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• - opDingsdag, 2tt;clee~ ",..:.:t!!:!~~=~,.. ;. v .~ '.." ." ., ... DE z~l~~~~!~ end':oJ~:'::'tlUeld Instituut TOO' jonge Damea
40 ExtraVette Slagtossen 'AL de Onderge~ekende publiek. .• I • ,. IjET~~\\NDG'()l~D~.MU~DÊa. SY:L~.J,~J ,~8e!J' ~r ~rQotat.r,.rr"cb.'igs~ e~

J doen "crkoo;,Jen j.eK~AJ;>M~Tt3 ;OpZAT URDAG.26-:DE:z:n'R, .J. '1bes~eLaodgoeé'lel'entndijKoI6Dte,en!llgeMgenlnoeVruchtblU'eV~lJel MM. NOAf'... 4')' Ft.-BRUARIJ AANST.
Op Dingadag, 6 Februarij l8S4, STATIE, bovengemeld getaL.P.aar.den .. .;'fIIIt-1II-mJ&-1.~MNIy.- . __ ._ ijln IJtL~P.MUTS, .I)is1; >STELLENBOSCH. . r, '.' U,

Z
ULLEN \x_nnjlt'melde. Ouen puWiek en Ezels'j de P ... rde~ ziju meest .I\IJOII 'ZULLEN' op de Stoep TRTl, de Koop' i lJRai" lM jo igenafeO van M'nlde1'1!!vlei verecbElidene offerten voor gezegd Land- .

'.J .....orden nrkocht uit de llarkthaal ~ gedresseerd, wnaronder ._ver8ch~IU~~e· mauabenr8 worden verkocht VIJF goed gehad hebben, hebben zij beslotenhet Yit.[ldtt-h~~~'1e zelt-en eu de~ Ouder. Kostleerlingén tegenwoordig te zijn opV:ijdag avond, den lsten Februari] .
\Vtlling,ton,pft'ein--~fl&,""" egale paren en kleuren z'Jn. ~'.J zIJn K08T.BÁRE PERGÊELEN GHOND getoekeude gelest teVerkoopen, ."' jl. , ~ T'

p, J. MElf:3ING. opgebrsgt ~OO,T dl'n beer. ~AN laF.UR- 'te Ropc1ebOscb, zijn de i gedeelte van!iet": ' BIT DE BAND. Kaapstad, 23 JanuIIrij 1884. A.. STEYTLER, Hon. Secretaris.
WelHngton. 21 Jail. 1884. NICR, Z')~. 10 goede conditie, en zullen 'Yerd.Uelde~jgendom van den .éer M. ~. '

J Pmm Pt1'llTZ & Go AfslaO'Afs.1 present zIJn. . !TU J)xa BIJL. ,. .' ' .. I·aG EeGa w' li~t®.~· rwe .N.B.-ER ZIJN NOG EENIGE VAKA.TUREN VOOR KOSrLEELINGE"""ó. nuu. .[,jj1 lf OW C A VII LIER'-: 0 n . rs ;: . cl k' LIDit' hel ude' el ken e RU E G, lJN I{. R, .V·
______ ..,....-----::----:: . • DJ; .J '. .zn. ; Bovenstaan e vormt een zeer vel' Il'ze-' " . N B..1a:
Kolonialt:Weeskamer " TrustmaatschaPPij. PH"r!, 1b JlIl1011rij 1884. :liike plek voor het bouwen van Villa YOP' bi et LI or 1t; rden, 'EI' G OU . \>~n-

De Villiers. 'Faure & Co, Afslagers. IWoI~llgell, ~;;::k!t.:~n:pla~~.~~~~!~~02u~~~:~~~~~~T.t{EJ';.ro4i(<;z~~ei!I;~I~~~a;! IKO'LO'NIALE NIJVERHEI O'( PUBLIEKE YERKOOPING!r !E' ~LilStmle Bonus zal Gegeven Worden. en P.lil8tAr.·.·~v.oor. nóg "'360,000. nel'ft.' uit.,ges.tr~kt.'BoUWl'lnd, wllarva.'.l nu omtr~l1t u . . .'
YU ' G. W. STHJTLER, 70Q.JtCr~~ beploeg<)Pjr'. TWEE GROOl'.E l\<A~PEN, d~ een groot olJltrept GpO,' .le G I ,&uig Curator, en de aQdere omtrent 3oo,'1crl'&o liIet weidej(~d Is.guQhlkt voor alte aoortën vil-n

9 KC.8th. Pereee 'n rout S. 30 VETTE SLAGTOSSEN r :'Ge~~, ~~pl~i:,er, . yee~'énTd'e "'ei w6rdt',de beste in bet,Dist'rikt 'c~~ teza:men n:et I/aUe Aan~eel. VS DEN ' .
ft In eeu '~ltn' STU KC GROND groot 6?Z In()rgeb . , " . . •

~":BROMWE1L." nabij het SPOORWEG- VO~!.r~~~~'\::!~~n~~KI~2~~l' X;~.'~~~:~;~~8:FSLAQER.·,_ PER' PU BLI·EK·E V'ERK· oo':p'. ·I·."lT1G C..ommissa ris van Publieke Werken.
STATION, ZOUTRIVIER· BUIlTllA1'I; III1Ien punLIEK WOLWEN . • . . ..."" . ,-' .l~

III deJI Boedel Tall Wijlen W. J. ORANltO. VE:KOiJlldT, op 2" D ,.1 ,J:oloniaie;weukam~ru8t~~&Ppij •. v r ~ ',' 0..,.·.·.P'"31 Januarij aanst, (18841. Dr Olulerleteekeadea, handelende naar de Buggeltie Tall
OP MAANDAG 28 DEZER Dlogs ag, ., fze~,· PUBLIEKE VERKOOPING '",' ". ;' , . vele huuner Vriende u en anderen die In plaatselijke>

" TE . '. " • ',' ,: ~D, . E -ondergeteekende zalpubliek op 'bovengemelde.n datum: d.i, den IIlj ...orhel4 belang litellen, hebben beslotexa dit middel ter
ZULLEN TER PLAATSE ZEI.... ,J\IJÁPMUTS STATlONl; '~ t VA~ KO!f8AU c,' . dagna deSt~llenbosëcbe Landbouw-tentoonstellmg, opvell~n : ']laaG te nelDen om Kolonisten en anderen uit te noodlt;en OlD

VE WORDEN VERKOCHT: :Zi.i zullen zeker prPllcnt zijn en.~.i~_t.tl!. ~~J.!.~~~~-~.~~~~,~~ ,HEl' RESTEERENDE G.~nE~LTE Villi Bove,!g~meld LA.NpGOED, hun UItgebreiden Voorraad
. 8 I yort'nllitdehiudYerkoohtworden ... ,'. ;'i ... ;, ',. }·_I"., ',," g~legen..18;boveD,aaTldenOo&tehJkenkautde!,SpoG~weghnle., , KO'L,ONIA,AL G'E1fj4t11{T[} }IE7lUBELEN"9 ouwpercee en. c. A. vI! VILLII'.:RS: ZEE pUNT' met het trOri.t n~ AéZ"ee. ,li.. ~E,RCE)!;L No. I, do welbekende COTTAGE, gef11481l1d de ~LUE GUM. .ti ill ~l1. J.1.J il 1

FAUR
E" C !tal . . ' 0.' " ':. .: CO'l'T46E, groot omtrent 1,200 a.orllS, met iobt-grip un tueAllndeollD ~D. 2;eker

Eovenstnande vOl'TTI.en een Blok. [DE llL11ERS, 0., agera .In den ~del"an Wijle. denlleer. W. ~'l'UK qR~~o., groO~ -1.g. morgen; bevlltt6nde een WOONllUIS,. r. :Kame ...., . Te ko~eJl bezlgtigen, opdat si 'beter ID Btaa.t mo;eA sijn
roet het f,:ont naar ~ne breede stra- . ,' ... J. CR.ANM. ...... Ke~ke~,~DI.pt1oa,(l~. STAL ,voor 8 l'~rdeu, beplRIlt. met omtrent. 3i>,~ WlJu- te .. _.deelen OVel' het onregt desen bel&Jl1rlJken tak Tan ~lj ..·
ten. HetI8 f)~noo? ..gaan ~ mer- I .' "_"':":..1 ' ,gaat:dsto~~~nenl'lll~tevoor~tr&~t.Ji.l,O,ooO~~r.'c .. : 0;., .... e!'held aasIedaan door de Jrand~lwlJzederllegerlnglnhet,
ken hoe verkIeseliJk ze zIJn voor I OP WOENSDAG,30 JANU ARlJ, . :1.1.,,~.E~. ZEK;t~,AAN-'I.AI,. ERVEN" 42~ JU getn1, ("Ueo °fP!f~.T_C~~:J'bl~ dlr ult81ult,n' 'Y"_nKoloniale I'lr_as, vap het Tender. yoor hel
bo d ] ind n. . ZuUt . u~.ulv -' V louciie ($Iallon) gelfgeo als povt'll· JJe'o erven sullen eerst. rAInver IJ-" e~, art B.' " .....t" ..

uw oe el e 30 Extra Vette Rlagtossen. Il'ot, Jr.:ocht:- .. ~'!V'en er-. ge2iam.~'llijk word~D opgeveild ~~t dIj Llue Gum Cottagl', om koopera te gfl·!~.~n. .Jl ~ OlD • .. I. uw. IJl a I' 1 e ID ent. - Geb 0 uwe n
G. W. STEYTLER, Agen.t. __ . , ," ~'b' .•! ~'IfI..rw1:t.-.n; :: ,U,tf,L~nq.go. l!uldetsylei.'I",zoo "el~_ 4&\ allo Ycr.det'o ~lmlYmg .~. _. U bel ere n .

voor de VerkooplDg. . ... ""~E~ zeer kost ~re rb~v~b= daatl'an overbodig zijn 7.a1. ' . '. " " ..... i'·, . " .Bn ,,~'Udl h'ri . ~
Gebollw der KAmer, No. 3, Kerk plein, OP NST : . .li, ",LIU' '(fBO.I>;galegeá1 op den ,Re,,;;' gtlDOCg \Q ZfRlten d,.t liet,Yuldenylei J onctio SLat.ionmet d~'p.ost-;en ", 0.. e,D DGen.dat o~ J1ri~sen v.el J.qe% siJ•
• Kaalslad, 17 Jau. 1884. VRIJDAC,30 JAN. AA II., iBenédeq Weg naar Groén8 'Fun~ Tel~irllal~~~a~t.oqmop be.~ Eigendom zijn en koopers nie' 'weinig genal z.lieDI daal.het be4n.g waal'YOOI'soortgelijk. Artikelen T&I1En&el.oh,
G. H. MOLLER, AFSLAGER. ULLE~' .IJe Osaen Ilbli~1.: war- .froilt makeede naaf 'de, Zee, nabI} 'yeJ;JPb~,n.. . ... '.' .' . '.. ' i ~ . l2'abrlkaat lnlJlnen Ingevoerd worden. Daal' wij echte-r niet______ --,-- .___ Z dell Yer~~e 1\ IIAPMU'~S STATIK- .den,.v uurtoren m~t Dra:;l.jj~<l Licht, . ,DIt. zar eene p.~cbhge ~legeDheld zIJn voor EU,ropes.o~ en ande~ Kaplta- vorlangen lA ~eze kenutsgevlng onzon eigen lof uit te buui-,

STELLEN BOSCH. Zij zijn i~l.goede conditie, eo zullen leker en omtrent 15 minq.t~~ loopene. va.~; ,1Iste~ ,0\11 eene !elhge 8~ wlost.gevende geldbelogglUg te doen, daar 1lU1k. een ~n, !,a~e~ ~ij, sl.~hu een .ledez dlo belang Btelt In den TOO,I'-'
prell6l1hlJn. .S!~.' }.JaQ.dgo~ ~eld.en l~ de -Ul.....kt kom$... . alt&¥I()t.u lJI'etomtl1e J'..h"okea om.. ou Dlagasltll' eeD be-'

PUBLIEKE VRRKOOPING Paael, i4'Jan~ 1884. ,.P~Ni'PQ¥, ; 't I t~.ijifmdom.~s van groo~e w~r- Kailt!~~nk~.:a~~~e:dePi.~:'~:: i::;enU:i~:::r:~~i!:fï:;!~ude, ten "UI"I .b.~te b,.ng~~ dau 4lt on8'_~nig mlddel is om de h~J1delwlt ..
Uil ~OSTBAJ(I' J. S. lIAIUIS i C"., Afilagen. de,.z'Jnde: MtblJ~'de ~n~. - . ___;_'. ;~.a..~:;.~.E4,1.n CO~JDiss.a:rl8'van K.rooAlan4erljeJ1~t8 beaat

,'aste eo Los~e.Gofdel'ell,· ~~'~'~;-'-~i~')re;.~~r.taaag~::'~·:'L~lULlf io~liszlL .G)lGBVENW.D~. ,•. or ,.",:: I'S'AAC S' &,-.:~ c-:
In:den reasaigneerden'boedelvanJAN ......JC:1L. ~r ' : > •

WALÓRUG. 50,:·~tm·)'t&t. ~I.""i...~f~~1ftet Elftffelbe~ VE~'KO'OPINQ TE BEO,INNEN TE 1Ó~V~M.J \. ~' .' -, .. ' r . 0_;
DE ~nd!lrJfllteekende"Zal publiek doeD "éf· Op Dingsdag 5i'.bl'llari;ia~l.',ó~~"bj.;~k.':,l.~i;lie, ' ," , • ..... P.·.·J..,O,MAN; P:W.z~~~. I ; .', '. J88' 90 '!ElM92 .

aoopell, op ~ " . dIe·Ge '~rde van' friMêbe:l~t op , 'á . .Ir.t

ZULLEN op.gemelde Bokken, lD atra ;~.,;~",.ll'.. 'L] l"ks t rdt StelleDbosch, 12 December 188<). ' ,
Maandag, 28sten dezer, goedecouditie" ,'. ., ;, .. ' a2Jl~iW'i:fte~l~;;,r:dn' &QlL3LI t;;L::.;;;; , LI A 1\.1'n r:-:, ~If A RK'r '-.."1 'I"RAAT
. Het KOSTBAAR HUlS en ERF g~le- PUBLIEK VERKOCHtWORl).~. tilltlrtir..,a«letJhi~ring,verhuurd ,- ... rUBlt.l-E1KE....-v..5K6.~OPING· ..- -, ..- ±","-~ i~· ni. ,. -~ I •.

.~~~:;~~§~i.:;!1;~t?~~~~:~~~~i3:::~~~EID iDStJiáT~.. lt o. If4";~l~')10:;4»,T: niu)' s';_K & (JO .
is ",cgeDi d~Jfl Jlabijbeid un Kerk en .\. C. CILI.'IU;:s, Sr. .~~,or_!!~p~~im~·P.P.~ul__:1"tettTe~n ' .,. ft I. In,~ ..:~:;~to,bije<lnder geechikt TOOT eeue w~ raarl, 24.J&n. 188 •• - ._..... _.. e ancr;T~.',pnTi~~.~,.J ..<t,_ t fJóQ.r;(i~j'- EI . ~,It,' 'J~I'" rl, <:~.,....., 'I, I I ' , : /7, : ( . , •

Huismrllbelell, timaandê tri~ .LedekanteD, J. S, JURAISi& Oo!; _Afilagdrsl lx:tti\vlln~ êo 8. ..J X " •. '1\,'DI·<!'··r-.,,,,, ... ïnV" C(!'':i"l·,,*wr:'\'''~ ~~D nn'-l br ':'1;- LAN~EN NU
Ksstell. 8t~en, 'l'afeJ., 0.... eD Aarde- Malmesbury !x.ecuteurs,~,.pl.__e.r'"Libe:ra.·, ie,.BQnus~~lcr(j:lgf).. ,· cl jjt,/).,., .,' """, J. ,,·/) ..1 •. "'. JJ '
werk eD Xellkebget'8ediobap. en ... 811:&. ' ~ word 8 r -'' I

u:;''':::,." ""!''''''u' ..pw.ocd .. PUBLIEKE VE~ltOOP~NG:.Vé~~:;;.!JOIÓ.;;t,.~!;U~"HUISRAAfrTiIN' WAARDE. ; Ex "Sft-v'ér';Lining.;" '\Tan Rio
BO~U8 ZAL GEGEVEN WORDEN. DE Oudergéteeken«18'i,past doqr den. : .,-.0" "'. iitn~UiJ~,411ê¥ .; '~-'-- " ' '. ' ..
Verkoopingte beginneD om 1001'8 v.m. ' beer,AU.IIT W. n. nu.WI&1BUlUJI, . . 'fOOr. do V;-erUoplag. I.' ~l\itt1.~ , . ,'. .' jf

Pt I.BOSMAN, P. W.I. UI publ~kiloen ~fficQqpe~.o" ' I G~g~~t~lK;,:.~~~~~' ~;rk~f!~' .... : 'DE, ~DELE U~ER J6 ,H, HOFM~YR, ~R., voornemens zijnde ~~t.huis- ~ J..-w'VQJ.!JJ_'f4I "ZAKKEN ,BESTE :. t ~

~.,,":....... ........ !IIalllldll~, 28 IJU• .1884,. DE !!EER G. H. to=. AFSLAGER. li.uden op te l("ven. he<:ftde ondergeteekenden gelast Publ .. k op I

~~J':~ij·~~~ENAEUM.E~'~~:::~~~~::'~~~~.;;WEESUB&,~~~AfpjJ. ·t.DveIll:.n·O~S· d'a' g 2' 9. Januarii. B'lf'AlAUW' BOON
6 Eerste .K1aae Gedreaeerde Ezels In den I nsól\'~ntetl' I ~el van 'l".' D, I , '. ' 7 L ,

DE VOL&ENDE SESSIE zal aan·· 30 Ossen . NTCOLAAS 'RuSsoÓ~ VAN DER ". l '. ------------------------~

vangen op IIIAANDAG, 28Janu' 3OAuteel-enSla.gtbeedell " .;. . , .'" I.-Zi.J·o 'V. e..'rkieseliJ·k Eigendom, No I, O,.ranie- ~' '~.~~~.. .'.1..'.'
arij aanr.t. 1Bul· SPvu ..lI.ZNt, .. " .' . UNION ~ LINIE .

. H. K. FOOT, 200 .enn.· 0 Aanteel,Schapen . ' \. -, '. st~t'. ~Y~~nde _: 1. V oorkamér, 31 x 16 voet; 2. Voprlf.am~.r, _..:.,. ".' . _ . ~ _.... .."~..~" • -'IJ'\ , ...

D·E'0D_rgeteek~.I8~pel' Publieke 19 715 t E tk 31 13 t Z Slaa k mors drie "0_' , ~ ~.

J'~lrim_-_u_ft_n_deD__8enaat.__ ~ ~::ra::r:-;!.,Ellll., !~. Opvei'iVngdROODI~~J·:~D~~Aj;i~;G·, '" ~ w~~~aDi~~e~t ~: Jt~~r~o~t ;~;iBe~~:·náenv:srtl1ekk~D~2P~kka- KON IN I{LIJI{ EMAIL DlENST'lIET dankbnarheid onhingenwij beden V'ERLJEH: .' " .... ;. ,l ,' •• ',",. .,.. ,~rsJ ProviBiek~mer, Kombuis. Badkamer,· "Conservatory;' el~z. "
JJ .. oltztn N IWKNDEN ZOON Tan den Terselfd~r tijd lulltn itOuder reserve wor- , 8 . Hoenderpl8.:\ts, iI,g('sloten Stuk Grond van Vpren, netten Bloemtmn,
Heer. deo verkoch~: Februarij 8r.~~; . '!. kleinen Groentetuin, met Peer-, Vij""e-, Pisa.nO'-, en a.nJere Vrucht- fNfON STOOUllOOTllA!TSCIUPPIJ (B'EPERKT.)

ALEX. H. DANEEL, V.D.M., 30 S"I'aVISVOGEZ.S OP-Dil· ~T~ - --'- ._- -." ~opmen, Private Stoep'on Vcrand;h van achtere~. ~it &~gendom
M. J. D.A.NEEL, 20 Maanden oud, iD 'L veld llitge'Lroed ed ZO E TH. 0 U T S K LOO F 1 . IS'.Z. 00 geleO'~n dat het de voordeeIen van een Wonmg 10 de Stad met DE MAILBOOTEY DER MAATSCHAPPIJ VERTREKKEN VAN KAAPSTAD

geb. LoG"'. oageplllkt,' _, ,oor rekelling 1'80 deu heer ',' - , ". .' c.. h" '(i~;;~:.;~.;:.g~:".i~~:d~A.:~,:::~~~::~:nM"l:!%'i.. . _.bij'~.~~1N,: 1;1. .".' n~o1.1b.e,ab~.irfrl':n~.:adfrer •.'kean3.·~~.r,~4~'J.~.,·..en:~. ,:.~ ST.
baai, ~omeftet West, 'mijo leeder ge-I J. W. MOORREES. Jr., i CG... Atsk.C1er~ G,0 BJ D'E R ~ U/uiv ~~;, ~~'I>etlI .. , ~
liefdo Lcbtgeaool, P. G. JOUBERT", Sr., I' f. . ...,.. I b"l' li I' ,,':". - . '. . in -, .......J'I !-i,
(o.uderH~ n.n de gemeeute Soll!e"et ~I·O· e.n IIJU- .bee ",U e 3 Eaela '.. " "~ ... i. H Plano,' n\Ilrn, el{'J..af.e ,pniohttgé'vnéIJ011\er;~nllderlJe.n"
W fail, to den ouderdom van 73 Jaren, V ERHUIS.D K ~lb' 2 p.aaJ.. ~OP.~,-:>.;... ,:" L',: T , f ~~.r~V~tDj ~flt,ep .~1:w .,IJl,. ~e\l.b eIen, \(ap~~:p', ~att,e.V,' ..Ke~~e.~.• 1.
3 maanden WI!.dif.e~: JOUBERT, '; naar Den ~ent ëated~~1 ,;,~o:airO.~i~ .1J1~=~~!.~~- ~~""A~:d~~~e~~'<~~~~~,,en-~t~e~~~k~.~! ii

Gt'b.SKUTS. plein (Kleine ramde). 1 BchAt.obe :tILt' .: W·, t ,... ,' ., ,- ...' ...., . '. i I'" "" ..

Moslerdbaai, 23 JanuIlTij 18S.. J. C. SXLnmÁUERi 1 ~, ;' •.~7, ." , ~IVerIfO'Dfil:'lI ..lifl'··:i:M"~f:i;...:.mr.ln~siiU··.. '.'i., ,auioi'geus ' DB lWZEN LANGS DE KUST Z{;"LLEN ZIJN:
',)" ',1 i~tNPlr_Zw~trell... : ':~!".J""'..~ fP('I"J'. ~ !.< c,'~~u~1..!884. " l'~:~" -l /, ". . .~t.8 1O,eCttllfft l"(8t!'!:'ó.tif.," , . NAAR MOSSELBAAI • .!.LGOABAAL KOWIE EN OJST LONDEN. •,trE.iIlUUa ..~.~.".,~'~'.·.ft"'~.Flen.Gia.an~. " ,p'J-mlJof ~;l"btl~.":-'f~r~Ji. \ llt4'l"~ "'.' :1.'" ..' ATHEA'lAN.Kapt- W,UtLEJGH,Qmtreut a Februarij.
m' ~m;~'""-:," 'ri~4"'oniïtf8' ':~!~_"i' " ,. J_ J.tiIt>~li&\t ;Z(J,,();Nl'~~~:IL.~.G~~S NAAR MOSSELBAAI. A.LGOABAAI, OOST LONDt:NEN NATAL

Strand, ,,;~ ,=.\l ••!,.Hel' " G!!:l\!~~JtJ~Ett,'. .an,qohdnoW .lInt4ilIWR~n"')~.~;~otnJ~J,, '. ,t~", ''), ASIATIC, Kapt. HARR~SO~, omtrent 1 F ..:bnllrij. .

• ~~~j:~ ;.~.:;lN.~.t;:~~~~..' GelIG.&~~,.:~;'l:A.~. Dit..... 11.s'-&.~ ..d;- .en van l.·~~ita.·.~.•.·~~.F!<ft~...~~~ ft.~i:~toor Yr.~ht.off ..a.".g, ''''''' ocge.men:ic~ten g""tore derlolaatschapPi;,AdderleyjJ
,(.. ' . , .. " , . rQ~, ~~~ ; 8,. " IQem,..K~patad, . ~pel1 I'~ ,naefeolpr.t'f <l~geli)),.s'Tsat~n }O,eo lr\lr,r'( 1' ~:''~~B;S .. B.:~LD. Al&tmeen BestierdervoorZuiJ Aflik ..
.atJ ..... *~I ",+J .~~~ ""{ i,I .,.~ • .1 ,.J' .. 1 ~L ..)'.)1 j, .' rl'lu l' I I, ,; . .
, .• I '.i. .', 1 "li "'!"~r,.,j"l<' ·,Jl·' ;i, "',i''''H'!'''' .~ a I' i' '/11/ . '1' 'l' I 1/11 ... d~j~i.r: i )' {, i 'l ,i.i .1... \J!, d. >

L '.. l: .; I' .•:'.;:,,'!I:I-,.1 >l' W't[ .•". . I,. ('_" •• L; ( ,J'., . '" '.11,· . , \,.~, " i_, '. ,

- J) (.

l."f oofdonderwii zeres, Mei. PERCIV AL.

KOFFIJ.

Via MADEIRA, om den anderen WOi:NSDAIJ, te 4 ullr n.m., te
HELENA en ASCfi:~S(O~ als onder aanleggende.
TROJAN, Kapt, LARMER, IJ Fel).
A Til KVIA N, Kapt. WA l1L' IGR. 2r) Feb.,via St. Helena en Ascension
SI'ARTAN, Kapt. WAIT, R.:\.R,;) ~hart.
'MOOR, Kapt. CAJ:I<E8, RN.H., l~ ~Iaart. "iaSt. Helena.
PRETORiA, I{apt. BAIXBRIDGE, 2 ~pril.

OVJl:l\LKDKN, aaa ·dit taaw-lj op "' ....
dag, do 2SUe. -zee. -.;. ~ 1(iI-

Ji.f4. I!~ J!)IWUlU ~Blla Jov·
Blla', O. ~.aQQn, iD dea oadordom. no. 44
j.reo, 2 maand. n en 8 dagen. Il.iep betreurd,

'reve~ worden de Dbcloren Tn BBlba: en
Rrini 'bedankt TOCJf' ha on.........
ij'ftP ...... oftrledeoe ....... ·

- 4IiklJ"tA T~COVlNA JOVBBT,
..... ,Dv·Ps.usu.
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Aan de Heeren en Vrienden, Stem._gereg'!Jgdenvan
Swellendam, Heidelberg. Barrvd81e, M6n-
ta.gu en Roberbron, die de Requisities door
mij ontvangen. geteekend hebben. .

WAARDE LANDGENOOTEN,-Het wu mij eea groot geaoepa om de talnik
"_"end. ReqaiaiiiN 't'aD a '- oabusellt ...na gij .we pdknriDg I

.ïWnki aupaade mijD gedra, ia het ParlemeDt IOOlaDg ik d. eer badeu ta ".negea-
woordigen e!I mij &aye... Yenoekead. om mij op JlieDW te Ja_ aomiDeern l'OOI'.r. aautuade EI...
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Wnt de kwestie VBn LA~mnOUW pn BF.SPROETJING betrdt MI ik, indieQ
verkozen, mijn bpst doen tlie z'lkon te bevorderen. Onze hulpbroDnen in dit land
zijn iu den grond en d08 is het hnogr.t wen8Chelijk dRt zij tot bet niterste toe word8t1
ontwikkeld, daAr wij, totdat wij Bt'spl'oeijingswerken overal in de biDlIenl8ndllch~
distrikt.en hebben, niet in stl\at &ullen zijn genoeg graan voor eigen gebruik tá
verbouwen rn nog minder voor uitvoer. Ofschoon \wij een waarlijk goeden maat..:
IPgel hehben aan de WET OP BESPROEIJr~G, zijg de meesten onzer hoeren Diet
in (>(ln positie om zich VRn hanr ,oordeeien te bedienen. De 011\D!!n16 omtrent
verbanden behoort ZOO geamendPerd te worden dat de Regering voorschotten makeQ
kan op tweede verband of op andere goede securiteit. :

ID lAke tU8l'ehen JA~RS EDM~D OLIvr.n,
J~il!Cber,eD JAMlt8 KENN!DY, Vl!rweerder. aTen slotte mng ik hier bijvop~pn at er zonder grond gezegd wordt dat ik'

IN ,Executie VAD Gewijsde ,"1I'Il het noOI!' JUKCTII'J T~ BEAUFORT h M'dd dG~r~llhbof in de bovengemeld~ ZaAk, 1111 tt'gcn eene ! , , met et I ellan !lobe stelsel beo. op
Verkooping wordeD llehoDden le MaJmeebIllY, op eeD'3 Vergttderiug te .Bpnufort over dat onilenverp gehouden, liNde ik dat ik tea
Mllltodnjl, dpll 2&1'11 Januarij ]884, nn h~, 'fol-, gunste Wil! van eeno junctie dill de etnd Bellufort met h"t Middellandache atelsel

DIT lllERSTB KLASSE HOTEL, A'ele. gend .., Damelijk :-3 Ponden, '2 KAr;~n. via Willowmore zou VSIbinden; dit plnn heb ik in de Wetgevende VergaderiDg
!-roil in bet beste gedeelte VRn Mal. JAMES M. cnOt~:~lbaljuw. ondersteund en het ZAl, indieB gij mij uwe stemmen schenkt, weder mijne onder-

meebury,is ~e huur. ""ogeus de werzwakk"nde Kantoor 'fRn d~n OpperbAlju'II', atenning be~beD. '
gez~ndbeid VRn deR tegenwoordigen Eige· !i!l Jllnuarij 1884. ,
naar. ----l.J..;.b~l..,·k""l"k,.,T-p~lQ'"'U~ET.' "'n.....£~~",.U,..--- U bedankende voor uw vertronwen,

het Hilis bevat 11 SIRnpkamers, Ro!- en
VoorknmQr, Keukon en de gewone vertrek. !Jn Zake tUNChen MARTHINUe Lot'RE:I'! SlfrTfi, Den ik, mijne hreren,
ken. ook 'een eerste klnsse Billiard-Knmer.' Eischer,.en JOlLUNES Ao Tn~ON,JACOB'C8
HUllr slechts £200 per jaar. Hui8raad en ~. TUERON, eo DruK L. EULERS, Ver- Uw Dw. Dionaar,'
Voorraad :ttl worden overgenomen op eene wurders.
schatting. JN Expcut'e "an Gewijde TIIn hpt Hoojl Ge-

Bezit kIln onmid,1ellijk verkregen worden. Tfgt8hClfin de ,Dovpngemelde Z,"lr, zBI Ver-
Voor verdero bijr;oudel bedeD doe mou aau- koopiDIl 1<'orden geboudel; op Zoovoorbij, ali ..
zoek Lij 1 !le Brui, in bet jleaf'gtle Dietrikt, op Diuged&jl,

den ~{)8ten JarlUlIlij 1884, 'fAn b~ "ofgende,
; JONES, BALL &; LEGREW. nRmelill<:-Kort'l1. Hu~r, Gar.t, 'Ro,rgenea j

- Le'feode HAV~; IIui8r~ad en•.
Paarlsche Wijn- en Brandewijn Handel- JAMES M. CROSBY,

Jl t h .. Oppelbllijuw.
as sc applJ' KAntoor UD den Opperbaljaw,

2bLen JftnuRrij 1884.

r

'" ,WEES~AMÉR~a;:{t~t:ATSCHAPPIJ,lMa
TI

PUB~JER~ANV~~~K06PING E,RVEN. E~Z., :,;,A ll[,l,' NJD, ELI?TJ.G. .É ''!''ERVILLE; t be!",,," J. W. """~ ......u.v
7 - flll ....'1 \J DE O~derget ekende, b,·bool'lijlc I!;elft.t and W.\LT!.R

K0 S·tb are PI aat s dllqr den. Heer A. N, V",NDER MERW.. IN eutinn of Iba J"'~I."'n..nt
" In den Iuolveden Boedel van HENDRIK OHRISTIAN BLATT Iui 'Vflor dien. rekeuillg PUI:lLII!:K doee , (JOnrt in tIJM abc •• ~"it, a

I
. . ' , V I' RKOQPI!:N. op , ,R& to, Faul'Mtreet. Clip" T"",., nn

TE HEN.D)l... Zoon,. " Vriid~ ""7 1UI'a~rt1884 'Slat dill "t JRnua'J', 1884, a;. 11 "",,'U"", 0CO~ STANTlA e ...., , "'0, ..,...AI , ,follo'IVb.jr, 'fil. :-Hou88b ,Id .l'Urnlll,,"

DE ONDERGETEEKENDE ZAL DOEN VERKOOPEN, DIENS:PHACRTIG EIGENDOM,gele- JA~IES M·~l:~~b!ifl'.
In den Inaolrenten Boedel van MAR- OP gen in bet eentraálate j1erleelte van Porter- Hiib Sheriff'. Oflic...

THIN! JACOBA BRUNT <geboren ville. Oit EijleodOal i8 200 VISRKANTE JailullTY 2ht, ]884. '.
VANDIJ!O h 1tdb .+".. D'd d den 31 t' J 188A RO&;DEN.'grooton is beplant motecniglOOrt ---::-===:-::-=-:'-:-:-~==-=:===---sclié.p van' g;()(~'ren U1;;t gj~OOB 0Der ag, " en s. en aD., -z, van ~rudcb!Gboomen en eeneu praobtigen Wijn- : JJISTRIOT OF AHLAJESBVRY.
u Il'r'L ghl\r ; e,) elJouweo laten lIi~IS W wensehen Jp, th~. Suit b<>tw~e~1I8 EDlIlrJlD OLIVER,
ol' \Af AAS VILLIERS BRUNT. L ZJ!:K"~R ,ERF met daaropstaande ,Woonhais en Buitengebouwen onder IJ.eren over, en ~ct gebeel heeft weel overeenkomst PI"intitf, Rnd JAII~S KJtNlHDy,:,J)~foiDdllnt.

Dali, gll.it-lijk iogerigt. bevattende 13 Vcrtrekken, eo uitmuntend geachilt~ 'roor " met d.ie EtveG waai' de Paarl 100 beroem li IN ~~eulion or tbe Jlldll'iD~nt of':tb. Supr ..meOp 911l:8,la::. 12 Feb. a~\nst.J drij1'ea oeller Reriug., VOI;lrIS. '",' COurt in Lbe .bo"e Sait, ... I,will blo beid
IL ZEKER .&HF met de daarop8t~ndó S Gebouwen dat verhaard i. en dat jaarlijkl Er sollen tovens V.rkocbt worden: At' M.lml'lha"Y, on Monday, tbe P8tb d.y (,f

Zal op de pick reke worden vwX'ocM, een zeer woordl'eliue win.lit opbreng t, : ' .. JIlna ••• , 1884, of Ih. lollo .. iD"'.,.i •..:-3 boreu,,.. ,.. 10 Welgedl'f'R8cerde "'zeis 2 earl.~ ~ ";,De X'ol\tart eD Zeer fn)d1l~ ,lIl. Zf'(! KoatbMe El'Yeo. Irt'legen lanJP den Hoofdweg. 2 .Goed gevoerde Sll\l(tessen
WJJNftA.A'I'8. rijDdeeengeclee1te -;IV .. Fen Onbebouwd Jo:d,omringd met-Jloomen, : LOpl'f'I(te NnmllqllaBnl JAMES M.CROSPY,S .tT

VU het LaJldgoed Plumstead DiL Eil!'ecdom, jlCwoonlijk bekend ,,,I. AMANDELRun, ill r.ecr gun~tilr gelpgen aan 1 Dubbele voor Ploeg, en wát ,order Hish Sberiff'. Office, Ilifh bm .
OODstan"'. ' d..., llooCdwt'g Dllaf Riebeekakasteel, aan den iogang 'wnn bd "ur,., en dus l.i,,·i! dit eeoe nog 1111MDgebragt worden. .hnQRry 21, 1884.

._. sehoone grll'gedbeid aan voor diegenen die .ich van eeue r,fll'geuilme "·ol.i".: wcr.seheu te .-----.._ ., ,.-- ---=-==-=-=- --0---
De Gebouwen zijnbi~zonderhecht, ¥OOI'zieo. BONUS ~N UITSTEL VAN BETA- DISTRICTOF PIQUJ<:TnERG.

~n ~iShk~_in ~~iefliJk Woonbui~, VERD l~~R: EluLE H~~Aa;NOOallEN, ID t~~!~:\.tit,~ftr-~~R-nd-~-~~~~;~: AI:;::~,,:,
, ta, en,. agen UI~ enz. 4. Paar.len, I ,,"lIg('n, 1 WatnkRr, 2 Dorschmacbiues, Tnigf'n, Ploegen, Boerderjjge- ~ Afslager Jj.COBUS P. TnUOY, and Dnu( L. EHLEllS,

De oltgestrektheld van den gr,md I reedschsp, liulsraad, 1:1 s., euz., en wat verder op den dllg der Verkooping zal worden Generaall\gents en Vendu-kantoor, IJtf~ndallta.
is omtrent áO M0rgp.n, beplant met aangeboden. Piquctl!crp'. Jl Jl\n. 1884. IN Execution of the Jodllment of Ihe Supreme

h .d hei d Vruch Court in tbe ~bo,,~ Suit. Il 81116 will be held
een verse el en el Y.nn Truc t· De \'(,l'k(J0llill!! zal br..2I°Ulleu 0111 9 11111''s IIfol'o'ens H b'" , d? ilt "Z"O Voorbij," nlia« •• P" (IrAHi," in .id
boomen ~ tegenwoordig ook met <:',"" , n tt I ,e :.'.....Je' t.r gehoor I Oi.trict. 00 TueadRY, the :IOlh dAy of JftnUoly,
omtrent i 25,000 .Wimsto. kken in I .IB L-;RA J...\ L BONUS. .' .'SSJ, nf tbe fvllowin!r, ,iz. :-Wh8t, o.•t., H"r-

Ol" ~ ,1'.. .... Ipy, Ry~ Sbe.., •• ; Live St. ek i Household
volle drngt, en er \8 ~E'st:hlktc Grond . A. G. WATERllKYER, Furniture, &c.
voor nog 100,00Q. Een overvloe- MalmcaLur,., 1) J.nuadj 1884. lI:enig CDl'ator. ~~~~.TN!!e,:~ ~t gehoord, Pjc I ? . ]AllES ,M.GROSBY,

dige voorraad 'tT","ter het ge- J W MOO R REE S 'J & C AFSLAGERS lIi~bSbnilt.. H" • JOOST. Koos Overbolster gnaL VIndusie Hiill, Sheriff's Offie-,
heele jaar door ~ den gelukkigen' .' t. r. . 0.. . bon. .• !lldt Jar.u Iry, J~"4.

koeper in staat stellen om in alle Aan SIerDavid T'.enn' ant, Rledder, PIJ<.:T. Waaratje? ------~,-------
J.aargetij den op uitzebreide schaal JOOS~. Ja, jong, luistor mnnr reis: D1STHlCT OF OUDTSBOOHN.

De h,-.r JACODUl! J. OvaIfHOL8Tfl:U, door - --
te tuinieren, bekend als een goede I(AAPsrrA· D. . k l"k I di I d 1 b eft in the Suit brt":fen MATHItW DAII~.I. SAVORY,zIe e 1.1 e omli a.n ,lg le eli ge. wongen. I) PIRinlilT, find JACOBUS PtTnlJs MOUrmT,
bron Va~l inkomsten. besloten .sieh vnn I'.ijne bealommeriug te I'd~nd.nt.

Voor het 'Veiden van Vee wordt ontdoen, en zal dienteugovolge op..... " ,

het voordeel na'1gehoden van het WEL.EDELE llEEI~ I Dings.hlg, 11 ~lafH't188!,
. regt van doorgang (Door Drift) op ,
den Gonvernements grond, maar Wij On.dergeteeken,den, Stemger;.\!!tizden in heh Di8~riet Pinlietborg, geven pabli;k Joon Verkoopen, voor een tij,lvakd k ' u " -I van tleu R~htere('nvolg.,udo .i1\rl·nj de HU[J lt
de plaats is zoo welbekend, en hare u everze erlng van onze groote nchtin~ en hebben met trot!l U~ beklvtlBm en van zijne 'Alum bt'roemde PLAA'rs
waarde en vruchtbaarheid zoo alge- onpartij~ig gedrog gnd<'geslagen gedurende 'den tijd dllt U~d. als Speaker hebt ge-
meen erkend dat verdere oanbeve- r('geerd In het Parleinent.

Het ZA,I ons eene eer en g'enoegerl zijn UEdele weder te nominreren als een
ling overboOig zou zijn. onzer Knndldaten voor de eerste vol1<enda I<;lectie, wet('nde dat, al is het niet direct,
VFUOOt-mGTE mzWlfElf OKlltraB. !UEdéle onze belangen in het bij71'lndcr en die dor Kolonie in het alg')meen indirect

'__ • lUlt t~~chtcn te bevorderen. Wij !{even UEJele do verzekoring dat wij al het
Liber&le BODllS zal G-egeven Worden. mogelijke zul:cn doen om nwe verkiezing to iverzekeren.

Metachtiug U EdelesDiennlen.

INExpcution of Lhe Jcdllmei\t "f Lhe Supreme
(JOUlt in the ..bove SUil, R S"I ... ilI b~ h-Id

ftt Oudtsboom, 01\ Fridaj-, the Ist dRy of F"brUIlIV,
1884, ef tb@follo .. i"!!,,vil,:-I (lx W.. gon,2 o.ri.,
10 Oun, CU'II'8,nod CIIIHe, &c., G.neral Mer-
cbandise.

JAMES M. CnOSHY,
High Sbflrilf."WIT ELZEN BOSCH,"

gell'gen ~cn uur rijdcll8 van 't liefelijke

POR TER V ILL E.
PIET. :nc~rijp nou. wilt "I Luitenkansjo!
JUOS]. Én wordt er niks ml'er vel'kocht F
1'1 ET. JA, broer:
25 Mu~uen itoggp, 15 do, Garsi" 65 do.

Haver, 4t' prnchtige wcJgenr ..sseerde ~zel8,
1 Ploeg. I W ~gcn, 1 Aplil1 'l'uigen, Kleeder'
kaslen, ~toclell, TRf"Js, Spiégels, enz .. enz.

PIET, 'En \~ie is die AfMlnJ;:cl·.Róet?
JOO:-'l;'. 00 VAN !'iOoaVEN, ván Pikot-

berg, waa.r 'n monsch nlIe verdere informlltie
kRn crlllngcn. '

PIi':T. :\Vnt zog jc! Nou daar gRat ik
ook na toe.

Hiilb Sb.,ifl'. Oflk·,
2let JRnuKrij, J&4.

lJISTfllCT OF CLANWILLIAM.

GE'l'EIKEND DJOR 230 IN PIQUETBERG, PORTERVILLE,
EN HET DISTRIOT.

In tbl! Suit b,tween JAN' WILLEM J"\1I'GERMAS,
.l'18illtitT. -nrl HE:\DRlrKCORN'ELII! DE BEER,
Sr" Rnd HEN'DRICKCOn.XELI8DE BEER, Jr.,
lJrfelld~III'. ,

INiEx'lClItion of the J ud.llm~ot of tbe Supreme
Oourt in thO!Rblve Suit, R Mie will be held

at 1""<IIber!'. Il .... k in Mid ()jsttiet, on Tu •• IRY,
tbe 19tb dMy of FebrUAry, 1884, of ~l", f.,lIowiur!',
viz, :..,.1 S ..JdIH Hor.e, 2 ,MRre8, &6 GORI. Rnd
nther Liv" Stock, 2 \\'.gonl, 2 r,,,,r.., 1l0uI,bold
Fllrllitur~1 &c.

lG, W. 8TEYTL1<~R.
Eenig Cll1'1lter.

Gebouw der K-mfF, No. 3. Kerkplein, ;J

KaapetAd, 24 JaD. 1884.
J J. BOJ'UYB en ZOON,Afalagera.

Aan Boeren Handelaars in p;~ Aal'l den. Eerw. Heer J. Vlok, de hh. Smit., Dommisse, van ~oorden,
, Retlef', Eksteen, Rocher, Brehmer, Mout-on,Malan, Bnnkman,

dukten, enz. DioksOD, Kellerman, Rossouw en de g,ndere 216 heeren die

DE Ondergeteekende, meer dan 20 jari~ de. requisitie geteekend hebben.
onderviDrliog in het Verkoopen un Ko-

loniale ProdullteD ~had hebbende, gaat nog I MIJNE ijEEREN EN VRIENDEN,
Toort Be_dUIgen te ontvangen en delle1Te op
de ..oordeelipte wijle T1Ul de hand &Il zetten, op
de Municipale .Muk~of andenins, onder per-
lIOOtIlï ke t,OeaUgt. ,
~ge Manden, onz., prompt terug gt'ZOD-

d~n.-Dadel~~K~. kontante betaling.
THOS. 0 SHJET,DS, Agentr-Ni61l1n

:Markt, of 60 UmgemarlrtstrnAt, Kaapetad.
VEllWlJZL"iG :-Naar den Heer HUTLB,

WOrcellter; den Wel·Ed. Heer G. J. DU TOIT,
Stellenboach; den Wel-Ed. Heer E. C. H.ul-
Jf,l}f, Woreelter.

Koeberg. ,

JA ~1ES ~I. C1WS BY,
Higb Sb ..riff.

.lIijlh Sh'rifT'8 Office,
24tb J'"II"'Y, l";,'l!'ZEG HET VOORT r

Dl:::l'KllJT OF l'IQUETBJi;RO.Piquctborg, 12 Jnnuarij 1884.

In ZAke lus~cbpn L. W. TwEXTnrA.'i & Co"
Eipcbet8, ~II WALTER FOSTER, Ver .. eerder.

INEx.ecutie 'Jftn Ge'll'ij.de un bot nl}o~ Ge·
.r~I!!.bof in d~ bo""nl{emelde .zalIk, 1111Vlir·

k,'opin;r worden I1pboudeo Le 10 FfturestrftRt,
KR"r.tAd, op I 'on4erdlljr, dto ;jl8ten JanuRrij
188 ,ten lt uur ".m., VADbet 'olgeode, nAme-
lijk :-flai!lMd.

:Met dan.k erken ik de ont vangst Van de verschillende rrqllisities uit Piqaet·
berg, POd~rv.llle en de v~l,lkornetschl\ppen der Afdeelin~.

Het 18 Il1derdaanlllterst af\ngeal!.:l·ri om Vall zijn Vrienden Jl) verLekering te
erlangen dat .dezen vroegere.diensten op prijs stellen eu goedkeuren.

. Ik OD~!lng de ve.zokel'lug van uwe goedkeuring mijner diensten als geen zin·
ledIg ,~omp,l!nent, eli I[J antwoord verlleker ik u dat het steeds mijn doel en begeerte
~l zIJn om ~w vertrJnwen ll\ng le behouJen, en ,door verdere eu b!ijvL'IIJo toewij.
~Dg aan ..phgt on werk het vertrouwen en de medewerking te erlangen van allen
dle me~. miJ de bell\nge~ en do voorspoed der Kolonie trachten te b!'vorderen.

Gil erkent h~t feit dat ik, als" Speakt"r" dh Wetgevende Vergadering, geen
regtltre~.ksche J:l0~lngen Icon ~nnwenden ten behoeve van uw District, maar tegeli.ik

ST,E"LLEN, BOSCH, ~'h Zll een JUl8te v~lklarillg mijner inzigten met te kennen te geven dnt mijn
, , J... met rpgtl.tret'ksch~ pog:I,ngen voor hit welzijn en den voorspoed vau nw District en

d? geh~16 Kolol1le altl]d zullen Mngewend worden met ollvermind(wden ijver j en
dIe pogingen zulleu niet verzwakken of. verkoelen door eenige officieeie po"itie die
ik de oer mag hebben te bekleeden.

ALLEN 'die honne ACHTERSTAL- Altijd zal het mij I\angf'naam zijn, te vernemen wnt de behoeften en de wen·
LIG 1'; REK ENING EN, nn af achen van het Diatrict zijn, en altijd ;al ik bereid zijn u er zoo goed ik kiln rnad

Janunrij ]881 tot Deceu.bér 1883, nog Over te geven.
nirt betAAld hebben, wordl'n driogpnd Het ~:zoek d~t ik oll!au.gs nan uw District bragt heeft mij overtuigd dat gij
":Izocht drz~I'6 te lomeD ,erfftent'o ~~ hartehJke welWillendheid Jegen!! mii blijft koe8teren, en ik neem d(ze gelpgen-
blDnen DRI~ WE~EN nn datum dezel!, h<''1d te baat 001 u te danken Voor de vriendelijkheid en oplettendheid. die gij mij
DI\ w.elken datum ZIJ all~n, zonder oDder. steeda betoond hebt .gedurende de achttien jaren die ik de eer heb gehad u in de
fcheld van perIlOOD, 10 regten lIollen WetgeT'eude Vergodertng te vertegenwoQrdigou.
vervolgd worden. D. TENN ANT.

M. J. BUnNARD.

1\ Lbe Suit b~tw.en EDt'ARD HEn-RICH DOSE,
PI.intiff, And LoUIS G. REYNOLDS, 1J~II!D·
dIlnt.

INExeCUlion of the Judgment o(tlle Supreme
Cuurt in Lh- Rbove Suil, A ellie will b~ h.ld

At l'iquetberjl', on Ftid.y, tbe let dey of FebrMAry,
_881,.", lb. fullo"'i,,J.', viz. :-G.ne,al Merchan-
dise, hvus.hold Furnitur~ ,\;C.

JAMES M, CROSBY,
IIigb SberifF.

Knnpstad, 7 Febl'narij 18i:l4,
[Jell WelE.T, !!err H. A. V AN ES,

Ste71elll){Jsch.

RAPPOltT van de Analyse van een
Monster u SUPERIEURE COGNAC,"
gafa briceerd door ,H. A. VAN ES,
van Stellenbosoh.r)Ezli Cfli(nao werJ bel'onllon vrii to Eijn
, ,.~n ·aIle inmongsols, die ~OO dikwijls ID

alkÓbohsohe dranken govonden worden. De
'Iwaak T~n dezon CogDac is nitmuntend en
even goed nlR dio van den beRten ingevoerden
I<'ransclwtl Cog-nan De Material ..n in het
'efVRal'digcn vnn liezen CognRO gohel'.igd.
zijn alle ,0ntlcr1.ocht en zuiver eu van de
beste kwaliteit bevonden.
. Ooze Qognnc is een wezenlijk S1iI'ERIErRE
CO!-rnac, ~n levcrt een bewijs VRn de \'Oor-
treffelijkheid vau be~ Produkt, dat mot zorg·
vuldille behandeling van de f<aop~che Druif
ve rkrijgbnar il.

Get; T. DANn:L HAHN, Ph.Dr,M.A.'
: Pro/cIM»' in d~ C1MTllj~. Z. Á.

Collrg~, l\(f(fp6ltld.

Rillh Sb~ritr. Offic..,
24tb Janu.ry, 18tit.

DISTRIKT KAArSTAD.

EENNIsqEVING.

JAMES M. CROSBY,
0l:l~rbftlju"ll'.

KRnloor un den OpperbAljaw.
2leten Jllnullrij 1884.

Magobiek Hotel~ Malmesbury

TE HUUR.WELLINGTON. STELLENBOSSCHE B. B. VEREENIGING.
J)E Ondergetcekende betuigt biermede

zijn dank aan de Wijnboeren en bet
Publiek ja het algemeeo, voor de rume
ondersteuning bem VBn tijd tot tijd ge.
.cbonken.

Tu.ens wenIlcM hij to berigten dat bij
klaargemaakte Stakvaten, Kuipbalies en
ander Werk i 0 'Yoorru.d beel\, eo vel'&08kt
YTiendeliJk om verdere "nderMeating.

E. BLAKE.
Wellington, 4 Jan. lB84

F ..&NBVBRGADEBING Yan bovengemelde Vereeniging zal gehou-
l den worden op

Zaturdag, 2 Feb'ruarij
IN L,E ZA AL DER }lUNICIPALITEITS GEBOUWEN,

OM 10 URE V.M.
• Ten ein~e (in overleg ~et andere Wijndistrikten) ,plannen te bera-
men om te ZIen op welke WIjZe d~ btdrukt,e toestand van den Wijnhandel
kan \'erholpen worden, alsmede andere helangrijke zaken te bespreken.

.:P. :I. BOS1IIA.,- :P.W·sn_,
lIon. Secrelan'.s.

aanst ..
I

NATlJURLlJKE MINERALE KUNST:
TANDEN, zODder pijD ingezet.

Op'Y1l11181sin .. Oeteo-PNI'le." Goud, ens.
Zouder pijn TaudeDirekken, en alJ. andere
operatien III de TaJldheelkuDde Daaf de laat
.te en gt'Ilpprobeerdllte wetenachappelijke
.telll8ls 'ran Amerib ~D ~~ropa.-Dr. B. T.
BUTOBlRSON, ~r. 2 --------------~--~-- __ -----------------------
:~~w-trW. Dabij'het P08",antoor, Kaap B A ZA AR.
B.B.-T, Bf,Tlmb08ch (bij Mu. WIUll) . '

l.11ten en J5Jm. van. ,elke maand. OP WOENSDAG, DEN 30STEN DEZER, zal alhier ecn KERK·BA-
ZAAR worden gehouden. Eene groote hoeveelheid KOOHN, ROG,

HAVE~ SCHAPEN, VARKENS enz., ~ er worden verkocht.

DRIE MAANDEN' CREDIET.

Stellenbosch, 22 Jan. 1884.

KE NNI SG,E VIN G. DISTRIKT Ot; IJTSHOORN.
j

AANGEZIEN er gpen wettig quorum In Z>lke tllFl'Cben 1\IA1HI<W IlAl<11L SAVOBY,
t!1E.enwoordi~ wns bij gele~enheid };i~b." pn JACOBr. PKTnt:s MosuBT, Ver-

van de Jaatlijksch.e Algemeene Bijeen. .:eerder.
komst ate op heden moest plaats hebben, IN Expcutil' ,"nn Ge1!'ijsde un hpt Hool!' Ge
wordt hiermede aan Deelhebbers kenUl8 r'jlUobof in dA boHn~~lIlplde ZaAk, 1111 Vpro
gegeven dat krachtens Artikel 25 van d koopi"lI' word~n iehoad ..n te OudUihoom, op Vrij-.0 e dAjr, doenlaten FebruRrij. 1884, 'Rn l1et 1'0lgend~,
Acte Van vereenkomst, de Vergadering nam. :-1 088en'll'&jlpn,2 Karren,lOOlaeo, Koeijeo
geadjourbeerd is t(lt en KRI,ereD, POl., Alfll'meene HaadelswRren.

~laaU~i'~~" t'ebroarij a.s.. JAMES M. 8:t!IY~w.
'S MORGEN'l3 TEN 10 URE. KAntoor 'f_n den Op1>"rbAljuw,

6 21sten JRaUllrij, 1884.

&\
ZUlJ).AFRlKAANSCHE

XONIBKLIJD.IIAII.DIBNST Op last,
J. BENDRIKS,

Kassier-diaken.

DE Stoolllhooteu deur Linie vllrlrekken
yan Kla r-tad naar LoDden om den

.nderen lliDgldag. ,ia Madeira en Ply.
mouUl, te I!int HeleDI en Alcendou aan·
t'@gellde op t traalde ha8l!Cla01ltijd.JI.
.laD. SO.-KlNFAUNS CASTLE, Kap~ ol

WIlICB1:S'I'I&.
Yeb. 18.-NORBAll CASTLE,' Ka"'. A.

WUiCHESTER
ANDUSON &,BlIklSON,

A renten.

Riebedts-Kasteel, 22 Janua.rij 1884.

de Heer J. MOORREES. Af~fager. D1STRIKl' CL.L",""'ILLIA:M.
Op lAst Van Dirl'Cteuren,

J. A. J. ROOS, T.zu.,
Secretaria.

P8arls~he Wijn en Braudewijn Handel-
MAslsQh8ppij,
'l8,den JunuBrij \884.

ID ZAke tu_hen JA.~ WrLL'E..,\{ LANOERlU.~
Ei.cber IIn HENDRICK ColUl'XLui DJ: BJ:ER,
S';., en IlENDBICK COR.'iELlS DB BEXJl, Jr.,
V .rweerd~n.

IN Executie 'Kil Gewijsde \'Rn het noo~ Ue·
reFlsbof in da bo"engflmelde ZMIr, .. 1Ver·

koopioir worden jl~boudeo op LRmbetUi lloek, iu
het ge'&~;Cd8 l>is~tikt, op lJingsoJljr, dell IOJen
F ..braarij 1884, van h.t "oljl~Dde, nnm@lijk :-1
Hijrllartl,2 Mem ..... 66 Bokken en ander ~'fende
H" ... ,2 WageD', 2 K..rrflll. HlliarlulIl, eo,.,

• JAMES M. CRO::!BY,
Oppérhalju'll'.

KRnton' un den Opperbaljuw,
24,ten JanUArij ]&l4.

StukYateoen Kojpen.

DISTRIKT PIQUETBERG.

In Zaire tUlCb<'ll EDUAlU> HBtmllCn ,DOI!E,.Ki-
leber, eD LoUIII G. REnroLDa, Vuweerder.r Ek.t;~tie \'an Gewjjsde van het Hoo~ Ge-

DROOGS TRAP- eo I'tIKUIhofiD de bc)Yeiii=emeldeZaak, cal Ver.
--ds Irl-

ft
r. koopiag' wordelI , ..houden te PiquettJer" op

"...... Vrijd"1', d. lltefl l'"bl'1l&rij 1884. Uil _, ,01-
~ol1en goed doen hem eeD Ifen~~, 1I11Dplijk:-AlremeeD8 WiDkeigoede!ID,

HDltraad, ea ..

j
lAMES M. OI«8BY,

OpptI:Wje" I

K.ntoo.. r ¥In deD ~rlla1jnw, , .
'~'II Jlllurijl~ -

Adrea:-
J). J, DU TOlT,
, WelliDp, .

H ·"":'WI L M A N
VOO lt

BEAUFORT WEST."

..lNTWOOIlD rall deu heer WILHAN i.l' RfqllisiUeu
Beaufort 'fest en Prins Albert.

Kcspsted, 18 Jannarij 18S4.

Aan de lseeren die bovenstaande Requisitien hebbel4 geuekend.

MI.JNEHERREN,-Ve·oo,loof mij n dank te zejtgen voor <le eer\ mij wPder'
bewezen door mij te verzoeken ow bel:,ngrijke AfJeeling in de .wetgeEDde Ver.
gl\dering te vertl'genwoordigen. Ik neem mot veel gonoog"') dit teekon w
vertrouwen nan en zl\l, indien ver kozen, goelijk in het verledene (hoe zw"k mij e ;
pogingen ook mo~en gewe.c!Jt zijn). mijn best Jo~n , om ..do belrl8~n der Kolonie in '
het algemeon en die der K!esnfdeehni BI'!\D£OTt ID t bijzonder te bevorderen.

U\Vf' nnnrnerkingen omtrent den FINANCIEELEN TOESTA.ND der Kolonie,;
moeten ieder echten Kolo. ist ter harte g"af\n en die toestand z"l ongetl'fijf.eld een:
der voorllnnl1lste~wasti, s in IH't, volp:end Plulemont zIjn. 'Vij moeten een tekort;
onder do OOg-Plt zien, en 0111dit te bestrijden moeten wij bereid zijn voor verhoogde
heIlIstilIg, W!ll\t~VRn een g'I'O'\t, g'etleelte uit de lnvoerregten ZRt moeten komen.'
Had' het Mi1listerie hen rrOI':\:Hlph>e~J die met dit flnde,.werp b !kend "'aren, uan v

zouJen wij een gl1Qstiger c') tl\l,ief hebben gehad en dat buitendien ook eeD groot'3r
inkomen 1.ou-opl"véren. Er kan ....eot' gok-egeD worden ,[fit lIegel8 en lioentislI ,
zon "er onbehoorlijk te drukken op eenige klssae der msatscheppij, maar ofsehoon .
ik dit erken mf'lr-t men ni('t moenen dnt ik eenige sympsthie k~te, met bet 'roor- ,
stel dat het Huis iu de laatste litting is go.]aan:

Verder hebben wij Bier en Sterke Dranken, die een Accijns kannen dlagen.
Dit laatste is een zeer tnoeijdijk ouderwerp j 1TI:L.\rik denk het is mogelijk om een •
D1ftatregel in te dienen waarondor tie Boerenstoker vrij Zal zijll van Jen Aocijns, :
die .in dit gevul Villi den koopor zou worden geïnd .

ONZE: SPOORWEGEN moeten, j'n plO\Rt8 van als tot nn toe een IA~t te:
zijn, <Jp een g'pzonde blIsis bestierd \vordcn. HiC!T hl'bbt'n wij ('elle onderneming die,
bijna een millioeo poudon jaarlijks opurengt en mot verlies bestierd wordt. '

Om te voorzien in het tekort 7.ullell wij moeten omzien nf\n.r de V ASTE
ETAurJTSSE.MENT~:N, (hal' het ~"vol.)len algemeen b:!st:\at cl"t hierin een groot'
beding door \"kOllomisch b('hpor kon IVorden nit~(,'lp:\.'\rJ. Z'low"t tw.ee jaren
geleden haddon wij het toppen \',\11 voorspoed bereikt ('IJ het is ('cn welbekeud feit datO
wano,>cr do zaken v01)rspCledi!! g;l!lU vI"k",i~lill::r inkruipt; golijk met den,
particulier zoo ook lI\I't don Btnat. Mllar II ·tf~ filet die vorklTistiog relrenio~.
gehouden, WIlS de Kolohic van den ellendig,)n B \811tO oo.lolf geap&l\rd gebleven, wij'
zoudeu door een ekonomil>Ch bestuur in Sln.at ge1ve;t zijn om door de gedrnittheid,
te w·raken r.oll.1el· do toevlugt te nemen tot vormeerderde belll8ting, of voor oen',
groot geJ6t'lte de jongste Leening uan te gaan.

Sommige knndidat,en zijn voor eene UlIvoprhelasting op Wol. Dit rnoge die'
lieden bebR~on die op hlln gelunk ill !lIRJolI W'lnell, 1ll1\ar ieJel' die bekE'nd is met'
do lIloeijelijkheden wMrlOedo OIIZC Schapenboerpl1 hlJbbJn te kampen, we~eDs dien
vel8ch, ikkelijkeu vijl\nrl Ge cl1'0()gtE', kan in het voorsta:\n vau zulk oeneu maatregel:
niets nuders dalJ een kf'llllk1.innige zijn.

Om KOLO~I:\LE ()\ DErtNI-:J{I~GSO E8S r n.'ln te rnoe<lig:m zon ik alle
ruwe str·ffell die bestemt! zijn I'oor verwerking teg"11 01'11 lIIinimum oelllStin){ toe·,
laten en allo niouwe ollllenwmingon "'lor het bewer'kpn YRn het ruwe materieel der.
Kolonie cu het ontwikkt'len harer hulpbronnen door bonIIssen RIlnmoedigen. .

Nu wij 'Verlost zijn V,111RAsutnlnld vol~t nf\tunrlijk de VrM!!: boe omtrt'nt de
TRANSKEI? Wpl, mijne h!'Aren, op ,lit punt moet ik vl'ij gell\ten worden.:
Indie1l wij door dat grondg'ehie.l M1l.ltl Hi ikllre~erin~ te overhl\1ldigen, ontslAgeIl
kond<,n w.oroen vlln dr K aap!!cho Bere?rn SchE'rps~l.lUttersl Infanterie ~n A rtil!e,rie,
dan zou dIt VI'RA~tuk \\'(>1 de ovC'rlvegmg waard ZIJ1l , maar alvorens Ik overtuigd
ben dat de overdragt ona van penen lIWRren geldehjken I.. st zal verlosaen, beD ik:
niet bereid dien mnatregd mijne onJersteuning ~e scheoken ..

Ouder het hoofd ONDEHWIJS moeten wij meel uitgeven om dezpn zegeD bij
onze boerenbevolking in do buitenaf gelogen distrikkn te brengen eo minder cp
de inboorlingen die buiten de eigenlijke Kolonie WOlle!:.. Dit, geloof, ik kan gedaa~
worden z01lder meerdere uitgfiven. j

H. WILMAN.

HEININGDRAAD. I

Ontvangen nil BezenJiugen OVAAL STALEN IJZERDRAA.D en
STALEN IJZERDRAAD MET PUNTEN, die zij tegen zeer Vermin-
derde Prijzen aanbieden

IJ ZE.R lt A G A ZIJ N, 15 GRAVE-STRAAT, KAAPSTAD

ATTENTIE.
De [itverkool.ing dourt steeds 'foort bij

,OOR N E 'L IS, MOL ].J.

geheele
de.

Voorraad 'moet
Verhuizing te
lijken.

Uitverkocht
vergemákke'"

De
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