERKOOPING,

HOF~IEYR & REGTER.

~ JL
TE KOOP,

lOFRAAIJEEZELS,
Jong en in uitmuntende con-

ditie. r. &. B, DDCKITT,
Klavervallei, Groenkloof.

V~rdere bi;,onde,heden te bekomen bij
E, Hrnp.'lï, 'Hrl'or:Jstrllat.

Porterville,21 Deoember 1883.

• A_BLI~.&:
VAN.

!I.-Zoutriv"ier, met een gedeelte van Ezeljagt, gelegen in het Vel?,-
koenetschap Achter Hexrivier, omtrent .9 mijlen va.n de Triangle Statle,
groot 2,0::5 Morgen. '

Deze Plaats heeft uitgestrekte en Vruchtbare Zaailanden en het
Weideveld is bij uitnemendheid geschikt voor groot en klein Vee.

.U.~Bc\via&n8kuil, gelegen als boven, groot 1,408 Morgen.
lII.-Ratelshoek, gelegen als boven, groot 7,563 Morgen.
IV.-Gedeelte van de Bra.a.k,grenzende aan "Zoutrivier," groot

omtrent 900 Morgen.
y._ Wilgehoutfontein un de Ta.aibo8chk:raal, beter bekend als

lt Dwars.in.den- Weg," gelegen in het Veldkornetschap Klein Roggeveld,
omtrent 10 mijlen van Matjesfontein Statie, groot 11,!H5 Morgen. .

Deze is met alleen eene voorname Schapenplaats, doch IS zoodanig
se~~gen dat men er eene lJ andelsbezigheid met veel voordeel zou kunnen
anjven.

VI.-Rietkloof, grenzende aan "Dwars.in-den· Weg," groot om-
trent: 5,500 Morgen. -------------------'

-----~---- --------
Kaapsdlt" ,tflleelin~SI·ili"l. PER PUBLIEKE V:ERI{_OOPING

Op 31 Januarij aanst. [1884J.
1

I)E ondergeteekende zal publiek ep ~veDgemelde.n datum, .u den
dag na de Stellenbossche Landbouw~tet:!tc:)'J.'ltelhng, opveilen :

HET RESTEERENDE GEDEELTE i!\n Bovengemei.l T,A.NDGOED,
gelegen als boven, aen denjOostelijken kaut der .Spnorweglinie. .- ~

L PERCE~L No. li de ,welbekende co'lfrAGE, genaarud de BLUE GUru.
COTT AG E, groot omtrernl 1,200 acres, rnet iobfgrip van ide I\f\ndecl in een zek~r
STUK GROND, groot 1~4 morgen; bevattende .een WOONHUIS, 5 !{am~~s,
Keuken, Dispens eo STAL voor 8 PMrden, h~'pJ.~nt met omtrent 35,000 WIJn.
gaardstokken en ruimte voor omtrent 150,000 moer. ..

II. EEN ZEKER AANTAL ERVEN, 42;Lio getal, (allen opgemeten), biJ de
junctie (Station J gelegen als bovt'n.. Dew erven zullen OOl'st abonderlijk e~ dali
gezamenlijk wonion opgeveild met d41lllue GOUl]Cottage, om koopers te ger~?v,ell.

Het Landgoed Mulder8vlei is zoo welbek~,nd dat alle verdere beschrlJvlllg
dlll1rvan overbodig zijn zal. . ~ , , '

Het is genoeg \e zeg~n dat het M~ldersvl~1 Junctie Station. met d,e.Post• en
Telegraaf.Kantoren op het Eigendom zijn en k;oopera met weinig gentlf sullen
verschaffen. ,: K .

Dit zal eene prachtige gelegenheid zijn VOQf Europesche en andere aplta·
listen 'om eene veilige en winstgevende geldb~legging te doen, da.ar zulk een
Landgoed zelden in de markt komt. ,\

Alle informatie kan ve. kregen -yrorden bi~lden Oudergeteekende, ten wiens
Kantore de Kaarten en de Plans der Erven ter ill~!lge zullen liggeu.

De V~ROOPING zal gehouden worden te Hexrivier Oasr op de Plaats va.n de
heeren MICHIEL en CORNELIS DE VOS en zal 'S :MORGENS 'l'EN10 UUR
een aanvang nemen,

TENDERS VOOR VOEDER.

UE Ondergeteekende, zich een Eigendom ~n de Paarl gekocht heb-
bende, zal publiek doen verkoopen,TEl'- DERS, als zoodunig op den omslag

gemerkt, zullen ten de,t'n Kllntore
w0rden ingewacht tot!) UUR'S MOR-
GEl\S op

Dingedag. 8 Januarij 1884, Op DINGSDAG, 15 Jan. aanst.,
MET RUIM BONUS,

'S MORGENS. TE 10 UUR.

V A'S T GO E D.
ST.

'fOOR U'ET LK\'1:R~ "A..'f DE BE.'ITE

1. Zijn welbekende en zeer vruchtbare Plaats, genaamd WATER-
GAT EN Z\)NLJE.R NAAM, gelegen als boven, langs de Bergrivier. met
het daaropstaand zeer net; aangenaam en geriefl~k Woonhuis, Kelder.
Stal, Wagenhuis en Bedienden-Vertrekken, beplant met circa 100,000
Stokken Wijngna.rd, allen jong. waarvan het grootste gedeelte in volle
dra<1t is, en daar dezelve in schuinsche rijen geplant zijn, is de bewerking
er ~an,met Ploeg en Cultivator zeer goedkoop en gemakkelijk; ook
kunnen aan -de overzijde der Ri vier nog ruim 100,000 Stokken op uit-
muntenden Gr~Ïi'd werden aangeplant; verder is zij beplant met alle soor-
ten Vruchtboomen en Riken Bo.6SChen,heeft pra.cbtigen Moes- en Bloemen- -c

tuin en volop loopend Wa.ter het gehesle~j~ door, In het kort, het 1 '
geheel is zeer smaakvol ingerigt en belooft veel~ " '"I

2,' Zeker ~ van de .Plaata STU URM.ANSFONT~ilde1' 1
annex gemeld Eigendom dienende als VeeweIde. " ~~

LOSSE GOEDEREN :
12 Stukvaten van Zeven Legg8l's, 10 Kuipen do., 1 extra Wij Dpomp eD

Leiden, Pijpen, L!'lg~el'!, Half&men, Treohtartl, Balies. VlooGjel, Kranea,
Emmen, 2 Brandewijnltetela met toebehooree, alllOOk de reateerende 60 Ldggera
Wijn, enl.

KOERF.RGSCIIE llAVERHOOI,
In Je volgende hoevt'i'lhedf'n en aan de

ond~'''l'el mt,lde \V l'g.Stat 1008 : Termen van Betaling zullen zeer gemakkelij k
gemaakt worden.20,000 lb,

20,000
25,000 "
20,000 "
98,000
98,000
125,000_--
406,000 lb·

Tenders mogen voor alles of een ge.
dt'€1te worden inger.onden., '

Zoodrs een teuder of tenders a.ange·
Domen zijn, moet de aflevering dadelijk
AaDvangen en voltooid zijn op of vóór
30 A pril 1884.

Op last,
C. LINO, SecretariII.

Koeberg Station
Duiken Lei "
Durbanville

IldeYi)I.Ma.itla.nd Weg"
Wijnberg
Mowbray
Zout rivier

VOORTS:
1,500 eerste klotsse Aanteel-Scha.p.,n (Merino&), en 100 Bokken,

1 Span geleerde·Trekossen en 2 Jonge Paa.rden.
_____ ---- ,----------------

LIBERALE BONUS ZAL GEGEVEN W8RD&1.

VERKOOPING TE BEOINNEN TE 10 V.M.
i!

p. Jt BOSMAN, P.W.Ioon .

J. J. 'rHERON, Afslager.
WOl'Oester, 5 December 1833.

Kllontoorvan den Afdeelingsraad,
x-, 60, AdderleY8traat. DeW. P. Admillistratie " Trnstmaatscha.l'pij, Beperkt. VOORTS:Stellenbosch, 12 December 1883.

Insolvente Boedel vatl \l1_L- De Westelijke Provincie AdmiDiltratie en Trustmaatschappij (Beperkt).sn' tt GLf.\ N. Kantoof': lfoek va" de Wal.- tA .Nieuwedraat, flegmot'tf' de St. awrye Kerk,)
, ltAAP8TA\D.

GE){BER KONF1JT en CHOW CHOW, .in 6 OPG.BIGT 2. APaIL. 1883.-"A~%TAAL, £30,000.
lb. P(~tt",n,tegen \Hs, per Kist (\"tW 6 \ DIRECTEUREN::
Put.teri'), ,I De Edele Heer P. MAUlS. L.W,R" Voorzitter, en de W,l-Edele Hearen J. C, SMrrn. H. P. vu.

GE:llBER KO~FIJT en ,C_HOW CHOW, e~ 3 Plt!:E8, L.W.V" H, WrUlAN, L.W,V" D. P, KnYNAiuw. P, MUDIE en P. G. LEEB.
lb. Potten, tegen 2'8. Bd. per Ki.!t (van BANKIER' DE Zum-AFRIKAA."SCrn: BANK. CURATOREN :-De Heeren P. G. LEED en H.
\2 pott;en

fjT
CHOW CHOW '1 WIUlA-~. PROKUREUR :-De Heer H. r, DU PaEEz' AUDITEUREN j-De Hearen

GE:llBER KO~F en, " m JOIl1~ RT'EYTLER en D, D, KRYNAUW. •. '. ,
lb. Pott"n, tegen 328, oer Kist {VIUl 3 De D' kti .,.}door haren Secretaris Insolvente Boedels Admilllsteren. .Á
Dozijn Potten). De n:,k~uren kamen iederen WOENSDAG, te 2 ure tt.m., bijeen om leeningen'ft! !!luiten en

P khui h k Lan o._ dstr zaken af te doen. ; ben I' da UlS. oe van ge- en o "... n Zij die dit Kantoor &1. Execuhmren, Agenten of ander,rins wen8Chen te oemen, ge leven ,~
W),1, BERG, l Gez. Direktie slechts onder den naam .. De Westelijke Provincie Administratie en TrustmastllChaPPll
G, W, STEYTLER, ICuratoren. lBeperkt). Kaa,plItsd." aan te 8tellen en te benoemen. ".

De ldsatllch&ppij geeft Rente aan Inleggers op OunB~ge Voorwaarden.
J. J. D BUY8XE8, Seo.

PUBLIEI\:.E VERI\:.OOPING
1 Nieuwe Ezelwagan, 1 do. Paarden do, 1 Kapkar op Veren, 1 Spl\D EH1-

tnigen lIIet. Zwingels, 8' pa.ar Aohtertaigen, Ploegen, f<~1{gen,Onltivat;,.J!"S, Manden,
Graven, Pikken, Schoffels, Vorken, 240 V racbten Mest, 1 Kafbok, eua.

V AN ZEER KOSTBARE EINDELIJK:

Va.ste en Losse Goéderen, 2 Karpaarden, Scuimmels, en Rijpaard, " iMr oud, 8 Ezel., jong ea I~rk,
Mel"oeijen en Aautoolbeesten, I Kerry Bnl, 25 VlU'kens en S Aande.leu in de
Spiritus Maatschappij.

DA VlD r. DI VILLIERS.TE

~~GOUDINIE",AFD. WOROESTER. Paarl, 26 December 1883.

In dtn Ilisolfe'lte" Boedel fao J lN GEItHAI1D 'TAN II.
TULLE' EN.

Tl~ HUUR,
HET HGIS, No. 2, St.. George8traat •

het .Jlergesebika\e Huia nn A~
modatie Toor Besoékera, nabij bet Spoorweg
Sta.tinn ; lIertig Bedden. Het Huisraad en
Mdere Goederen mo!,en OTtlr~nOmen
worrlen op eene w83rdeeriD,;t, Oumiddellijke
inbeeitneminz- Men Tervoege zich bij
KOLLER '" Snu, Kaap de Goede Hoop
Baol; Gebonwen,

~ .UNION,_ LINIE.... {.

I{ONINKLIJKE MAILDIENST ,•n
(BEPERKT~)'-4·

DB lUILBOOTEN-D-ER--!('u--TSCllAP---P-U-VE.R--n--E'JOCE'N-VAN lUJ.P8'.l'AD t '
• &AB •• a.LA.U, i,

Via MADEIRA, om den anderen WOKNSDAG, te 4. uur n.m., te ~
HELENA en ASCgNSION als onder aanleggende. ~
PRETORIA, Kapt. BAINBRIDGE, Januarij 9. '~
MEXICAN, K,apt. BALLABD,23 Jan. via St. Helena. • ... r,
TROJAN, Kapt. LARMER, 6 Feb. /., 'i

DE REIZEN t..ANOS DB KUST ZULLEN ZIJN: -
NAAR MOSSELBAAI. ALGOABAAI, OOST LONDEN EN NATAL'
.ASIATIC, Kapt. HARRISON, omtrent .( Jan. '
NAAR MOSSELBAAI, !.LGOABAAl, KOWIE EN OJST LOImBlf
MEXICAN, Kapt, l?ALLARD, omtrent 6 Jan.

Voor Vracht of FaBEagevervOf'ge men :leh ten KBlltare der M.aatschappij, !dderleJá
THGS. I. PULLER, Algemeen Belt.iuder Toor Z1d4 Afdka,

STELLE.BOSCU DE 1 ONDER TEEKENDE
Distrikts Bank, Beperkt, G E-dFT mitll deze kennill ten behoeve

CHE LGEMEE _x 'tan den heer JACOBUS HEND&lX

I)E JAARLIJKS A - V188:1&idat gemelde beer zich strikt zl\l
NE VERGA.DERING vau "-AN. 'I .' bk

DEELHOUDERS in bovengemelde bepalen: tot de grenslijnen en a ens
hem dodr den beer Landmeter R. MOLL,

Bsnk Ml gehol1den worden op , PI ti DRI'". .• op zijn!l)igendom ter, ~tse . "'-
Dlngadag, 15 .TanuarlJ 1884._ H,E-UV'L," in bet Dls~rlkt van ~Jquet.

Ten einde het Ja.arliikllche Vef'tllag van berg &l\ngewezen, en mr:onderheld tot
Directeuren te ontvangen, en T",ee den ba*n bekend onder den Ilaa~ van
Direktenren te kiezen in plaats van de "Ba~~~'henvel,"_l1& ~kenll w~lke be·
breliln GIDEON JOUBI&T en PIEun :DE hoorhJkivolgens Wet f,1],~ .opgengt; en
W.lAL, die aftreden, doCh horkieabé.ar verder,. ~t ~lIe oversohrlJdlUg T8~. vee of
zijn. anderzll;s blDnen gezegde Irensh]nen en

Op 'ast der Directeuren. bakens: naar Wet zullen behandeld

R C RENEN worden.: ,
• • VAN , '.' EUILE H. Vi.){ NOORDEN.

Bestierder. ru,
Generasf Agents en Venda. Kantoor,

Piqu~berg, 27 Deo. 1883.

DE •Ondergeteekenden, in bunn/ betrekking van Geza~elijke Cura-
• toren in den bovengenoemden Boedel, zullen Publiek doen Ver-

kooperl, op UNION STOOMBOO11lA!TSCH!PPIJ

DONDERDAG,17 JANUA1}IJ 1884,GE1;HOUWD. op ~4 deser, aan de Paatl>-
ri. der LQlberscbe Kerk, in de Strand·

straat, door dllll Wel~rw, beer Gobl,
l\l.ll!THllit;8PIU'" EXJTR,M,zD" me~ AN!!A.
LI!UI'I'H JUllOl1I8 Voe.-Geen Kaartjes,

I.OVERLEDEN, aan de Paarl, de heer
. J. H. K&wE, Sr., op den 25st.en

d~ze", in den ouderdom vlln 74 jaren en
ï munden, mij Ilalatende met zeven
kinderen om zijn onherstelblll1r verliell te
betreuren.

Het Knstbare Ei~endom behoorende aan gemelden Boedel, zijnde 2 ERVEN
met de:' daarop8tnande GEBOUWEN, gelegen in het dorp Rawsonville, en .v~rd~~
het dJraan gele~ene G~DEELTE van de Plaats" Aan de Smalle BladenrlVler,
~root in hilt geheel 12 ~orgen. .. ..

Dit Ei~ndom is een der 8aogenllamste verblalT'e~ aan ~e GOndl~le; als een
Haodelslltand is het niet te overtreffen, daar er eene uItgebrelde en wJnstgevt'nde
Bezigheid gedreven kan worden. lJ~ Gebouwen zijn groot en hecht,.gebouw~,
Woonhuill met Wink",l, Stal, Wagen bUIs, Kelder en Pakkamers. De WIJng:~rd II
veel belovend, en de Tuin beplant met eenige b~nderden ,Vl'llobtboomen In volle
dragt. De Plaats is ruim vool'zien van Water UH de R.vler en beeft tevens regt

op het lJorpawater.

II. LOSRE GOEDEREN ..

26 Dccembor 1883.

DEW A A L & U EKO C K.
BURG-STRAAT, KAAPSTAD,

ON·TSCHEPEN NU
Brandrams Bloem van Zwavel,

DOODSBERIGT.

BONUS 1 BONUSl! ALGEMEENE IJZERWAREN
TEGEN LAAGSTE PRIJZEN. .".

DE W~AL & i',E KOCI{
.~U_RGSTRAAT, KAAPSTAD. '

D. P. KRYNAUW,
1.J. D. BUYSKES,

Gcz. Cat Iltorellc·

J
1

t
\
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De positie der Engelsohe Regenng 10

Indie sohlJnt nle~ benIJdenswaardig, als men
IIlet "elke demoostratles ten 1'oordeele nn
Lord Ripon door de ialandscbe bevolking,
teo nadeeie van hem door de Engeillche
eD die vau Europesche afkomst gemaak~
wordeD Du I1bert Wet, waanaD WIJ
orengees zien dat Sir Bartie Frere ze on-
ra.tdzaam ACht, mage goed of kwaad .IJn
maar ID eeu land waar de mll8lla der beval
luug meer begrip van gezag dan van ,nJ"
held heelt, dunkt het ana een hagebelijke
ERak dat de beataande gevoelens er O1'er op
een mamer 1'el kondigd worden die het
pre8tlge der Regering moet Bchenden
Het Nederlandaeh gezag op Java IS bij de
hoofden der Inlanders populair en daar ...oor
vriJ vast geworteld bij de aldaar geves_
tig ie Hollanders welhgt minder populair
dan een bestuur In Engelsohen geest lijn

maar demonsteaties als die 10 de zaak
van Lord Ripen lelden er tot deportatie en
zIJn dus bn ten gebreik Of het Britsoh
beetnar m Britsch Indie even veel bijval
bij de 11 lau ners vindt ",Is het H ollaudsebo
'>p Java dAt IS Zeer de vraag en een ver
hes aan pres! 'Je kan er dus dubbel kwaad

dat
NJabél ea Z1JDyolk bed"oagen

had, maar de tbaos gedaoe ontdekking de plaatIJn
toont boo "ensoheliJk het 18 dat Naturellen- Bartle FRre's Ditspraak la 1878 ala hllll
landea &ilO )j;lIropéscbe yolkplantera komelI eigendom golden, eD "aar hllD ook bij die
die er het regte gebrod, van weten to maken j nltsprulc: een regt op werd toegekeod Tbaoll
De reqDIslhe aau Dr Joriseen die te Pretoeia heet hct dat de boeren met de ZIlIIl'II et
wordt geteekend, 18 bhJkbaar voor de plaats I (en SohlkklDg over getroffen hebbeD !laar
In den V ollrsraad die door den dood van zoo Ja, wat heeft Engeland er dau mee te
ad1' PrelIer 18 openge1'allen, en WIJ hI'lJf e Ion I maken? Met al dl~ bemoolalhgheld Wint
Diet of het berigt hiervan r.al In Holland een het DIets anders dad dat het sieh gehaat
goedea Indruk maken mAAkt bIJ de EuroPésche bevollnng YaD

Z Afrika, en .. at ook de heer Forster In
EngelaDd en enkele beginselrijdees bier te
lande hierover debiteren mogen, 1'oordeel
eer r.al het er stel hg DIet meê behalen

eo ~ ~;m;-:-;r-~~;~~die;i~Z::h=~r.:
..- 1100 'L 'f'OIdri wOtdetJ, _
.. - een JllWUDCJIl IIlJn 0'f'eI'JU ~ beataande UIt de hoeren WIeDO~
1110est !alm doen. Men hoopte op een mauwen See.rle en LewIS Er waren aan de DUIuwe
regen op kersdag en 18 de temperatuur er werken -'---'gd 1 067 arbeiden en Mn hettoen n'en als op den vangen dag geweest dan .,_u..... ~O ba
hebben waarschijnlijk onze OudtehoorDS<llle onderhoud der oude 2:!6 waarvan i) n
vrienden hun plumpudding met beter 5UOOC1l diem
verorberd dan ID de meeste andere streken der
Kolome Het IS trou wena een meer vader
laudslievend dan vernuftig denkbeeld om op
een Kaapschen Decemberdag kost te eten
expresselIJk voor een Engeischen do, omdat hij
een mensch &00 warm mwt, vervaardigd.

HET nJDBt.lJKE EN HET EE1;WIOE -In een
Rus81sche stad had een priester ZICh aan het
hoofd eeuer rueuwe sekte gesteld welker leden
als '%UlIlebeeld van hun gehooreaambeid aan
den behartiger van hun eeuwig heil Zich bij
de opname m ZlJn kerk het afswJden hunner
haren moesten laten welgevallen Een tijd
lang had de man grooten invloed, maar de
zaak kreeg een eemg8ZlOS prozaulCh karakter
toen het bleek dat hij ook tijdelijke doeleutden
volgde en wel door al het u.fge8neden haar
der lammeren Zijner kudde aan een broeder
van hem te zenden die te St Petersburg kap
per en haarkunstenaar WM De geestelIjke
Elt ID den tronk en ZIJn gemoente heeft hem
verlaten maar de gevallen condétjes en IJlg
tails zrjn ruet terug te bekomen

Nn;;t"WE INqoLVE..'nIEB 28 DECEMllER -Ja
cob Johan Wlchahn te Klapmuts afdeelir g
Paarl k:leinhandel&ar baten £501 60 3d
schulden £60;J 16. 3d tekort £HH 108 -Izak
Zirk van de Wenter op Zevenfontem afdpeImg
Graaff Remet speculatour baten £_5 5s
schulden L42 l4. 6d tekort £_1 98 6d-
Henry Rodenck Pike en William J Schofiel 1
al.Q6 William A Leslie van Leslies
A.nglo Amencsn Mlnstr~ls nu te Port Eliza
beth baten £![)_ S 6d schulden £1 I 1
10s:ld tekort £1 I 9 Z8 8 -John Henry
\hIks te King \\ IIImm • Town smid baten
£2 "lOs schuldon £3(~ 1-. tekort £81 -.
- WIIII"Di !'l) kes te Mllrlusburg afdeeling
Cradock .lagor baten £1 ~ J. 10 1 schul
den £_1'1- 10. i tekort £1 JO 48 9 i - Ro
bert Johu Russel op Van Aardt. Krn",I dis
trikt Somerset Oost en Robert A \, ard to
Forl Beaufort algemeen handelaar ge Iwonger
sequcstratJe provisioneel toegestaan baten en
sci ulden met bekend

(--~U-t.~)
op Donderd... zl Dec.mber d""r eD tea

,_ .... dea WoolF..erw Beer A D Luc.holt
... WP Oliri8U!UI FrJ..dneb r.,,1 ~Iormer, 1116'"""'J." SuoIn ., Johanna 81@hrd",

Annie Joubert Jaeooo de ,illIPr. Christ nA T1I.t
Blerk lsaac Bosm ..n Charl J ubert A.uo..
Bo th mJ s ROZIer van Blerk n r "lJ

deren

Alot regt. .~J8t inhllSCltb...
er op dU b~ tekheld
lemud 'foor oorlog Ill, eli wlJ

V.,I" GOe-!al'''1',_.HIIJ'' r.IJII .ten .telligete orertolgd dat,
WlIlhhro.nl.",n, ."" Wm G

llowt,-J W .Yvoneel, Jr , & 00, ook un het bestuur mbge komen,AI__ lIJn hoofddoel sal IIIrlom oorlog
II 16.-~dIDif. aid Wor_ter, Vute eli mijden Olt IS ook niet zOO0Il2IW8.arl.ll""'*'" CJu.d.hII, In dell ineol y bo.od,,1 d

\'ft J G """ lJ TIIIl~ken _ F L Lin- bet liJkt Bet 18 waar e
Mr.Mrg tt (J. ,Af .. "I1'~ • • verkondigde den volke III

lA.-W_ .... r{ Ve'pl."IMn en ~ch.peD un preektoon dat een andere pohlJek
Jfe,t. de- W.d W de Vue -J J
TII.ruo, At.la;g.r die door de Regerilig ID Beantolaad

vol gd werd oorlog beteekende, maar
een Wilt hoe welulg dtU\taan te hechten
was Anders IS het wel hgt met ze~ere
bewenng van den heer Sauer, datJ het
loutere feit dat de heer Spngg de te,gels
YIn het beWInd weder ID handen gI~D

onder de Naturellen een acbnk sou "ek
ken die hen oufeilbaae tot oorlog lion
dnJven Treedt echter een MinI stene,
WIU dan ook aan het hoofd moge stean, met
het onbetwIStbaar en openlijk aange~on
digd ,oornemea op orn den vred~ te
bewaren, en het behood er van-niel 10

Cocfederatie der Z Afrlkaansohe ~tllten
onder een of andere vlag maar-ID u
wenwerklug en 1'erstandhoudlng tU8s~hen
al de Europesohe volkplantlDgen 1'11,* Z
Afnka te zoeken, dan gelooven WIJ dat
de 1Ia&m van het hoofd der Regeflng }tllet
dien Invloed ten kwade lOU hehben, die
zIJn polit ek ten goede zou eigen ZIJn

ODS zon Diets wellwmer EIJn dan het
optreden VIUI eon MlO sterle welks Ea

menstel het duidelijkst beWIJS, gat dat
Afllkanera Tan den echten stempel met
verstandige Engelsehen kunnen wmen
werken en dat alle wan nen van .. erke] J ke
bekwaamheid omvatte die als echte KPlo

--

GETROUWD
KUlIsn vier Osten D .. cm lwr

MARKTPRIJZEN
PREEKBEURTBN OP lIfOBGB.."i-Groote Kerk

s morgen! Dr Kotzé Engelsch Dr Kotze
ft svonds (voorstellmg van nieuw e Kerkeraada
leden) Ds SteytIer -Nieuwe Kerk s mor
gena, Ds A Faure Ssvonds Ds G Macaer-
Zeepunt Da Roux -Papendorp Smorgena
Ds Steytler 8 a1'onda Eerw Smeer +-Oude-
jsersavond -Groote Kerk Ds Steytler-
Nieuwe Kerk Ds Luckhoff -NleuwJ&al'IIdBg
morgen -Groote Kerk Dr Kotzé -Nieuwe
Kerk Ds Luckhoff

~:\~Il'J nT
J BA VE" LI:Eh
I Bos"u:\

J ". 17 '" "8 December 18R'
£. d £. d.

~ar"'l'l"'le"rr3b. I) 4 0-0106
AbrikOlen 0 0 6 - 0 1 3
AIlJIl, per I wr " 0 0 - "16 0
B ",...ft ,,,,, ;j be _ 0 lu 0 - 0 10 0
!Jeet. per bol 0 0 ]t- OOIt
Boter P'" Ih 0 1 ( - 0 1 7
JICi)l!ren per 1 JO 0 Il 6 - 0 13 3
J"Anden per _luk 0 J 11 - 0 2 3
Ganse", per II... 0 3 6 - 0 " 0
Oroene UI)_ per hs 0 0 0i- 0 0 Of
Ble"den peraluk 0 I ,,- 0 .2 1
Jlner 0 6 6 - 0 Ó 8
~ .. erl!' pr JO) Ib 0 1 6 - 0 3 8
Jt).Jkoenen ?'Ir sL. k 0 6 0 - 0 10 0
Kool, per ot Ik 0 0 3 - 0 0 (j
Xoru, pr -3 be 0 19 1 - 1 0 0
P_poe en, 0 0 3 - 0 0 ili
P_a, 0 0 ,,- 0 1 0
Bapen, per boe 0 0 1 - 0 0 1
I 1}etI 0 3 6 - 0 6 .2
W0rt8left P'" h • 0 ij 1 - u u I
J)o"d.r '''il zl D9C1!llIber0 l V. "IfOIl8 .n6t! Kl\l'reD
VnJdw .2'3" 49.. ;;S"

P: .. f7 1ft t8 D~"""", 1883
I) 0 0 - 0 12
OU4-0I
Ol f -02
o f,,- OOi
I) - - 0 I II
o 0 1.- ij
o 10 0 - U JO
036-05
OIO-u]
ol 6-u.
001-00
o 4 3 - 0 10
020-03
o 2 10 - 0 3
o 1 4'- 0 1
006-00
005-01
026-03
o "10 - 0 6
016-05
030-0 (j
o 0""01- 0 0
o 0] c
088-08
000-00

eisten, warsch van allen
geest samen IU het gareel kUllnen loopen
Of dit onder de tegenwoordige omstar
11gheden mogehJk 18 dat moelen WIJ dtar
laten WIJ kunnen ons ~eer goed y~or.
stellen dat er yoor s hand8 redenen tlCh

voordoen die bet
en dRt dns het de

PRIJSLIJ"T -I'TE DEP \RTEME1\T

Zelfs WlO de Naturellenpolitiek van den
beer Sllngg III begJnsol DlOt afkeul t, I:al
toch erkeDnen dat biJ ID de zaak
BHsutolal d gloote fouten heeft hl'gaan
Iht regt~aardlgt echter evenmw den op
stal d der B~snto 8 op een oog-enbhk dat
II] 'IIlsteu dat met de ontwapemng geen

r Iir ol-geen Af kanerIl In het Mlp s. voortg><ng zon worden gemaakt als het

I
terle mRllr wel In het Parlement om op I oprO<"rlg ge li ag van MasDpba vóórdat dl!
hEt M listen" om het even of Scartleu t h t '- d '.'1 j

I lou wapel Ing ID e wer.. wer ges""
dlln wel Sp Igg aan hd hoofd IS IUY(o d

e eu men herlDDert .. ch hoe de tegenwoor
on bet een en ander er ran

dlge R<'gerlng 10 het btgw haar vRete
lI:edaan te krijgen -tijdelijk I:HI verw~~n voornemeu te keul en gRf om de Ultsprnak van
Jkt .. ordeo lil aar IS dit het geval

den G on v"rD eu r ten n t voer te laten leggenbeboeft meu dan er bang voor te z:J 1 dat
eo later door hRre orgRnen In de drnkperl!lcel Dien w li! u ster e Dit den band ui Spl'ID
de Kolo Isten t<.lt tncht g ng van den op

gen? Laat mon hd MIUlstene Scalllen om t Na dit alles IS hetroengen B am opriep
zIJn m~atregelen vallen -en WIJ vormoe

eel IgBZ s v recmd om te lezeo hoe de heer
den dat dit stellig In de volgende PRrie Scanlcn op den mnRltlJd ter zijner eere
mellt8tlttu g het geval zal zIJn -behOeft d d L d M d K IQor en or yor g goven e 0 0
me I Zich can bang le maken VOor een

d M nl8teo tegonover de YR,nt-o s geheel In het
an er II IBter e dat z cl per Ilot ,an I

ongehJ k stelde en van del:t.n sprak alB nlJ
rekenlug toob op de Afrikaners zal moeten '-t k d Ik dtb deen n ... e eu vo Il JH' ~or noo 19
steunen of RIthal s or op een heel andC!re d t I od be t d H k

rekenIIl hondon d WRS en a '1 0" er s u nr er IJ s
man er ? g mre an ID rpger lig tot hoogen bloei hoopte te zlor
vroeger t Jd 0 8 lokt het denkbeeld

~raken Toeh kunnen 'II ) zulke taal brstDIet aan Onl!l zoo bet 'I't'C1 beter tOe.
begr Jpen Iu dt n mond van ICmalld dle

scb Juen zoo dIe onzer staatl'lmannea die Af k d N II

I
h Jj h gaarne • a voor e ~I u Ie en
tiO Wil rltae van ge~ er V(for I lIJD leus r. u wil en lOnken Maar 18

DE BHIEF VAN DEN HEI'.R SPRIGG zIJn om onze OO[L.!"tltn\lO.Jeel" Vrijheden t
gepas III d cn YRU e~n n Iln U 0 als hl) 10

tiJ leus cie laatste &Ittlng VRn h t ten volle Jo handbaven 10llder Illt prln L' I ~ I "t d d

I
",ng' 11.0" c woor I <I mt voor ep

een J"l ga rede van den hewi Clpe te willon dat Engeland UI alle8 I:IJ' did KId
WOOl' \ oe r er er 0 ol sI n oorgaat en

Sprlgg In vertahr' In oozr .kolommen op Deus steke gemeene IR.Jok maakten met I d h
" a 3 lt! wa ,r seerenumeo, "tul ht omd~ die rede toonde dat Ide hoofden ~au het Afrtkaanderlsma tn

woorden getn gems VRn gevonen hOt' Afl,táller patriotten en KoloDlsten 80mmlgeo 1'8n eerstgecOt'mden zoo ala de
re~te voor den Eersten 1r1 n ster der

un Ëngelsohe geboorte maar Kolomalen Iln beer UplUgton ZIJ I ook: IHJ de Aln K k I ? I L' I d k I VERKIEZf)iOE..~ TE W DETIOU8E-Aan de
k t t I M RAP OOie n ",r ge ar an IDtUS"C len DE nEER MEt RA~T E~ ZlJ~ KIEZERS -InIloh op heta .. lfde terrt'ln kouden ontmoeten a ers me reg popualr Blr zIJn er de to s .•raak In kWI~te niet veel kwand !IH Rradfi li en JOR Walker parIIIDents

De brltf on8 door den beer SpnjCg thans hmderpalell dIe men Dog D1.t kan te doen e~ ZII Lceft dit voorneel dllt ZII ~e:ÏtJdoo'::'n~pob~J~onusew:r t~o~:c;r~~fi:i~~n:enbladn:~e;tl.rdeIO;~rk:~~n;~ h~~e~~~:d~
-oden boudt daarentegeu een 1118orm:he boven komen, dan gelooven "IJ tocb dat d K I I ZICh tegon Rf",fte VBn de Transkei verk:laard en zOiden WIJ dBt men te Colesbl'Tg Bel,. te ge.--- e oogen van mOl 19 0 Olllst .Jl opener ".
beoordeehng "'n het t.egenwoordljCe MI de lIakeu zoo .taan d"t er In een Wl8lie de hoor ,\ alker "en aanval op het Mmlstene looven dat de heer Meurant even als de be r

I M d die tot dns vor over den heer Scanlen !\"ewaagd hoeft Tc Barkly OORt heeft de heer Hutton door de skmn en van Katnvlersche
11I8tene eo een opwekking aan de kiezers (101C van IIllsterle geen e mil ste gevaar gunstiger gedacht hct'n dan hiJ 1'erdleDt Walker Zlcb 10 nenr-clfden ZID lawn hooren en Hottentots in het Pari cm nt lOU ZIJn geko
iD om ditmaal meer op mallnen dan op 18 en 18 er dat Ulet wat kiln dan wen lllen beweert dat zIJn kandId ,tuur aldaar ook zen Onze reden om dit te melden w... UIot

t I te 'I .- aobehJker Zlln d n de zwakke en mell E biJ de leden van den Afrikaner Bond bijval n..t WIJ het geloof m kweshe deelden llaarmu rege en lien, en geen lJ IlIls...,ne • eo prlleht lO! denk beeld I" dat ~an he t
dik I I "Q • Vliedt omdat het ons vreemd voork"am Z Jnde I taau hl't bt... tonr te bondon welkl!l zwakheid nm ce s Olterllt anti 0 oOla e troep k"'!fJt Z Afrlkal!.r sche Comité 1.0 Engelan I 'II at epn bpkend ... ZIl.ak dat de groote ""nbe, ...I ng

clUldehJk gebleken IS WIJ kunnen onR met te raken die 100 lang ZIJ de mllisterieele asn dc haod get ft om Stellalaud door een ' f Il\ OLOI~O o~nEIl DE Af' IJNSWET -D van den heer Meurant III het Oosteu daann
cllt lastst. denkbeeld leer goed vereenl zetels bekleed heeft er altijd meer op Brltsche ma"t met zlImenwerklna dnr F Bosman Is Donderdag voor nen as"lsteBt bestond dat hiJ al. Magtstraat te F Beaufort

" " ~ Mtl.gtMtmat gewfcMt als beschuldIgd van UIt de NaturelIon zoo k, ap onder den d urn hield
ro Men weet waarom WIJ tegen de Re Uit geweest II om de Naturellen te KaapkoloiJll' VBn ..,vrIJbnltel. te laten zIJn stokenJ ZIJnIer behoorlijk veri f VIJf I Jets wat hem dan ook dm haat van den hCl'r
rnng ~IJn nl omdat hare leJen deela UI~ vrieDd te maken dan om het belang del I znlveren I'll dat wel zonder bezwaar voor ,.altken stookIlUIker verkocht te bebben De Saul f;oIolllon op dQn hals haalde Thms
.wakheld deels Uit verkeerden Zin en declM Koionisien t. bevorderen P B RJks schatk,st Zoo lel- duukt ons "al ycrdpdli"ng W&ll dat voor slUker geen I>CCIJn. voegen WIJ er biJ dat ons van Iemand he onzp

.... • llOe.t bctaald en dat de verkoop met had paragraaf over de zaak gelezeu hari af iopndc
omdat het noodlot hen dringt eeD anti Lord Derby Diet hgt BRr nemehJk schijnen plaats gehad met plan om het land Vsn ZIJ' mlon ..he. zIJn toegekon en lat de heer M u
.. I I I I. I d 'T EEN EN ANDER '1 regten op helMtinf te berooven De vol""'n le rant In n~ strekel ,,\Sr hiJ zIJn VOOrDaam.tf'nAa oDla e po I le.. 1'0 gen II' onzes IUZlensl II aar stel eeol!l dat er aan mlhtalre opera .,_

week komt de zaa Ol meuw voor .teun had door geen kleurlUlgon maar veel
in het verderf der KoloDlsten eludl~en tJes III StellaiR' d met hulp der Koloniale eer do r EugeIsche en vooral lIollandsch
1110ot, en WIJ nen het gaarne !lat de heer OK heer Sprlgg l!IohrtJft met yele Rnderen Regering ge lacht werJ IS IOon dan zoo deT~t8~:n d~~:~ a~~~:~~~~n e~J!.Jd:;gC;:~s ~~1"1 rekende boeren ondersteund IS
Bpngg op DIeIlW en In vele op~lgten naar den geweerverkoop onder het MlI18lerie her! zeker dat de heer Scan Ion or niet de toezendprA er onzen dank voor toe Een l'i lORDllOEK -Ol den 19<1en December had
waarheid, den loop der uken gesohetst I Molteno aan twee redenen toe dat de hand toe ZRI Ieenen vóór het PRrI,meDt fraaiste IS dm welke III verband met de G no het eumon van le Kerkschool alhwr pl .... t.

nu> I U "ett. I' uitgegeven want hiJ pnJkt Daar de hocr F Huga de bestuurder v mbeelt dIe tot de ramp,,,llge toelltanden Regering Natnrellen als arbeiders naar de bijeen 18? Zoo lets lRI men leggen valt boven aan met een net plan onzer vaderstad de scbool door d. standi heden verhmderd
.. A than. heelt geltlld .Maar zal liJn spoorwegen Wilde lokken en dllt ZIJ 81~ndB I n ct 10 Iemand van het bedRarde karakter Nog fmal)er I~ die van de H II Saul Solomon Iwa" t<:'g nwoordlgd te zIJn 'lIerden door hem
brief op d k d bte d k K I en Co Wllllr AttwdI" meelfabnek boven een verschillende I nJzen ....n de kinderen toegee I~ers eu gewonae n III ru ,"komen door de Illvoerregten op gewercn vnn onzen 0)[1 den Sec !'tarl~ Dal menigte aireskaartjes pnJkt die weder op zon len en op zIJn verzo~k werd de voorzitter
IIIRken ? HIJ kon hem Diet 1'eel andere Wilde zien toenemen Maar '11'88 er niet mag ZIJn maRr de keomerkende trek 1'aD hunne beurt door Kaap8che planten omzoomd stoel door ouderling J J de 'ilhers genlid
Jnrlgkn dan hiJ gedaan h~ft Vao hem eeo derde reien van veel meer beteekenl8P ZI)U karakter IS In .lIe zaken van ugen. zIJn De opkomst van ouders "!l.8 bUltenge"oon
kan uleDlani verwachten cat hiJ dto tegrn Iedereen ,.. st hoe m al wat Natnrellen liJke poht ek verregan ,de EWRkhel I en 18 groot en de leer110gen telden 41' II t school

M\[ VESDt R\ 2 0 T -GBterenlBoreen groote lokaal ""'8 prachhg \erslerd met blo lUen kran
"oordtge MUlsters om de misslagen te hJf zsken betrof de heer Molteno van den beer I er één stelregel lo do gesohlOdElnls der miJt v...n Clr<'A2,,() VTRchten stroo bcl:roorende !lOnen n otto. BIJ I ct afnemeo van hpt x
pande die 'IJ zoowel voor als na zIJn eigen Ssul Solomon afh8DkeliJk was IJe heer pohtlCk w&sr men In Rllen deele aaD heoh. Mn d~n h"er C Bsswn woonacbtIg op grond 1Ull(>Jl wern bevonden dat de kin ieren verbu:eone
:a........ I d h bbe d vsr nen heer Jacs SI ..bber ,nr KleIgat af \Ordenngen gemaakt hadden 10 h~t afgelooper e_tuur gap oog e n, over le 1'8n zIJn I Sanl Solomou 11'&8 er 1'oor dat de Natnrel ten mRg dail. IB het dat beft go eu onver gebrand Hoe de brand ontston liS ecn raad J""r wat hoogst voldoenend voor de ou ler8
eljlen MinIsterie ui uItwoIden En toch len vunr'llappnen bekwamen en waaroDl? aotwoordel Jke daden Jn st het meest DIt sel De heer BILsson had een trapael kOOrD ge wa. De prijzen werden toen Illtged" ..Id al.
welk een w'llg ook velen than. aan het Omdat hiJ "Ilde dat ZIJ zoo de KolonlStéo ",akheld en door manuen ran een zwak trapt cn kwam des nanuddags op den vIopr volgt -PnJs No I D de Vllhers 2 D
-.I d t>- om schoon te m \ken en met eens zag hiJ de Roux I D Mmnaar 4 L September 5
a-rag er tegeuwoordlge fiMgenng mogen Iin de verzoek mg mogten komeu om lets ~D karakter g"pleeg i wsrden miJt ID vlam De kralen 8tal het kafhok en N de Villiers lj D Neels De VOOrzitter
)lebben, III het nIet te ontkennen dat ItIJn hunoen nadeeIe te doen de magt zoud~fI Jongenshws ZIJDook afgebrand -Correlpon le t sprak eerst de ouders en daarna de kmderen

.staur, ala bet land In oorlog on schuld hebben om hun het hoofd te bieden en dILt Men ml zioh hennneren boc kort na bet \\ EO MET lIET HOL! \~DScn -lIet Doril ~:J~~n:::en t:,:; J tJanr~~~:se~t d~:'~ldd:8
pJompeld hebbende lIJ het groote pnbhek de overtuigIng dat ItIJ die magt hadden de proces der Steijl s In o<>n der avondbladen r""ht.ochc blad bevat een advertentie Yan Re Kerkeraads voor ZIJl en lJvllr aan de kinderen W
Dog .Itchter IS aangeschreveu EeD ge KoloDlsten van al dergehJke pogingen 'Qn melding werd gemaak t van ce I sohRnde- genng8wcge lo de Engelscho taal omtrent )x.we7~n en de hoop mu-nde dRt hiJ nog l&IIg .... hr! ons Pen genoegen u onl:\nl(" verslag

II k t I d t t h J r...kert pl""tsen lo Tembuland Waar men de mOgt werkzaam bhJVen te Noordhoek De te geven van ol • concert dat £ I 'i IJ. opg ..die IiIJn vllk verl!ltaat oor aL!chrlk ken Zoo daoht de beer Multeoó IJ OODee a me een van en In e bewtJzen v!\ll eigendom vlln kan knJgen maar heer PIetersen bedankte op zoer toepa8l!cl.iJke bragt bceft) teven8 h ..bben WIJ mits <lezpn de
DIet maar l>9tJchnJt\ en 1'erklaart I:relf er waarschijnlijk DIet o'er maar gP I ",el gkamer VRn het Spoorwegstation waar geeft tevuns ZIJn v!,rwondenng te kennen <ht WlJze voor de eer hem bewe~en Het WILShelU I eer uwe lezers bekon i te mILken lUet het gevolg

Je1D8nd als biJ de geaohledenl8 van het nooduakt om In de Natnrellenk we8tJe hJ Zich ln- _hl8chonken toostand heette be d~ CC bepsaldehJk order had gegeven om zeer aangen ....m dien dRg zoo vel .. ouders tegen J van 0118 PuhlIek JaarhJksch Examen dBt plaat.
ou s ft ~ l h bb -------...b bL I t die advertentie DIet ID het Hollandsch maar woordig te Zien Des avonds had er een voHnritophDonder lag Jl_lDl8tene pn"'''' moeet naaAAn, zou we Igt I Engeland nRAr de oogen .- zIen von-uen e e en zon \ e uen pal!. S go E I hie !oe 0 11 L. -I f

e.. ..- ... en vao " alleen III hct nge 8c te ..ten zetten schoon tea meetmg plaats biJ welke gelegenheid 0 0 ....... was rMl vPrtJ ern tot veel
he~ een en ander wat er aan nrweten wordt Ioordeel dat hJ het mIDst op dit pnnt lO had en <lat door den re_Rk teDr van gemeld de mcc8te koopers van gemelde plaatsen Hol er ook een Ke ....tboom wa. voor de kmderen ~JI stre~kcnde van meJv VIIlet de J ng JJ
!ICMlfkupnen 1'erkl~ren dat onbeyooroordeelde bezwaar zou komen als hiJ den heer Saill blad zon Z JU blJgewo~d Een Ol derziJek land.sch sprekende Afrikaners zIJn Kinderen eTl ouders gtngen zeer voldaan naar et alrbalrn Louw en JouLe rt en ook

d k d d b D d d W hUl. Het doet ons veel genocgen u dit te ~orn llUllliJk vaJ1 l..n adleveu V()( n:ltt" d r1__ het begrijpen en er 'rede mee heh Solernon volgde het hiJ Zich 8edotten De I nanr e zaa oor en eer aVI e aal K~ \I'I'E IIE~GBTVi -L I Zondag terwijl kunnen op~enden want oon van onze Kerk I hoolcolU,mss.e den heer Jan Joubért tiJg!'
bea zouden schooo 80mmlge punten ID heer Solomon en de heer Soutbey trok ken mgel!ltdd toonde dat de Stellns deels reeds een INer &Sn<lar.htig m de Kerk zat kon er scholcn lS alreeds ge.lou-n n....,. lUen zegt omd ...t 8tAan door de h('eren Duk Jou)x.rt en ner
Iiët best1lur van het ,onge MIDIstene In het op dit punt eene hJn Belden w.lden ZIJ I verscbPluen t!Rgen le y ren deels op den dag ecn groot ongeluk biJ de Noordher dP....,.I Kerk de opkomst DIet groot genoeg IS voor de Re ImaDnua Bosman m het dorp woonachtig

d h I geh<>urd zIJn Twee hengsten ad en ZIch van genngs toel&ag Van £30 per Jaar en omdat 0 Yerngtlngen werden door den hC('r' IIl"tOOi 1'an Afllkaners moelJehJk te vernnt- IDvioed van Engeland deze meer en gellll voor at et toonee lon hebben plaats gehRd, den boom waaraan ZIJ vastgemaakt waren de Regenn", geld noodig heeft Het 18 zwaar Imet rbed en p8lllmgezang geopend en "'j wa I
schuldigeD liJn Het groote pnbhek mlllder op de Naturellen In ZUid Afnka de I!Itad verlatf'n hadnen en dat ook dllarom weten los te maken ZIchzelven te ontspannen dat on IcrwlJs het eerste 18 waarop bezUllllgtng g::; et te zggen dat bijna al de kmdprf'n z ~b
1_ bte ,-, L_ d Id Id' de zaak een vergteslr" moel!lt zIJn omdat de en Stadlg d" kar voort te trekken regtUlt naar gezocht wordt -CorrUf'ln .tk-nl w vakn hheunne taak gekweten hebbel \\ J- ac r n~ on_1'ooroor ee en Imaar een IOVoe "fan dIen aard dat hIJ meer ,., de nlepe !!loot dlC bij den heer Thom voorbtJ r" verzoe en leefdehJk m uw veelgeler,en blari
bennnert Ilcb bovenal dat de Baan I tot bt-sobermmg der Natnrellen zelve strellts StelJns geen Engelsch kennen en de maD gaat JUl8t 111 hlds snE-lde een pssr heeren DE Hxn:NooMMISSIE heeft op hare gewone I m.ertle der pnJsllJst De pnJZ6Il die e
to-oorlag Diet alleen vermeden en dau tot bevordermg 1'an de ~langen da. ID het station bmr zoo vlot ID hRd door toe om hen van de gevaarlIjke plaats weg te ne- VnJdagsche vergadenng na eem vernomen te gevon waren waren nipt van ~ 00"" lectuu~

1
-& - I I b li: I men anders zon het een aardig spulletje afge- hebben <ht de 100 batidieten mt KImberley ZIJ waren gelcocht bij de hearen Rose Kanbeter gevoerd had knnneu .. orden, maar Aolonl8ten Dit moge nn nit ecn algemeen ges agen a 8 een ge oren nge 80hman geven hebben _P D Ad 'trie tr"Uad Dlet komen zouden de Traag m behandeling stan en D F du TOIt &: Co Paarl De r~

blllteftdlen ruk Yeel geld heeft gekost philanthropiseh oogpunt n tstekend zIJn Thans heeft de beer Ve \\ aal een aantal fehad welke rlgtlOg lIlen den Zeebreker ~er tatl"n waren allen woals :Seef Jan zal r;eg I
Wordt men DU op de noodzakeltJkheJd maar WIJ vertrouwen dat de Kolonl8ten

l I beeedigcie verklarlDgel' ontvangen ten RrEBEEK.8 KASTEEL 21 DEC 1883 -lIet r zou laten nemen Er lagen plannen op eerste kla8 De opkomst was taln)lr e~e~ -0. Je, (hr~l.
lt k d JaarhJksche CXtl.mend~r publieke flChool alhwr tafel eu eemge aanmerkingen 'II erden gpma.akt boeken toonden aan dat er dien dag 60 kinder n t I hl. _.n k" • ~

ar-weaen om ouder de tegenwoordige om Diet zullen vergeten dat hun hoof Ipltg;( e ~ te ab er geen de mil ste kweshfl 18 of heeft op den :lOsten dezer pl&ats gehR.d De mtt.ar ten !!lotte suhtte men het beter de v ......g der aanZlenhJk8te kIaase tegenwoordig 'no I ..ft. e ~ JT
triaDdllbedeo nlC!t op mutregelen masr op Jegens Ilcb zelye bestaat In BOrg voor hnn de !:itelJnA waren op de vroeger gemelde opkomst w&!! vnj aanZienlijk Ds Hanman eerst naar aanleiding van een formeel en bn f N .. het examen ontbrtt.k het niet aan wk ....~ ""II' I!.n il " ~ liP

da d t kk t d d opende de vemgtingen met gebed De onder ID behandelillg te nemen dien Ingemeur Jenour gemberbIer en vruchten \JC h. "I.n <00 h tI.
lDaIlall te leLtn, n doet de vraag Zich voor eigen behoud en-wat hlermd\ onafscheld_ Kagen ver ro en cn r le we er aan e vrRgJng geschIedde beurtelings door dien leer 88n de Com!D.l.88lezal I'ChnJven Ook de vrnag Den heer en IneJ Villet ontvin n twO<!adre. I" I er JoP" j ,.

ta.clleu .~ke maDnen men te kIezen h ..eft ooar verbonden IS -hnn heerechappv a.lp8tRd terug gewpe8t en dBt 'IJ bUlten aar en den onderWijzer De leerlingen gaven of men nu de kademnur klaar WILS de d 11 I sieu die WIJ laten volgen Dat dr. ktnd"ren" I mAn d •• 1 IR ,; T '" "" n pub
WIJ 'foor oos lIJD het ten ,alle met den heer over die barbaarache stammen '!telker lan':' dien nooit drank gebruiken Die verkla blIjken van goede vord ...nng Tenslott.edeelde kers lo dll~DBtzou h(JUden werd tot nadpr mt ",erge~ld van een beurt! _ at! ~. hed"" .....rhMm •• n" ~e rl I>
... Y; d d d de le&aal' de pnJzen mt en hield eeue gesteld kunnende men hen gebruiken als lUeli K .. :I- \rr Rund r pn 0 -rh k I< _""'prlgg eens da, de Gou,erneur moelJehJk of arbeul IIIJ behoeven en die I'.org ver rIOgen rou en ree s ,roeger geson en !lIJn nette toespraak tot opweklring en II&IImoedi aan de meuwe Vl8Chmarkt de nODdige werkeD uuanVJer 20sten DACelllbcr 18~:.I J"p., Ih •• OR d
... akeliger AlIDlIterle kan krijgen daJi bet waarlOOleu II) all!l EIJ Iloh door manneQ 1100 de StelJns en hnn vnenden ulet vele ging gevolgd door den onderwijzer die ver tt'r hand nam KapitelO :r.t\Ul8OD verk:laarde Den heer én M:eJufv VILLET "n Rit ct 1)0 b ot <

--te, Da onr de twee Jaren te ZIJn aan laten regeren die d mijlen nr 1'an den naasten Vrederegter af IIOhoomng vroog wegens zwalrheidm het werk toE'n het bleek <ht er aan het onderhoud m I Zeer Geachte Ondenn ~ Dnd ,.d."n h .t -:'io 0 [e b• ., Fan.
e d :>-t k en het pubhek om hulp on medéwerlrinJr voor 0 ober £1 J30 besteed w&!! dat die som tot -Ht't doet on8 groot genjoe en erwtJ7.erp9 '"n Il il-"" d ....n pcl'pe bo r <00 .t. 1 ....-bie•• , Ilob -toond heeft Zoolan .. meD den~beelden woon en , maar ua &IJ opgemaa t ea ge ZIJn mOOlJeliJk -erk --_'L.t. '. 'Nannl'd·da ~ "-il d rd gen u en u,,'" ecbt 0 I JIJ

.- .. - .... "V~ .gs 0 .,P. II\! t moest VertnID e Een dU!Cu8 genoote te adreseeron om u bei 1 te -e r... at.. n ne ~l c, "'.d om t
ecb&er tusaohen den heer Seaalen en den "el doelen lionden liJn, daaruIt bhJkt het hoo IiIJ en werd er eenlrinder buaargehouden welke de de h,erover leidde tot de opmerkinR van 1n- ~r de vb)t en den Ijver die e 7anhn pp"" IPn r nd ID \\ 0 c-8t-r I [J ..
Jteer Spna te lU_n heeft, en roolan.. hun famlIte en ynenden IIlcb de aaDtlJgm ~erwachting vette te bovengaande lI01D VIln r ThW'altes dat men da hUlZElDlier Com heb' gedurende het sf eloo u aan ons, ",!.oond llehJkdrukk.md. b .ot"il m.. ID Jnbe.,

II t kk di £.2 heeft opgebr.gt. • A.voDlls werd bet Illil!~e DIet kon laten vervallen De kwestie ook zeer verblijd te n! d.:;ne Jaar "fli ZJn .dle I"~ on! .. Ik. ""Ia.t nil.n ~ J b
IDea geen .. brbeid heeft dat deze laatate Het wegblijyen der TransYaallCbe gen aan re eD e, oDget"IJfeld ter goeder IKerstfeest govl!!rd De kerk WRS propvol of men wat de .ehane betrof door <le M "". lang lo onze school stelt d t fJ fr~ v P )x. r. hol ....ne p" I of p brHd .... J" f PO

aich aan geen herh.ba, deP politiek sal op WOOD_dag LI was Onaangen....... Woouw, tegeD eeu hunner lijn gepublioeerd DI lLmmAn rigt een hartelijk woord tot de aan de kr.de LRn;;el.m,gt den kapltem of de concert weder getoond wa::t f d et laatst{ hvofdbel'8tlnil f .en '11l.ndorr.h. a.t , , •••
di tot d B to-oo I ...... ---. num 130 kinderen om den Kersboom ge StoombootmaatschapPij verantwoordelijk zou lTEd en Eehtgenoote er Voor a e moeite die • bel "Cu dUld.IJJk w~nt C. n""en TO d,

wagen. en un rog e_eJd bet UIOU"s per telegram. uit Pretona --r- j echaard Een koor van Jonge menBchen zon bouden kwam lOsgdlJks >oor en bet bleek dat weder tot be ..ordenng van ~n L~bt w.... ~cc Jn8IDa~D.n op uw. m.l.
beeft, IOOlang II het tWljfolaoh~ of boodschap' .. UIl' opwekkelijk. yooral Een Britacll CommJllSan4 Toor Zahtlsnd gen. eeruge stukken met tameliJk succes. Nfo de heer Fuller ZlJn MAahchRPPIJ voor de zaait dagschool om een beter lIl8:en~g te e~ Zon "e" I<[ nl I.... ..r il _ '\ ~ J J
d. kUIfAmIllOh t-u deA Her ~~I- ni ftD de ontclek'"-- ~ olge I dankgebed gmgen allen naar hanne wonnge,+ met aaniprakehJk hIeld. Tot een resultaat dan 1nJ nu hier hebben... Omtren h OOpen '.n d.n I~ Ten,t,n "0 ..-.- .."......_. ..... een.. -....ug II, v as eeD te egram, oP1!.nMr da' hoogat voldun met de Yemgtillgen YIn deIiI kwam mea Diet. Twee bneven de ~ >'&Il de I&ullen WlJ het aan onze ouaer! et onderWijS eenmll8l ID de ct-o 'erklanD. IilnrlDlIJl iD .,.,.",.11.." PtJeelW 4.. • !MI'''' ~ dag -Corr~dml, DOD8ldOurrie CD do anden na de U~ oordeel.ea of 'WIJ 'YOZ'CleriaS ~UV~~, J~ :;'li!a ':: :~aen

~01"'::....~~ " .... ""'''~'''''rI;'O,-~_"'-".

TE \\ UR(,E~TER Z Jn de t lien aan Koelefun
tom en Il eksn vier voor ze. n aandot v rJlfich
II.I\n H F Il. h k voor £ I ) en H Heath
voor £Ill re "pech v"IIJk H t g ncdte var

AI V TAMI'LI~ hocft de klPzers te Jame8 Town Oranjefontem nat tot den ,molvel ten hOM I
toegesproken hun verteld Jat hiJ zekere gek van (} S J Tberon behoort IS voor £ I "
hedon nooit gede~teerd bad die hem m den ver~ht a," le heer J G ]II In g val
mond waren g Iegd en naar er beweerd wordt Acbwr HeksrJVltr D beer J W II lfelnng
een goeden Illdruk geml\&kt. Volgens de Jr .erkod t vo gens np Jl u .. Ier I I rt s r
i\ rfl Fr J nRI 18 er echter gecn tWijfel aan de IIII.I\tstledCn week cen bUitengewoon fma pak
herklezmg 'an den heer Sauer VIeren lIet was het eigendom vnn den heer

'Vou ter Hugo van Over IIpk.rlvlPr wo g
H}T MlJ~nESTUUR te Kimberley Ziende dat lU Ib ( oz en haaHe £1 I s f d Een al

hEt wb"Cnwerkmg ondemndt lo do zaak der der p..rtlJtJe wegE'lldb Hl Ib 13 oz b .....gt
IeenlIIg dlC het slUIten wil heeft een plan ge op £ I lOR Md T T- Heathe e g.>ntl.ar) PI

oppe n 0111 _sb [Jd per pond op de wllllrde der nog eene kl lIle boevC<'Il PJd van 1 Ib van dur
dolf! lekken te I elf n ten ellldo te voorkomen

KERK TE GROEXEI'U~T - Zondag morgen
voorstelling van Kerkeraadsledon s avonds
EngeIsch oudejaarsavond uur Hollandsch
Nieuwjaarsmorgen Da de Beer

DR KOTZd heeft van eemgs zuaters der ge
meente een prnchtige rueuwe toga t..u ge
schenlce ontvangen

D! CORlIfACK van Burgersdorp heeft voor
I et beroep naar St Stevenskerk alhier be
dankt Het zal than9 VOOrdie gemeentA geen
ligte taak ZIJn een leeraar te bekomen

EE:i ROEMRIJKE DOOD - Colss Ratten
vanger Genera ,] te Parijs 1.8 overleden eli dat
wel ten gevolge van een I rdigesti« door het
eten van rattenpastij sedert Jaren zrjn eeuigen
kost veroorzaak t

W \ 1 L~HET VEIlB\...."D 0- Lord Colin Camp-
bell M P zegt de ( p" try. heeft eem
gen tijd gelenen Ilán.ï. Afnks een bezoek ge
bragt on IS thans verwe erdnr m een proces tot
echtscheldmg hem door ZlJn vrouw Mnge
laan

l IT GRIQt A~TIl wor lt Ilán de I .tr t ge
ol Id nat Hr _ IJ 8 hJes. m. gevar gen W LJ"!'n
Al een koman I van Kaffers 1 ~ I ..ar II Il en
100 bee8tenrmters mt was ou! r nog meer op
te vllngen Het nut hiervan Ziet de wrrcs
ponnent dlC dit ffieódeelt mnt ID zoolr.ng men
de IJoschJesDllLDa louter met o,h of drie maan
den m die hok straft en ze dan" eer vnj laat
om bet vee der booren te gaan sItl.gten
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een Af kaner Boer onder verhoor ....egens
paard ...n lafstal 8 londer borgtogt van £800 op
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Brandas$uran~ie Iê-\T rustrnaa

,PUBLIEI(I~ VERKt~OPING
, VAN EEN '-,

Kostbaar Erf enHuisraad
Tj1J FRANSCHHOEK.

~ deD InsolY8l!ten Boedel van ABRAHAM JOHANNES: PEP. De Jaarlijksche Tentoonstelling van deze Vereeni-
LEB, H.Zoon. ging za.lplaats vinden

I

9. MONTGOMERY WALKER.;De P.arlsch
Procurcu r.Notaris J BERIGT 'AAN DEELHEBBERS.

JH I 1\ ,f"IT.~ dH:8 .. ordt lr"I1"is ~eIlC"f'n tl.1
TRA N SPO RT BE Z 0 R G I I~ 1\'1. ifl:,.",v.,lge Iwt Hn.,,,1 ..r-ie :\ ,I ik el 2:!

I STELLEN BOSC". I van cle Ac.•tn ~a .. Ove.reenI. I1WSt. van boveu-
~emelJo .J.laatsehK.pPIJ, <le JAAHLIJK-
seas ALG~Mj<;~_N~ vt:HGAUEHING
VAN DEELHEBHEHS gt'hr,udell zal wor-
den ten Kantore der Bank, op

ZatlJrdag, ] 2 Jalluarij a.s.,
DES MORGENS TES 10 UR~

ten einde Tnu [)ircctt'ureu te ontvangen een
Algemeenen Staat Tan de anngeIPgenbttden
der Bank, om drie l lireotcureu te kiezon IU
pillllt. "an de W"ll,;,Jele Heerer: P J. MAL_
HEHBl<; Gzn. A. J. MAI{:\IS, Jzn. en SEH
V. Vali NI}!;KEHK die bij beurtwss-Iing af-
treden één van wie weder "erki,'sbll.ar is;
wijde~ te OVNwegcn en te bcsln iten over
de VU", tdoTill1l van de Llllnk Ilijo;e~"I.le bet
veranderde A,tikcl 49 VRn de Akte VB.1l

Overeeukomst. en voorts tot "Igemeene be,
zigbeden .

Up last VRn den RRRd """ flirl'd' nren,
J. J. F LE 1(1lUX,

STA"'~"'''''~,...

Landbou\tvereenlging. OE Ondergeteekends, meer dan 20 jan
ondcrvin,ung in het Verknopen rar, Ril>

loniale Produkten gf'h&d hebbend .., g...at ,,;~
voort npz('lldin~pn te ont v"ngt'n P.I1 d('1.f.J.'e:~
de voordo.,Jillste wijn' vsn de band te zptte" '
de M_,!nicipal~ Markt of anderzins, onder;/
800nhJ Ir!! tOeZlgt. -

Lt>dj~e Mllnden, ens., prompt teroJ;r gelD!J_
den.-Dadelijke en kontante betAlinj!'.

THOS. GREENSHIELDS, AjI"t!Jlt-X ... ~,
Markt. of 60 Lllngemarktstraat, K""p.u.d.
.VERWIJZI~G :-Naar den H!lI)r HLHL:l,

"ofeester; den W"l-Ed. H ....r G. J. trr TrJ~
Stellenboscb : den Wel-Ed. Hoor: E. C. ~:
IlAN, ,\\.1' OTf"..RRter.

Boeren, Handela.a.n in Pro.
dukten, enl.

BESCHERMHEER: WEL-ED. H. E. R. BRIGHT,C.C.' R.•.

OPVRIJDAG,lIJANUARIJI~, Op
,zULLEN D~ O.\W"~RGErEEKENUEN

PUB LIE K DOE N VER K,O.0 PE. N ,
V ASTGO~D :-Zekcr ERF wMrop staat een net en gerÏt>fliJIe WOO~HUIS,

DUr den nieuwsten amaale gebouwd, onder IJzeren Dsk, gell.'gpn in het Dorp
FIANSCHHOEK, gemerkt No. 20, een gedeelte van H LA CO'I"l'E." De Grou-.wD zijn beplant met Vrnchtboomen en Tuinen. .

VKHlJnR :-D(' gewone verscheidenheid Voor-, Eet- et, Sla.ipkame ....menbe-
leD, Glu· en Aardewerk, Keukengereedscbap, enz., enz.

BONUS! BO~TUS!!

---------------------- H. J. ZOER,

TIJDTAFEL Y.L'\' AF I OCTOBER, I~,

P"o}:urettr, Notaris en Transport-
I bezorqer,

.... xrooa .AM Dil

"ZUID A.FRIKAAN ES VOLKSVRIEND."
K41t.a6traat, No. 11, XoapGad.

Woensdag,

VOLGENl)E PRIJZEN ZULLEN WORDEN TOEGEKEND

30 Jan. HOOFDONDERWIJZER
J ) ENOO nIG D voor de 2de Kluse Ood..,..
) steunde SCHOOL te HA W:-;ON\"JL.

LE (GUUI)JNII<:~ .. Salaris £1") pcr )&a'
Er I~ "ene Kostin. 1I(IIng &Itn ve~bondeD !llel

('eli toelRag .van £50 pcr JaMr Van r"",e ri"iI'"
.. ege. A pplicaties met ",",·t u;j(sch,ift. e D lolieo
door deu O,l(if'r~ekekelld,· O',lvallj(e" "or.
-Ien lut "P IJl1"G:':I>AG, ['ES ~~1[N .IA,';
lR84. A ppticanten moeten ke" "is vaD t>t!, ,(',j~

Holla.ndsche eli de lngelsche taal bezill6t
en tot de Ned Ger ..f K~,k b.,booren. """

wordt verwaoht dat de gekozene in A PRI L
aanataande, siju werk albier aanvaarde" uil

P. B BOTHA. Voorzit. der
Scboolcum mlll8'e.

Th"Ron,illl', 17 D.c. 18b3.

, ---:Westelij ke Provincie Spoorweg

1884, MARKT
.Aan Boeren en Anderen.

AGENTSCHAP

J. ROGERS,

Paarden (in de Kolonie gefokt).
I Voor bet beste paar Koetspaar-

deu*, 3 tot ti Jaren oud ...
2 Voor et tw.ecde beste <lo ...
3 " t beste Rijpaar-d
-I " h t tweede beste do. ...
li " b4&J¥ste 2-jarige Hengst-

veulen, n bet distrikt gpfokt
6 Voor bet eede beste do. do ....
7 " bet .ste 2,jarige Merrie-

veulen,' 't distrikt gefokt .
8 Voor het t eede beste do. do ..
o " het ste paar ZWQnlTrek-

paard , 4 tot i jaren oud ...
10 Voer he beste paar Muilczel~ ...
11 di , dito door

den TIrtooner geteeld 2 0 0

Hoornvee (in de Kolonie gefokt).
12 Voor den besten Ko18nialen Bul,'f . ti· .. Hollandscb ras !'J 10 01·lIstniaa se mpltlJ. 13 dito Alderney ot Ayr-

shire
14 dito Kerry
15 dito Van eenig rall
16 Voor de beste Melkgevende Koe,

Hollandsch ra. ...
I 7 Voor de tweede beste ..
III dito be.te Koe, Alderney ot

Avrshiro "
19 dito dito tweede ..
10 dito dito Koe, Kerry
21 dito dito tweede
22 Voor de beste Koe droog, Hol-

landsoh ras
23 dito dito Alderney of Ayr-

shire .. "
24 dito dito Kerry . . . .
2& Voor ce beste twee Vaarzen, niet

meer dan twee jaren, Hol-
Iandsoh I'lIS " .• .•

26 dito dtto Alderney of Ayrshire
2i dito dito Kerry . . . .
28 Voor den besten en zwaarsten,

gemeston Os
zo Voor den tweeden beste

Ang~ras.
30 Voor den besten .Angora Ram. • 2 0 0
al dito do. 3 Ooijen 2 0 0

Merino' 8, Kaa psch ~ Schape.n en Bokken.
32 Voorden besten Merino Ram, 2

tanden ••• "
33 do. do. 3 Merino Ooijen, 2

tanden ... .. ..
:H do. do. beSu, Merino Hamels
:~ do. do. Kaapsche Hamel! ..
36 do. do. do. Bolr.ken ...

Varkens.
37 Vo('! ";en besten Kolonialen Beer
:J~ do. do. Zog
39 Voor bet do. gebokt VIII'ken
4() do. do. tweede do. ..

Pluimvee.
H Voor het beste paar Hoenders,

haan en hen... " .
42 do. do. paar Kalkoenen, baan

Markt- en Algemeen Oommissie Agent
No. 8, NieuultJ .Marld, Kaapetad,

VERZOEKT beleefdelijk ann de boven
genoemdeu bekend te maken, dat bij

bereid i. bez6oJinj!'en le ontvangelI van alle
o soorten Tan Markt· en andere Producten,
o bestaande uit :-Groe!!.,lieu, Vrachten (Ge
o droogde en andore). Pluimvee, Eijelen,
6 Boter, Graan, Wol, Vellen, Huiden, 'tmi&-
o ..ederen, Wijn, Brandewijn, Rozijnen,
6 Boon .. BiltonWl, welke bij bereid is tegt'n
o de boo!,st& marktprijzen voor contant te
o verkoopen en dadelijk te remit.reeren. Alle
o tr&llsaoliën wordelI in ieder I{eval gebeim

gebou len en prompt uitgevoerd, en alle
navr&"en aan bem gerigt, met betrekking
tot mal'ktprijaJn, enllen onmiddellijk ge-
telegrafeerd worden.

N.B. Er z.al speciaal voor .. Empty
Retarns" gezorgd "ordeD.

WIJNEN.
Kaapache Wijn, Brandewijn en Spiritus.
68 Voor de be.te ó Leggert! Witten

Wijn, Groendruif van 1I18~ ..
69 do. do. do. tweede beste ..
!iO do. do. enkelen vgger ...
61 do. 6 Leggtl1! Steendruif 1883
62 do. do. twoede be.te
63 ~. do. enkelen Legger ."
6-1 V O&rde beste u leggen Hane-

poot Wijn van 1883 ..
li,', do. do. tweede beste
IlO do. do. enkelen ... . .
6i Voor den besten legger Wijn,

zonder Spiritus, van HlS I of
1l!b2

6.8 do. do. Vl\ll I KR:) ..
69 Voor den besten legger Pont.ac

van 1881 of IRR2 .. ...
iO Voor de be.u, 3 leggers Pon-

t.ac van 1883 '" __ .. :
jl do. do. tweede be.te ..
i2 den besteT, legger pontac 1882
j3 do. de. 1IIuscadei IIl8:J ..
74 do. do. Frontignac 11<.'13 .
;~ do. do. Hennitage IRS3 ..
71i do. do. Zoeten Wijn lMR;J...
7i Voor het beste halfaam Kaap.

schen Brandewijll van II!Il3 .
ill do. do. gefabriceerden do ..
jo do. do. één legger Wijn.

spiritus .. '" ... '" 2 10 0
80 do. do. ! l<'gger Azijn 1 lO 0

Alle proefjes te be~t",m uit. 3 bottels. De
eervol ver:nJelde Wijn zal den tweeden prijs
erlang?n, IDgeVal de eel1!te en tweede prij s lltUI
l'eIl en denzeUden persoon worden tóegewezen.
De prij zen voor ó leggers en één legKer sullilD

• niet aan één en denzelfden per!lOOn wor-den tae-
gewet!en.

J. S. MARAIS, D Zoon, } Gez.
J. J Dil VILLIEHS, A.P.Zoon, Curatoren,

J. S. ltl AR A I S & Co., Afslagen.
TerzelfdertUd zal Verkocht worden al het II U I S Il A A D tot dm

In$olventen Boedel ran JOHANNES INGATIUS PEPLER
behoorende.

PiuU'lsehe UI'iUtd-.'SSIlJ·autie ell

BELANGl{IJl(E VERI{OOPING
VAN EEN

KOSTBAAR ERF,
Haodels l'oorraad en ander Losgoed,

IN DE NOORDEI{ PAARL.
In dell Ïnsolcenten Boedel mn DA SI EL GERlIA. RDUS ROSSOUW,

A [gemeen Handelaar.

Op Donderdag, 10 januarij aanst.,
ZULLEN de ondergct('ekenden Publiek doen Ve,koopen aan de Wooing van

deo Insolvent,

1. V AS'I'GOE I).
Z 81\ ER ERF met de daalopstaaode Gebouwen, bevattende ruim en ~uffisant

Woonhuis, thans door twee J:'amdien geoccopéerc!, benevens Grooten \Vinkel wet
Show \Villdow (Toonvenstel), Pakhuizen, tltal, enz., alles in de beste orde' en een
der bt'stl' HandeIsstanden iu bet Do,p uitmakende; de g,oudcn groot bijna ~
morgl'n, bevattendtJ een fraaijen \V,jnga3rd, Vruchtellboolllen en Tuioen ;: ooie IS
er et'ne Steellvormerij en Staudhoudeude Pilt met Forcoor Pomp.

II. LOSGOED. ,
De Dog onvi.'.kochte lianJelsvoorra.ad, WinktJlrc.kken, Toonbank, Schrijftllfels,

1 IJzeren :Silfe (BrlluJkll.!ll), de gewone Verscl\eideuheid Voor-, ~et- ~n. ~Iaap-
kamer Meubel~, Glas· en Aardewerk, Keukengereedschap, enz. ",A:lsO()k een
Buket Phaeton, I Uitmnntend Rij- en Trekpaard, 2 Stel Tuigen"eaz:"" :

EINDELIJK :-De Uitstaande Schulden, Ledragende ~OJtll' -de £.;00 ~g.

_--_~us !/BONUS ! !
J. F. P. PEROLD. } Ge2;
J. J. DR ViLLIERS, A. P. ZOOD. Curatoreo.

J. S. MARAIS & Co., AFSLAGERS.
----_ ....-.._, -- ..._-~-- ----

50Te Gelijker Tijd zullen Verkocht worden de uitstaande Viorde- 61

ringen inde Insolvente Boedels ,a.n G. P. STEY.N,iJ. J.:;
ENSLIN " Co., en Dr. BOTHA. ~~

". t STRUISVEDEREN~
I FREDERICI{ N. SALAMAN,
~r;~~_90PER VAN STRUISVEDEREN

J:8 gereed de Hoogste Marktprijzen te geven Voor
alle Soorten van Struisvederen, .

Adres :-M. L, BENSUSAN" Co., Kasteels:ra.a.t Kaa.pstad.

ATTENTIE.
,De~lit"erkooping dourt steeds voort bij

COR N J1: LIS ~I 0 L ].i. .
• De

worden
geheele
om de

Voorraad moet
Verhuizing te
lijken.

Adres: Te2'euorer de '"e"t~lijke l'l'o\'illrie Ratlk

Uitverkocht
vergemakke-

s N.PO N DER
Jl. DE"

"'
TlTilt1'VAN STRUISVEDEREN,

ers Chambers Adderleystraa.t,
,KAAPSTAD.
"rele Jaar door tit get-ft de IIOOGSTE

IIAJtKTPltlJZEN.

~I~INGl)RAAD.
'''-\

,

Ontvangen nu BezenJingen OVAAL STALEN IJZERDRAAD en
STALEN IJZERDRAAD MET PUNTEN, die zij tegen zeer V
derde Prijzen aanbiooen.

IJZ I & • A CJ A Z U N, J6 ;GU

en ben
4.3 do. do.
H do. do.
45 do. do.
46 do. do.
47 do. do.
48 do. do.

.. " ..
do. Ganzen ..
do. Makauwen
do. Eenden ...
do. Duiven ..
do. Konijnen
do. tweede ..

Boter, Ham, enz.
40 Voor de beste ó lb. Verscbe Boter

ó6
57

do. 'do.
do. do.
do. do.
do. do.
do. do.
do. do.
inKoeken
do. do.
do. do.

Stroop ...

tweede... '"
Kolonialen Ham

do. Ka.aa
Boerenbrood ...
Mostbollen
Scho~l Honig

2 bottels Honig
do. Bol!Chjes

Groenten.
81 ""oor de beste collectip groen ten,

qualiteit en qualltiteit ver-
eenigd (zond~r certificaat) ".

82 Do. do. tweede be.te ..
83 ,,"oor de beste collectie groen.

, ten, qua.liteit en quantiteit
\'er<,enigd ... "

84 Do. do. tweede ht'ste '"
B5 Voor bet Ioeste mud aardappe-

len .. .. '" ••
81l Do. do. htaites
117 Do. do. rijen
Rli Do. de beste 2 koppen Kopkool
NO Do. do. 2 eo. B1Ot'mkool ..
90 Do. do. 2 of meer Pompoe-

nen ........
91 ""oor de beste (i Komkommer~
02 Voor de beste collectie MlUlgel-

wortel. PJl ondere Wortels,
gescbilrt voor bet voederen
van Yee '" ..

93 Do. do", tweede beste
. Vruchten.

94 Yoor de beste en grootste col-
lectie Yrochtcn in mandjes,
gellCbi1rt Toor verkoop ...

9ó DO. do., tweede beste
96 Do. do., dt'rde beste •••
9; "'oor het grootste en beste &8-

I!Ortitnent Vruchten
911 Ilo. dn., tweede beste ••
99 Do. do., derde beste . . , ..

100 VOOI' de best.e collectie Drwven
in Mandjes, 8'8'lUkt voor
TtI'kOOP .,~: t.. 'tt

o 1ó 0
o ij

£3 0 0
2 10 0
3 0 0
1 10 0

lOl Do. do., tweede beste.. ...
102 Do. do., derde beste .. •..
!Ua 'voor de be.te collectie Druiven

in vertlCheidene soorten
104 Do. do., tweede beste
ros Voor de beste 12 Perziken
106 Do. do., tweede beste
107 Do. do., derde beste
108 Do. do., vierde beste ...
109 Voor de beste 1% N~ues'"
110 Voor de beste tros Pisangs ."
III Do. do" tweede beste .•
11:ol Voor de beste 2 tlChotei~ ApP;;~

len .
113 Do. do., 2 Wllk~el~en ...
114 Do. do., 8paa.nsch~"'l.en '~soorten or-- ,
115 Voor de be8~"12 i~oen~~
116 " den beaten Schotel Vij-

gen ••• •••
117 Do. do., Aardl>eijen . . •..
1111Do. do., Moerbeijen" ... ••
119 Do. do., Appels der Liefde '"

£1 10
o 1á
o 10
o 7
o I)

o 2
o 3
o 10.
o 05

Paarl, 7 D, e-mber I SS:)'
3 0 0
2 0 0

o 10
o 6
o 6
o 6
o 2
o 6
o 3

Lijst van Deelhebbers verkiesbaa.r tot
Directeuren :

Bisseux, Eerw. Issec ,Ni.'uW'Oudl, J. H.
Brink. Jacobus J. Niekerk, 8. V Vil.

Blignaut, Jacob,a i ~i,'kerk, 0 T. van
Bosman, Jan. D. Niekerk. le J. van
BaMOn, J. H_ A. ' Pre. J. IT du
Cillie, C. D. : Rt·tief. F. II , Dm.
Enslin, J. H., Azn. Retief, P. J., ".M.D.'·;
Purter. A A.. { Retief, F. H., PZII. HOOFDLIJN -KAAPST AD ]I,AAR ric.
Hornk, D G. Roux,.}!lCs. Jl., Joz. ZD TOHIA WE~T.
Hugo, F. J., Senr, Roux, P A. le l!EE~.
Herbst, F. A Roux, Jozua J. I~ STA r I 0 x S.
Hugo, J. F. Roux.J J F. le, Joz m . _
HSUlUa.n, P. E Roux, JaCi J 1(" Jr. t Yf>rtn.k van v.ru.
Joubert. Gideon, Wm. Retief', P. R. ' K""'l'.l"d 8·0
Krige, W. A. Aparellbllrg, A. A. Papendorp , 8 5
Louw,CW. S)'lIij.II.J.\'.d"Dm.' Zoutr-ivu-r ~'12

ZUID-.AFRIKAANSCHE Ma.lan. Gab, D. f-i1,uij.D . .T. v. d , ~lm. MuitlHlId ' ~ 16

KONINKLIJKE 'IlIAILDI'PNST Malherbe. P. J., Gru. Toil, Gu ills urue J. du Aankomst Durhanwpg ...·401
I 10 0 .IQ..I:I Marni., D. F. Tuit. f-i. .F riu Vert rr-k du. ~ s«
1 10 0 I Minnaar, Paul \ïlliers. O. T. de, Sen. I Kurlsrivicr !I'O
1 0 0 D~ cc Ca,tlB Mail Packets" Mllafscha/lp''J'''1 MiMo·~.nteaartr,'AP.·BD.. Yilli<'T~.A. n. de. PJzn.. Er·"t,·ri,'ieT !i'I~
1 0 0 n \ïllier~,J. S.rif'.A.P.zn. Lvnodoch ~1'2!1
I 0 0 DE 'too boo d L" kk i Minuaar, G. W. Y,,., p, W. de, Dm. Y~.·<lenlJUr~ !i·:li
I (I 0 "m ten ezer ime Vf'rtre' en, Marru..., Jacobus F. Villiers, D. J. dt- B()'lIlan. Hek (haltI,l"",tsr 1"15
I 0 0 van Kaapstad naar Londen om den i Ma.lan, P. J J. F zn. 'illierR, J. V. d-, Jr. I I't,.II ..nbosc-h lJ &5
1 0 0 anderen j)in~Hd"g ... ia Ma.deira eu Ply-! Malan,DavidJ.J.F zn. Villiera, F. A. E. de,Jr.· Afink. !lluld,'r.vl t- i Junction )l1'lj
I 0 0 mouth, te Sint HeleDi eli Ascencion aan- i Muil, Cornelia Yilliers, JaeoU R. de 'ertrr.k rio. 111.16

leggende op I>ePllalde t nsschentijdeu. IMalherbe, Joz. P. Yilhcrs, C. A. de, Ozn. Kl"I'"I11ts J("3:l
o 0 I Malberbe. W. D., Sr. ,Yille, Jan D. de, Sen, ' Paarl Jt!',;6

JaD.2.-BOSLIN CASTLE, Ka}'t. E. Marais,N.J,Jacs.zn.:Yilliers,J.Hde,J.Jzn Lady"reybnl~ 11'6
o 0 JONJ<.:S, R.N.R. Malan, F.J. D. I w-n,o. mn de ,V D.M bÁflJlkorn8t W"llington . "'15 ;'5

Jan. 16.-DRUMMON [) CASTLE, Kapt :Vertr-ek do. . . 11':,,; ;.tf)
J D. JEFFRIE~, RN.&. NATUl RLr.IK~~ MINER.AT.I<: KUNST,. I, Hermori . 12·16n!ll. F.13llV d

P rw: '1~'02~';) oor e beste collectie afge- Jan. SO.-NORH.AM CA~TLE, Kapt. .A, TANI'E:i, zoudr-r pijn inliez"t; HjU('t 'r~""f'g .. ..)3
sneden Bloemen, zonder op WINCHl1'STER I I . • ( PI" G J Tu I'H~b""g .. 1·12 (qj{', Opvu se 8 111 ' )B',·O- ea, e, on o , 1'112. C
ddo~gs~~~in\~~::tcn::: g:~ ~ ANDERSON & lrltJltlSON, Zonder pij n Talld~ntrekken, en alle andere n~:~;l::;"wr ~:~~ I~~~
do. do. tweede do. 0 10 0 Agenten. opt>ratien in de Tanrlbel'lkon.:le lIaar de IR8t Geouriiniwpg' .. 2·4i 10.&6
do. do. derde do.... 0 i 6 sIe en geapprolx-erdste wf-t ..n8cuappt-lijke h Aankumst WOl'l'.P.tf'r ~.12
do. do. vierde do.... 0 5 0 BRITSTOWN 81R1~e18VKn Amerika en Eur"p>'.-Dr. B. T. Vprtrc.k_. '010. .: ~::ll~
do. do. Handruiker 0 10 0 • HUTCHINSON, Tandheelmeester. 2. H ..xn\'1('T. " , .,
do. do. tweedebeste 0 ó 0 -__ ,Nicow~.straat, nabij bet P,stka"!.our, KaRp, Hl:xnnerOo.t. .. '4.:,()
do. do. derde do.. 0 2 6 DE Onder,::eteekt"ndt', behoorlijk Ir"lnst .ijn, i .tnd. " b 7"'k'."l1'le T. :'.:' .. ' 0'2';
do. do, Planten in d d dit JOHS A I " ....all on .. t oU"'nner .. ! 7.15
tt e oor en ..er " TANDIU i V rt 'k J - 4,\

~o.en"·do. tweede d'kl ~ I~ g MERWE. bi"ot nit de band TE KOOI' I N.B.-T" Sle1lellóo"clt (ui) ~fFJ. WHeM) eC(I~.t"hl('. (.~. ..! ~ 52
do. do. Ruiker Veld- of TE AUUR aRn Z~ds. gt'ridlijk ~e-i 16fton en 15dcll van cl/ct I"aand. ,Matj"sfonl,'in.. 106

bloemen 0 lO 0 bouwo WOO'lHUIS, 'IJnde het bal ve bfi .. '___ nllffdm\'if'r 1110
JJ. do. StanderVe~'~ No 98, gelegen op den hoek Tan Marktplein I vVAA RSCH U'V IN G! bAllnknllist Gro(oIfonl<'lD l~ \5v ru ~G

benas ,.' . . 0 {) 0 Ien Lallgestl'llat, en bij de Kerk te Britatown, I Yert rt k . do. ,12 &0 ~';l!l
do. do. Roz~ '" 0 5 0 daarom ook een goe<le .tand voor een Bezig., ONECHT!: NAMAAKSELS a B1ot.<}n¥]{'r lhaltplaats, 1:45 10"'25
do. do. Fucbsias... 0 2 6 beitl of buitenman die nabij de Kerk een buis' Pnn. Albertweg 2 40 11'15
do. do. Petunias ,,, 0 2 61 k'· t 1 VAN O!iZ8 /0 A."ukost Fraserburgweg '4'10
do. do. Viooltjes... 0 2 6 ver 11111 • • ' Y ertn-k do. . . 4'25

V~ldbloe!~n ... Handcuiker 0 2 6 ee~;'~t~::~,wE:t:an~~~,n~:n~:I;;~, s::;tl N· AAI1fACHI\TES:a ~~~!L(!~ltpl~t.) .1:~
148 do. do. Stokrozen 0 2 6 kamel'll en Kombui8, met Acbterpiaats om'll lt l' b Aan~omst Besufort West j 20
149 do. do. Pansies .. 0 2 6 sloten met een h('chteo erl booge Steene" Yertrt.k do. ;'+0 4'0
150 do. do. Geraniums 0 2 6 Muur, alsmede W.C., en "tal Yoor Z6II Paar· , WORDEN ' Rbenost~'rkop (b"ltpla.ato) 8'&6 ! ~'2l'

o 161 do. do. Pelargoniums 0 2 6 den, alles onder IJzeren Dak. !... . Nt'l'pnnn p "n li Il
o I &2 do. do. Phloxes. . 0 2 6 Voor bijlOnderbeden Tervoege men "ioh bi' ' Dag"'hiks hel Pllbh(·k Incl.· hnnclrn ;.rr'p"e1cl cloOT Drif' Zn.t"," (_haltplaat8' II.I? 7.3.
o 1053 Voorde beste coliectieCaruati&ns 0 2 6 d!<:' d H J A MERW",1 mldcl~."'"llall,'rleI)'''t<'ll.\'"nr"lopdt'n!,''1'(md :\Iurr"Y'),llrg~"jl (do.) IZ.13nlli.8.39o 164 do. do. Stock 0 2 6 eO Igëaar'.M1l eerb· . T. D. "', dat ZIJ g!'lIIa.akt ZIJUnaar h,"t Aankorn.t "i,.toria "",,si weil 1'10 9.w

~ :~~ ~~: ~~: !~~:,s ~ ~ : ~:nd;'S HER ,of ij den Ondergdee- SIN G ERS TEL SEL. . TE-RrG.
o 157 do. do. Zinias 0 2 6

1,;s do. do. Dalias 0 2 6
o 159 do. do. Varens 0 2 6
0!(i0 do. do. Everl&l!tings 0 2 6
o 161 do. do. "Ornamental"
o Gl'88I!OOrten • 0
o
o

3 0 0
2 0 0

3 0 0
2 0 0

o .5 0
o .5 0

o 5 0
o li 0

o 2 6
o 2 6 "'------------ _
o 2 6
o 2 62 0 0

2 0 ()
2 0 0 Graan.

120 Voor don besten zak Beardko-
ren (de eigenaar lO mudden
in zij n bezit te bebben) '"

121 Do. do., Du Toit's
122 Do. do., Hiddingh's ".
123 Do. do., Bengals ...
124 Do. do., Knopjeskoorn
125 Do. do., Haver... ...
12fl Do. do., Gant ...
l:lj Do. do., Rog ...
121j Do. do., Mieli es
121J Voor ~e beste Baal"gepe;~t

HooI.. '" .. ...
130 Voor de beste, niet minder

dan vijftig, Havergerven ...

Bloemen.

2 10 0
1 10 0

2 10 0
1 10 0
2 10 (I

1 10 0

1 10 0

1 10 0
1 10 0

2 0 0
2 0 0
2 0 0

4 0 0
2 0 0

2 0 0

132
13:1
134
13&
lal;
137
138
139

2 {) 0
1 0 0 140
1 0 0 Hl
1 0 0

142

2 0' 0
2 cl 0
2 0 0
1 0 0

143 .
lH
145
146
147

o 6 0

o 10
o 6
o 10
o 10
o 6
o 10

Ieder Machine Sing;:;' heeft dit llan- 1- . '. . T.m.

clelsmerk op d 11 1 i Ver1.n·k 'Idona-" P..t ...."g ~ ~ 11'25
e .f: Nn. I MllITR~·8burg_weg(b"ltl.) z ~ "·n

~:::;;:;ii~~ Dri~ Zust.,," Ido.) .. ,., c 7·10
Krolflri"ipr (do.). ~~ ;3i
~"l'1'0nrt . . ~ ~ ~ 15
Rhrn".t"rkop (ba1tpl.) C P I

W2 Voorde beste collectie 8truie- CLAN'\VILLIA l\f. b Alll.k"IIl.<t Bt.aulon 'Wpstn m. 10'0
(I ~ 6 vederen, gekweekt in bet HANDEL8- MER K V"rtrf.k npllnfort. \\'".t 12','1010.151o ~ 6 district door den Vertoon er, u,tJ •.,l","ch 2 1011'3,; I
o ii 0 lf>;) D~i~~~:;~ed~s~lb. ~ ~ ~ Opzigter van Wegen 'n litkijk :hfiltplllan.\ 2 .)I; ~2~'5 i

164 Do. do. 12 Potjes Atjar, in BENOODIGD. ;/,AaTikolTustFrn"'rburg_weg :l'1.'11'.',01
!IOOrten .. .. .. 0 ló 0 'ntn'k do. :\·~O 1-<' I

165 Do. do. Vruchten op Brande- Frin. Al1"'Ttwrg 4':12 ~ :\n,
wijn, In 800rten '. Oló 0 A.A.l\ZOEKEN voor de betrekking DieoonMllcbineKoopen willpndienrn hier ,nBloi'lri"i"r(h"ltplru.t.; 3.2:!,

10 II 0 1611 Do. do. Konfijt in soorten 0 ló 0 I v.an Opzigter van We. ge. n biJ' den r.orgvu.ldigoptelett,·n. op<4tziJ' niet I'

6 0 0 lil" Do d ~()Ib K .- lO ,bAallknrnstGrootfont.f'in .. 6'0 i'ZOf . O. 8. ren""n (I (I: Afdf'tlrngsraad van Clanwilliam znllen misleid worden. !"~.r1~.L do.a () 0 Wil Do. do, do, RoEijnen 0 10 0 " .. " fi 5 4:>0
10 ei () 1ti9 Do. do. eollectie Tabak, in I' door den onderget.eekende worden inlle- : 13:: ~'Bllff"lsrinpr i 15 li'(l 1

6 (I (I blad of rol .... 0100 wacht tot op ZATURDAG, 12 JAN U- ~ t:;)I:!, Matj'·.fnnlpill ~'11 ;'201
3 0 0 170 Do. do. 2 StE'enen Boerenzeep (I lO 0 lARIJ, 1884, ten 9 ure v.m. ~ "" ~~ COll.t"hlp (1'6 ~.;,,)

5 0 0 ;~~ Voor het beste paar Kartuigen (I 10 (I Het Salaris un de bptrekking verbou.] il 'li :;f" 'Aankolll,t Tuu ... 'rlner .. 10'11 fj'oW)
Do. do. Span Tuigen 0 lO 0 den b-.lraagt £7 ....per J·aar. 11: = ti ... ;;: V"Ttrek do.. IO'I~

2 10 (I !JU.., .. ~ ~ pt _ ~ Triangle. . . . . . .. 11'202 0 0 Een SJ>eciale Prij. van £50 flan den Vertooner Aanzoeken moeten vergezeld gaan ~ '" ~ 1:1 ~

VO(;r de '-te 25 gallons Olijfoli .., de op- vaD Certificaten van bekwaamheid ï3:: .. ':~.; Hl'xrivi('r Oost Tl";'
brengst vau het district. karakter. en ~:a1:1 ~!:::oa Hrxri ....ier .. 1'2:)
Leder (Kolom'aa}) v Ste I ~u~ o .... :~ bÁfiTlk"n"IWorc".ler 2.10,oor ve s, Op loot vDnden n'lsd, '"~ n..... ru ~e~ ;!"a:l!! Vertr~k do. 2.~.\Schoenen en Tuigen. CHAS. M. FRYER, _08 0 ~ pt Gou,!iniweg 25j

3 0 0 1 Het beste Zoolleder. Secretar s. ..IC !:il .,; ... El g BT<,,,d,,ririer 3'2,)
~ 0 0 2 do. Aluinleder. Kantoor van den Af-:leelingsaaad, ~=i ~gE Ccr .....,."~ 3.55
2 0 a do. Leder voor Tuigen. Clanwilliam, I ó Dec. 1883. P s" -c»~~ TulbllO'hwcao 4 do. Kalf......e!. p., ~.::; p. '\, ,., 4.Q-
~ 0 0 ij De be!te Bonellen. '" H1Ul'tu<,rgw,.~ 4 .~(I

., 0 0 6 d SeL- 11 0 d .. B d· d.:! 1:1 ti" HprllJon. .. 5'26
o. tmUpve en. n erwijzer enoo 1a ... ~ g 'h Á.'lnkulIIst W"llin .....'Jll2 0 0 7 Het be.te Stel Dubbele Tuigen. 6f) Jr ,,~ 1j.11

2 0 0 8 d S'-l E kIT' ma.chines van 13 3.,. mei 5 peT cenl dl·.s- VertTf'k rio. 1)'20o. . "" nee Ulgell. 'OP eenl' BUITENPLAATS in het DIS- I ui b
2 0 0 9 do. Stel Tuig voor een span van ~. konto t'oor kontant. -" yg-rP)' nlg r,'1n

lO do. Gebreid Leder. TRICT RUSTENIIURG, Z. AFB. PWirl '.. Ii jZ
,2 0 0 Il do. Zad~l. REPUBLII'K, wordt j!'evrlll\gd een ON. L WD'" '.., Klal'ITlUts '. .. ;.1.3
~ 0 0 l:l De beste collectie vaD Htevcl_ en Scboenen. GEHUWD ONDERWIJZER. in .taat do. RT EL.- ."t'Nllj;rf'Kantol'l'nIII ZlJIclAfnka Mulcl,,",yl,.i .Junction ;~,;

." .! w....rNaalIDa{'hIDes~'Cu".,.t kunnen g,'ref",rt'Crd Rtdlenbo'Ch .. ;.4"
13 De beste XIII'. Hollandsobe taal le onder" IJzen, en I.,efst! worden Zijn die "an de Sing"r Fabriek-Maat_ Bnsmlln's Hek (ba.ltpl.) 7'5:,
14 Do. Ligte Karweiwagen. ook I~II te !runnen geven ~p betHar~o!JI.um.· 8Cbappij. Er zijn altijd eerBte klagse werklieden, Vredenburg.. .. .. ":l
15 Do. Wagen. SalefIs .£ I00 met koet eD luwonlng. Jaa' hjke. op.de pIek. Lynedoch" 10
16 Voor den besten Kolonialen Kruiwagen. .Alleen zij die van goede getuig8Cbriften zijn i &'r"t.,ri,ier ~'~1

(Beloond met een Certifikaat). Toorzien zullen in aanmerking komen . .Ap. I KA.TOREX: Kuilsri,i(.r ~.:w
Op IIl.t van bet Comité, plicatiee io te zenden tot I Februarij 1884

1

22, Groenteplem, Durbflnwpg F.ó4
G ME IN laan den ondergeteekende. I KAAPS Maitland. 9.11)
. IR G, G. W. SMITS, ' TAD. Znutriner.... ~.25

Secretaris./ Kooplieden 19, Queenstraat. Áfl~'i/o."n·,nJ:.to_rl'1_ l,~._;-J.... 9'2~1Predikant bij de Hervormde _ __KM Ul.<' ~':!,51. .Alle vertoonde Artikelen moeten gepro- G t R t b Op PORT ELIZABETH
em('en e van oe en urg. MAL'IE.oBr-R"-,s",fTE TAKI.IJ'."duceerd zijn d""r de" j'Frt";WT m in !."td,·.tricl. L'b -al T 4 0 .. d ' " _,~ LI', > .,

Prijzen zullen gegeven worden voor Groenten, ------- - .. --, "-- - -- 1 el e ermen , Xl0r straat, --- --HEL.... ~ _'
Yrocbten en andere Artikelen, der Exhibitie PAARLSGHEAFDEI:LINGSRAill voorzien. OOST LONDEN Vpr1r<.k.Durhanweg:. .. /5'::' 50
waardig,.boewel niet genoemd in den Prijslijst. en ,t KlluufnI.t"'in..... (1'20 6 ~.5

2. De proefjes Wijn moeten ingezonden H JD BI· rJ KliphpU\-el ~.'5 ~ '.i
worden bij het kantoor van den Secretari", op e lig eeuel· eastIng. ,_~ .....DU_!l.BA~, NA,AL. KalabAAlcraal .. 10 2i ,,12
Ma.andag, deu 28sten Januarij, 1884, tull8Cben ~, I E U ~ .------r ..- .. - a AI,botodllle IhaltplSllto) . lO 46 ~ Sl
9 en of IU'E', vergpzeld van oen certificaat van .I.' \V E \ Aank_Ofl)"t Malm ... bury . I (I 55 7"urespectabele Inwonen, die verklaring doen K K _.__~__

o 5 0 VdU de boevet'lbeid in bet beEit van den ver- ENNISGEVING ge~cloiorlt hiermede apkarren en W TERrG. T.m. l).ir.

o 5 0 dat de PAarlsche Afdeeli"gsraad op agens i Vertl'Pk V8.n M:alme~bnry" 6'40 2'~I'
tooner. u L·. 'a Alobotsd.ue (baltpl.s.au) 6',\1 2.:,1o 5 0 a. Geen Prij_ Ea! toegekend worden, tenzij Deden, o~ereen ..omshg de 3961e Sf:clte T8.n l'E KOOP Kal OOsk I . 7 lO 2.,.,

o ~ 6 de vertoonde Artikelen er een W8Srd geacbt Wet No. ~ van 18.'>8, ~ene Bela8ting TaD • Kljl~llf'ur~~ .. .. . ;'42 ','1"

o ij worden. een Penny 10 het £ Sterhng iebenn beeft - , K1'8.Il.ilontr.in '. ~.21 4'j

O '·0 4. Vee, dat vroeger er den Prijs trok eu Vee op alle V1I8tKoe~ In de.e AfJeelilig aan de, I)E I.eer M. T. Kl?iG b"en de Onde.T.- ,~"nk()_'1)_.t_Dllrr,_a_l1"'_e.g_ __:..._~.42 _ 4'Z;
" van andere districten zullen, evenals Paardw heffing onderbevlg. en dat de-zelve verTallen I . geteekenden gel!l.8t bOHngemelde R'J'I n, 1 lt .:. h J ~__ .. "_.'o 2 Il boTen de ze. jaar, slecbt. voor exbibitie worden be 1"__ -I" 'tn,D''' .. '--k l'I Mr " p, '1 ."",1, ou .. t Oletrp.lIl "LI"'.toegel-'-n. en taa ...... r za zIJn aan het Kantoor "n, ellZ., vau &'Jn ut' '(·,,,1 maaks, I . als nr T"""'''...-ier. I'· d" f·t d .....

.."" 'te t" d b,l"k .. 'C ..-~_n .._ ~ Jn le ID 0 III en treLL 'Ó. Toegangkaartje8 voor YolwlllllleDen, 2s.; va~ den Onderg.·teekende, op den !Sten geu >lJZo~.~r I 'J e rTiJleli te verkoopen. ien jl:t.an.
KiJ:lderen Is. K~.rtj'lll zijn bij de Deur ver- FEBRU.ARIJ 18~ 4. de beUt ,an de op i Dt'I! HoegtlJrhg aaozoek I"J. W"-"T letu.r L ~taat, kan men vrrr ..rock .....

o 6 knJgbaar a.Isock bl) den Heer K. Bastiaan.. brcligsL van genoemde BelastllJg te worden: J. J. HOF.\fEIJ R en Zoos. bekom('ll.
o Ó 0 6. H.e Terrein der ~xhibjtie Ea! ten 11 ure I "'. 8lee~ Toor Hoofd- ell de au deru foor' li Hontstraat, Kaapstad. De Z~terrlagsm0rgpn bN'ntr"in blijft 0....' '.;.

o~n ZIJn voor ~et Publiek. , . .' f et'ltngswegen. _~ ~ _ "_ .. Bt8ufort tr,1 .\1aand ..g m,orgelJ. ('Il ,jp n"'; ..
. ,. Alle Artikelen moeten voor 9 ure v'?l' Helolltingbetalenden bir.nen de Moni- B d g trplO '","rt.oeft te "orc"t<t", 1.;1 7,..n.~
Ingezonden word~n, ve!gezeld VIlO eenen bnef ,", liteit van Wellington bet V Idk t EK OODIGD, n.'lcbL D'·.Zaterdag 4.6(1 T.m. tprnjl'tTclll ':'
SIln den 8ecretans gang! (voor elk artikel I'<'n '1 ,e Orne r \ Icton, '\\ cot o1Of't '. Z"ll'laJZ"i Olm>""," !

a.bonderlijken brief) en met een merk op bot ", r. daarvarl en dat Tan Wagenmaker EEN ASSISTE~T ON DE ltW lJZUt station, van Gc,udini" ....,.Iltnt Hpnunn ,,:i<:<'rr.>!
a<U:eIl, ov.ereenkometIde met het merk op de I \'al1"l .. en Groen berg, worden bennnerd "oor de TWEi':DE KLA:::i::iJ<.: PU- al. eT.paI<!lagiers zijn die uil nf In "',.:1," l.""'~
artikelen. . dat ZIJ haar kunnen betalen aan .den BLIKKE JONGE ,SSCIJOOL, te VICTO. "..Il loopt dan '''' Kraadont':in nah' ]0; .•.1,)"::'
~. Niemand Ea! tot de TentooMtelling wor- IColleoteur, den beer P. J. P£NTZ, te Welhng_ , RIA WEbT V 00 te I' .. De trf'lll Tertr~kk<,nd~ ""n \ H't~;nh \\ ,.•t Z. '

den. toegela!~n, terwijl de Beoordeelaart! de ton. : ill bei Holl~ndl!obrnaamB. p l:r.t;, ()nd"rw'J" dag te 1"20 !I.m. lohJft "I' H"huf'.-I . "r' ~
PriJzw loo .....'Jzen- J F. P PEROLD tL t . .' Sala:-IB £li, per Jaar, Z'",d"j!' ."'Jn,i. De nalllirl,t,~ tr(,I1'.'. ''''<'' 'I , me "OB en mwoning "r cr '!..] kl . 'lJ"op ast 'I'1Ul b(t Comit!, ~ M . . c "" nl'Dl"n . 'le n''''" 1"'.'''''11'''''' h .. ,~n '

G. lIBIBING Kantoor ". d. A£,I"t', ~\ F HenFlS...e"HE~epr.l~b ~l'IItond bij den Eerw. ch ..lJ !e!hn!!'ton "!I.K_I'~t..>d 0l'. ~
"-1..--''...... ";.. v·;~· W-:'" nJlOlpW, Puhliek, School, - -
--- J.. d. :IQ Jh ~ -- -_ G""~;::C"i::;;~i,"{

L_____=- ~----- _
AFDEELINGSRAA 02 6

Dheraen.

3 0 0
2 0 0

£2 0 (I

1 0 0

2 0 0
1 0 0

2 10 0
1 0 0
o 10 0
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