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--DE HEER J. L. M. B~(!WNIKENN,IS9.EVING; PUBLIEKE VERKOOPING j IBELANGiIJxJ~-VOXboPmG
zal op verzoek de KIezers, ,-~- . "Alf VOOK I' :A,N' .• . _ ,.r' ,

toespreken in de : IA ANGEzÏF:~ ~r gt>en ~~ttig qnorn~ Kostbaar Vaatwerk, enz. y .
. t('gf>"woordl~ Wil!! bIJ gt'le!ltlnhelfi - BEA UFO 11T WEST I X tbNED, GEREF. KERKSCHOOl.lVIln de .JIW\llijksehe Algemeene Bijeon- I)EOlldergdlJek"'"le, zalPahliekVerkoo. 8 ,'OS' areBV Il'ENGl:>ACHT komst du. op heden mOt'st plllftis hl'bbe~ll peil aan do Woni0l{"all den Heer W.

J. '\ , wordt hiermede aan D"elh"bbers keunis
A. KRloe, IJorpetraAt, op I

OP gegeven dAt krochtens Artikftl 25 van de NST I EN

d 5 F b Acte van Overeenkomst, de Vergadt'ring WOENSDAC,6 FEB. AA ., iNTWOORD fall dell heer WILJlAN Ol' Ilfqalisitiell lIi!',!i.LE lJ~~;,r',~iDEDI'ngs ag e r geadjourneerd ill I(lt? l'
. I ., IJ'" b H 20 KUIPEN VAN 6 LEGGERS

~Innllc (12', 'lo l' r l·tUn'IJ I"S,., 20 00. VAN 3 LEGGt<:RS. Betulro."t West eli Prlils ,Ube.'t.TEN 8 URE.
's MORGENS TEN 10 URE. P. J. BOS.A., P.W.ID.,

Afalarer·St.ellenboacb,26 Jan. 1884.
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OOR. DU. P·R~EEZ.,
LID ENt D·E'BOERENV'RIEND.

DBR

Plaatsen

Kaapstad, 18 Januarij ~834.

HAVE,

Op Di:cgadag, 5 Februarij 188.,

ZULL~N bonn~melde 0_ publiek
~ w(:>ri:le.""kocht ait de }farktkraal ~

WcllioJ(lou.preci.,e &eoIInlf 12ure.
P. J. MJo.:IlHNG.

WpllinRton. 21 JINI. 1884-.
J. FRED. PENTZ 'Do" Afslagers.,

Op last vsn Directenren,
J. A. J: ROOS, T.zn.,

Seeretaria.
Pearlsebo Wijn en Brandewijn Handel- Onmidd,.Uijk: na boveutaande Verkoo.

M ItAtschappij, pfng aal voor Rekening van de Aan d~ heeren die bovenstaande Requisitie» hebben geteekend.
18 df>nJannlll'i: 18B.L, I MunicipaliteftVerkocht worden:

.-------. De opstal YBDbet OUD!!: RESERVOIR MIjNEHEHUEN,-Veloorloof mij u dank te zeggen voor de eer mij weder;
STFLIE NBOSeH. I m.' bd d"'100 toebehoorend ..... rieel , bew~ :~- mijl. v.""'!'.' .. bo1..~,ijk. Afdeel i.g i. d-. Wetg.v•• de V". :fn dell Iusolf~lltell Roedel f illl ~lIcm .lEL • .l£KJ.
~ J -l ~.1. I ÁL~MEDE: pdenng"teJ'ertegen ,,<>?rd!gen. Ik neem ~~t. v.eel genoel{e'l dit teekon vlln .~" I

KENNISGEVING. J 20 IJZEREN PIJPEN, nn G duimen bij vertrouwen .. n en zal,lndlen verkozen, gelijk 10 het verledene (hoe Il""k mrjne IOW" Bda 20 F b ..
--- 9 "geten. poging<'1 ook mo~en gew~t zijn.). mijn best dl)~-" olU"d" b~ll8~(,'l der Kolonie io, p oen g, ' e rU&rlJ aaat.

' ALLEN die hunne ACHTERSTAL_ Op Inst der Commi88aris~en, . het algemeen eo die der Klesnfd~ehng B~8ufort.ID 't bijaouder te bevorderen, i . .,
PORTUGEES-FONTE IN : LIG~: REKFNINGEN, vlln Ilf G. },WNTGOM..;RT WALKER, Uw~..· ll.lmmerkinl'7enomtreut den FINANCl,l<Jl'JLEN TO.ESTA.ND Jer Kolonie, : ZUL.LEN DIsbovengemeld "orden velkoch~:ELD . t, Jaoutlrij IB81 tnt LJt'ot'mbt'r 1883, nog' Secreflu'ÏI!. "

AJIliEX BOP1lF1, ";e' be,.. ld hebben wonl.,. d,;"., ,ol "'Mten ;0.1" .. hten Kolo?i,' ter hart ........ die ....... d ~.I o,,<.,.~f.ld .0.: . L OK Pl.HTS ANGO.' ...... , omtrant 4.0<1 Mo............ op ..... do
Ol S L J..\._ G ''1' 0 ~ ~ E 1": ~ verzocht ,1l'z"I\'o te k"mell VerIfItnrll der voor~A8nlste ~\"astI!!S In ~et voll('e~~ Pl\rlem.ent Z~~Q. ~IJ ..I!,ooton een tekort; pnueipnle WOning,. de StIll~f'u, Kralen eu groot Afdak, 250 bij 40 voet, (K8bruikt

EN '1E VONDl:LING, I binnen "HTE WEKE'J na daturn d(,zcIl,1MalmesbUJY Executeufskamer. ond(,I·.de!oo~f'u sien, en DIUdit te best-tlj.J?n moeten "IJ bel'~IJ ZIJ'! voor verhoogde I' om A!,gorll Bo~~en In dali WInter te bescbutten). Het Afdak is in zijn geheoreleif!:S C H A P E N . Ik cl t "11 cl d . --- belastlOg, Wal\rvan een groot ge.)felto Uit de Jnvoerregten Zilt moeten komen," 'oo'.'en vnn Kribben voor PIl'll'den, zoow,'l al8 met Voerbakken voor Bokleen. e.100 SLA G T ' , , na "'.1.' en II urn ToIJ II ;11, zon er on er- PUBLIEKE VERKOOPING. H I Ml.] b k ., d Wh" d lf Id .. ti

I'. J" . scheid van peI'SOOU, IQ regten sullen "cl letL iriisterie ~f'O gEl~dplt.c~J dio met uit 'llldor~verp. ' enu w.rren, !lil: oon nis III ')11 :_r gel'i ~ ijzerer, lJsic en al ~e Geboowen Ilijn iu goedeu ataa'-
AHt'u JUU itmnntcudc vOllultlt'. I,Vt'1volgd women. soudan \TlJ een gunst.lger tnru~f h~bhen gehad en dat buitondien ook een groot'3r Op deeo PlaIlts zIJn de drie grootste Oarnmen In het Distrikt DammeD die Diet

JACOH KOTZ.t>. M. J. BURNAIW. J jE Onoer'jlekekeode, gela.t "oor de illkomen i'lluU opl:.veren. Er leall l1lee~ gelc-egeo \'torde'l uit ~~gels eu lioentien bekend zijn ooit~'gert huo QIluleg le~ ge"eesttezijn, ofechoo~!rij al de Le?eade
Vondelin,. 24 Jaunnrij 1884. - F.x, enteuren in .1811 Hoedelvan \,wijll!OZOlidor o~beh()()rhJk te drukken op eemge k:lllss$der InBatsohapplJ, masr ofschoo n Have op de Plaats III dell zomer voonnen_ . .

MO N TAG U. den heer N",,,,,," A",,, ••• 'n. al .. ~i,. ;k dit .,,,!,, mo~•.m•• oie' "'''''!.~da' ik ... i.. '1 mp&'hi.'oe... r me' b•• ....". 2: BOESJ &SMANSDRiFT. ...... 0"'"", 1.649 1010_ ....... Aaw-. "
.., 'G, P VA N ZIJ L dOl',n,K"erL"Hl.·..oIP"pu°FP

dOePNlaar'l EIN ,,' stel dllt· ~t BolS 10 de laatste zItting ISgedaan.' I ten. Znl~~11en belend ten noorden door de Breede Rivier. Op dese PI.tB sij. er eeu
- ~ " . . . .. . geriefelijke Opzlgters Cottage flU St.n.lIenen Kralen Dabij den 00.,,,,, der ri"-.

Verder hebben Wil BIer en Sterke Dranken, die een Aoo1lns kunnen, dragen, 3. ZAN lJFUNTEIN, groot omtrent ,1,542 MQrgen uikuakeude de aaidelijb
!"' 4)0 I, t '. , IIe Bok liril: vend•• AM •• :,' rn AI":'"'.NA Ag,,". op' Di. I.......i, ~, onoeijelijl< on<le,."p; _, ik d.". hot i, m.golij~0....... _. v•• h~.La.d~ ..A.g...... bele~ddoo, de iii":, Zo.. Bod Bwpo. op
a X r .t, e ) . Kantoor: Wealelljke Proriueie Bankgebon- r ~",'~.r!, dienen • ..... Je, de Boe re ••. ~ ke r '"J 0·,1 "l' ". de. 4oo'J'" d!,," PI.. " " er .... ~~mun te.~Woooh." •• mringd door TW.g.ond .. ~J::

. d 5 F b .. t! - - I - weD.l'doo~lCo_..__,. - -_ •."'oellsfla" 12 Maart 1884, die In It!geYftl van del! kooper zou "orden gtnu~. . dled~B VRnwater IlIJn voorzIen Vllnaltooadnrende Footeinen eo 88Q 1fIW&ea
Op Dings ag, e roan) &aDI ·,1 ,. t KJ' i op tt oltenpoat ct BllU\rnrleegte" die door e&II Fontein wordt gevoed _ZeLLEN Id Bokk . I i Sta. VB enen a peB. I.het Vas~~_J""lIde ~8Ye, eD•., to~ deo ONZ.E SPOORWEGEN moeten, in plAat, van. als tot Dll toe. een" laat te, Dit is een praclni« stak gebroken Veld, A'88olukt VOOralle 8OOIte~f'a1l Vee.

oed ,P~", 0'. .. "~i I ....... bo................ hJ. , ,ij n, op ... gesonde bui, bestierd worden, Hi" hebbe •• ij ...... derne .. i.g di. 4. BRAAKFON'l'glN. g.... om...... 809 Al...... lJit;. _ ..... ti .tak
• (( e:x'n I lt', 'N ST ELL lG" A8TGO.D, bijna eeD )ni!lioeD poudeu jaarlijks opbrengt en met verlies bestierd "ordt.· Weidegrond, gelegen t08sclum Il Zaudfonteiu" en eigenlijk" AnPftlh ;;;~dt dePUBLIEK VERKOCHT WORDE 0. Pi...... KLI'FONTEIN." .... k_. , . '., bo......... ld. Plu .... to.... ",1;.01. BI•• v~ ... _. 7,600 lol..,.. ,......TEKL

'puUTS STATIE BELANGRIJK VOOR WIJNBOER£N. tier loopen" nn bet dqrp Malm.herr g.. Om t~ VoorzIen In het tekort znllen WIJ moeten omzien naar de VASTE " N.B.-Het Eil1dstation VIln den aan te I---n Wn_.-r _ U __ 11-.'
• G. al I ~-bt . - lipgen uroc:it ci... 195 Morgen eD226 Roe-I ETABLI$SEMENTEN. dMr het gevoelen algemeen bestaat dat hierin een groot _.... _ ~ .......... vu ---e" ~

Het Vee .. D
lt
llet'll8t CII • e aanuae van - , D bed d' Ic . h beb k d' _l Z . "eg te Roodewal ~I dis Eigendom bino: D 10cuijleu Y.u be' Weeteli'l.8-,,_.

11ft publ"'*:waarnig. DE ~der~eh'ekende u.eemt de vrijhei~ fid~ld'.eneD1:r.:e:D p,=:ei. ~:guft=b~: gel~:n h~~:n ~~J?h~:~oppen::~ vO:~p~ b:rei.~~~?h:;i~eeno:~':!k~:'t fel:;;:~ stelsel brengen eo blDnen eenkorte dagrel8 per Spoor"eglvao. K~ r"'" _.,". C. CILLIERS. Sr., t~btmgtf!n alln WIjnboeren d..t hIJ v ,,- I vu

bereid .is 'l'OT DEN 288ten FEB~U- orde, t_...~n' met circa ~,OOO WijDstokkeD "aDDeer 48 zakeu voorspoedig gAau vork"isting inkruipt; !lelijk met den LEVENDE HAVE b taa d 't
P, .. I," Jo,. IllS'. ARIJ "."u.d ige .nI" ."", ott .~ v, , p& i.. r;.~ ook ile. Staa,. Maa, .. lis m•• di. v., •• i.~"" "", •• i.~ • es neUl:

lt J. S, MARAIS & Go., Áfslagers. Stukvaten eo Kuipen aall te nemen daar I "oontoo ""0 goede Zanllauden, sterk .tand. gehoudeoJ~wB8 de Kolonie YRnden ellendigtJn Bll8uto OOIloggespaard geble'f~n, wij 1400 Opregtif:teelde .Angora 0 iJ' n 'an J8 .J ._, lt: • db
OO te d d h' .' houdend .lIter eo yolop bout, De Geboawen 10uden dOÓreen elr:onomiecb bestnur in staat geweat ziJ'n om door do gedruktheid '860 J LO e , maan;;ten ""IJ ti }&l'enoaLEES HIER

"J een groo n voorraa roog 00 .. 10 ." de pIU.. "un .eliagerijlt en be".tien - I . . '0. I\mmeren paa gespeepd< <... ,ij. """i. boef,. on. ........ ..:. ... ""lo _ ... .. gonk........ ,. d...... gt ... ne",.. .. •• etm....t .. d. bel... n. uf """ eeu Imo Do. Do. K........ &kk ..
Ook prachlige DROOGE TRAP- en booreDde. groot geJ~te de loogate Leenlug aau te gaan. ,,--' lB Do. Do. Rammen, gMeeld. YaD in voerd uitgesooht ....

DRUIVENBALIES rt'eda klaar. 40 Do Do:& ( 1~) ......
35 Extra Vf!tte SIagt- en Trek- ...... D IJ BA "B" •• S. Som~jge kaudidaten zijn voor eeoe UItvoerbelasting op Wol. Dit ID9ge die " m~eD, een J~ar oud\ geechlu OQI iu di'o Koopera znllen goed doea hem een 180 Schapen 1 paar Karpaardea lieden beh~n die op hun gemak in stedeu wooeD ml\&rieder die bekenI! i. met . ~I&oen gebrUIkt te "ord8a. .

S8en bezoek te geven- 5 Jdl.!rnel met 3 SOllen de moeijefil'kbedeo "aarmede onlle Bohapenboere~ hebbtJn te kl\mpeo, 'lY8gePS dien pe. " kern" van d,t 1'88. het ~OIVe1'8te,beste en .waarde io de W.... iJkeZULLE<'i "erkochL worJea te Klapmul.e Let op bet Adres:- Ve1lleDl 3 Koeijen met 1 fel'llcbrikh ijken vijand de droo~te, kan in het voorstaan van zolk eenen lD_tragel I' ~roYJnole werd daargesteId door WIJle? ~en Heer CaUI.Ct Bu81', 0tIltNa& 16
Statie or· D· J, DU TOIT, 2 Joalfe a.ngsteD Kalf niets aodeJs dan eeu kranksinnIge zijn. lare. ~leden, e,n ~ostte hem veel lI!?elte In het verzameleD ui, .Ue gedeel_ ,..B AANST Wpllinllton, Varkens 1 Jonge Bal ;,' . I de.omh,rgelldedI8trlcten .aQdeoverbhJ~selen yaa deafatawtnelingenv80deo .....DINGSDAG, 5 FE • ., -----.\-W-E-M-EEN--g----'-- 1Kapkar 1Bok"apn Om KOLONIALE ONDERNEMINGSGEEst aan te. moedigen zou ik alle .111fer gedeelte AngorM, omtrent 40JlArengeleden vaD ~urkije ingeyoerd", doorB d 1 W kl ScboflCbe Kar Ploegon, TaigeD. rU"e st,QJf~ndie bestemd .ijn ...oor ve,,,orking tegen een minimum belutilllf toe- d~. Heeren Mrsu BGII, UY:t, Rlrrz e? OK. WaITS Voor .olhte~,eu bewaard, ~n. J nuP~F.ssI.. oe e en ees &mer. _.rij·e ...............'.....m_ ..... I...... "I.Die." ••• de,.... i.geo V""' h.. beWerl< .. vao bet 'D" ... .....n .. l d., "'lle. d. H_ Bu", de saak ..... '... 1...... ".'1<" .... ofd ••

PHarl, 26 Jaourij, 1!:l84. ".aD!:a. KoloDie eQ,b~ ont"ikkeletl harer hulpbronnen door boun8se.n aanmoedigen~, VBRDB. 'D ZULY 'DV wonDEN V'IIID IrOO~
... " 'D "IS .. C • .. ,-- XeDDiqe.i.g a&Il Debiteure.. Hot H.;.,w. .......... .iO S....... . ,.... ....~~.... ......... _....:

J. s..IIUiLAA .. 0., .~ ..rs. Taf. I Bed,)' Kleed ba Nn wij verlost Stjil vaa Baautolaud volg' Da'aorlijk de vraag: hoe omtrent de
In den Insolventen ~el van KlItRE allt':" "aD :' lIute ke;.lit!i~' Ae:~~;:~t TR~NS~~I? Wel, mijne ~eeren, op di.~ punt ~oet ik vrij ~1"teQ .ordeo.j '; Uitgezochte STRUISVOGELS, van 2 toL 6 jaren ond, een eerste klaalol

ADOLPH VOLSTEEDT, V--1r+ .....ent, Glu.erk, I{eakeogereedlChap, ene., IIn.. Iodlen wll;idoor dat grondgebied Aan de Rljkaregenng te o...erhandigeD, Ollts,.. lagen I Vogels,aangeteeld door wijleu den Heer JOII.. J03.BuKY, dWl &IeIeD
JIlACa...... . d K h B d Boh h I fa I Heer HUL'I'Je en deo Ileer KLOPPIKS. .van Kaapstad. .' &1.800&, I konden ".q,r~eDvan e -pao ° ere. en e~. utters, n ntene ~n Arti le.rie, 15 Merries en VeuleDs

] 50 Madden Koora .1 dan zou dil vraagstuk wel de overweglOg "aanl "siln , maar alvoreDs Ik oVlllrtnlgd
SOO HaYer ben dat de!oyerdragt oos van eenen .waren geldehjken I"st zal verlos_n, "beo ik I Witschimmel Arabische Hengst.

ol • t be 'd
1

d' tregel" d te . te ach k , Ook een hoevee!beid Gereêdschap, BoerderijbenooJigdheden, Lrrêlt, Krai.,..50 tt Rog. nIe rel I leD maa mIjne on ers onlng. en eD. ,gens, enJ" en•. , nottig op een groote plMtS en eenig tlUISR!.AO.
De Verkooping te beginnen om 9 uur v.m. Onderlhet hoofd ONDERWIJS moeteu mj lDeef uitgeven om dezeu zegen bij

A. G. WATEBMEYER, onse' boentnbe,oIking in de buitenaf gelegen di~trjkten te brellgen en minder op
Seeretaria. de ioboorli~gen die buiteu .de eigenlijke Kolonie !onen. Dit, geloof, ik kan gedaan

MaJml'l"nr-, 31 1.n. 1~. "orden zoQder meerdere uItgaven. .

.J. W. 1I0QBBli1E~, Jr, t Co., .A.élalJm• Wat dj) k"estie van LANDBOUW en BESPROEIJING betr,.ft zal ik, indien
SHE RIF F'S SAL ES. ~erkozen, r$ijn beat doeo die z:tken te Oevorderen. Onae bulpbronnen in dit laad

- zijn iD den 8rond eu dOl is het hoog ..t wenachelijk dat zij tot bet uiterate toe ~orden
DISl1RICT OF WORCES'flill Iont"ikkeldi dlUlr "ij, totdat "ij &sproeijingawerken overal ill de biouenland.obe

I ·b S', , _" F A J B" nT distrik ten babben, niet in stut lullen Zijn genoog graan voor eigen gebruik teo • e .11 W R I'IJ[ ACO u8 Dv oIT, boa' . d . Of b " I"k ed
.Plaintitr, Dod PIlfl'U JACOBUS DV TOIT, De- Yer "eli rn nog mln er voor nltvoer. sc 00" •• WIJ een "aar IJ go e.. m~t-I MERINO RAM, bejaard. gemerkt ;flllldant. • . , rf'gel hehbe)t aan de WET OP BESPROElJING, .'18 de meesten onzer boe",n nt~

. legteroor Wiukel~&ak un vuren. I·N E:zecutioool &he·Judjlmflotof lhe Supff'ml in een pnai~ie om .ich van hMr voordeeien te bedienen •• De olaDsDle 0!ntren'De EilC_r kaa desei". terug bekomen, Quart in 'h .. DbJ". Sail, a ...Ie will bo héld verbanden 'beboort zóó geamendeerd te worden dat de &genng vooracboUeQimakeo
~ mita betalende de koMeDdetter Ad'ertentie •• W~nboo..Vuol'ltebueje.. eld, ia.id lJUtriot, kan op tw~o verband of op andere goeiIe aecllnteit.De Oodergeteeke •• e eo het GrB.eo. OD Fncla1, tJa. 81" dD,ot FeltrlWJ, 1884,ot &1111 i ,

JAN ESTERHUIZEN. folluwillll,vi/~:-3 Hor~, 1 euw, 1 WagoD,l Teo slbtte msg ik hier bijvoeqen da' er sqDder grond geaegd wordt dat ik
Klein Rogg,eyeld, c.rt, .te., Rua,ebold~um~lDre. : tt>gen eene in:rNCTIE TM BEAUfORT meL het ¥iddeI18ndaoh? st~lael be..: Op
l~ JaD. 1884. A ES M.~~::'J:!itr.Ieen'!!Verga40nng te Beeufort 9.ver dat ouder"erp gehonden, StMde Ik dat ilk ten

m.h Sheriff'. Office, IMaD.te "aa: vao eene junctie die de stad Beaufort met ht1t .MiddeUandsche sLeiselOP Dinbreda
g
., den 2:!steu J'aouarij, . 28lh Ju_ry, Jt!81. l1ÏG WiIlo"!pore zou verbindén; dit plau heb ik iu de We"'_vende Ver~.terin ...werd OIlS eeu frisoh DocSTUTIB I . d d ",&Y 1S'"'i""

----;-~ .. ----,--_., ondersteun en het nl, iD ieR gij miJ u"e stemmen aohenlct, weder mijue'pD<l9r.geboren. lJISTRIKT WOROBi'l'EIl. ltf.e1JoiQr ~e~~en,
D. J. J. VAN VELDEN, V.D.M. la Zake tu3!éhen FJUNI( JJ.OOBU' DU T.n
lt H. VAN VELDEN, EillCber,eo PIJrl'lla JACOBUS DV ToIT, V.r-

b B w"rdR.·ge . Vol."" ULo

INEXfCQlie"DnGewijsde nn hm RtIOIfGe-
r"lflaltot i~ d. buunjlemeldl z.a., IIIVer-

lI~pilljl woNeli ~1Io.d .. op W .".nbucna, V(loNt ...
botJeI •• ld, iD IJIR 1f000000d.J)jllrillt, op Vrijd."
deO 81ten F•• nrij 1884,-an hel y"lgwnd~,na-
"lijk:-3 Palrdeo, 1Koe,l W.,...,l K.r,eu., i H' WILMAN
R.itnacI. " , . . •JAMES M.OROSBY, . . . _

OpperbaIja..! l!t A.. ·TTI·.", . ''1'' m.' . .c»XAGenor ft. denOpped.lj ... , __ ~,
28 J." ... ij IBM. I ~ _

~--_.,.-------~ .,. . .(:t

N''Wf,.~~&:!:!,..~~~,=I Pe I Jtverkoopt-.g dl...UteecllI voort .iJ
~pij!,,~:~ COR.NELIS ·MOLL.openijea ita .. ~baade ..... de laat I '

ate ...... ~ .~~ij-i :
..... ftD~ ... B•.,..~.~'.1 De; geheele..1JtO,1~,~ __,.... .......... I' ; 9
!f~ ~ W'P~tGOrr Kaap' worden om de....... '.. ,. .. ,

NJl.~ .' lw-.~~~:JIVIVI;
~

iL B. HOFMEYR,} G
ALB'f. BUTTON, ez.
CH. t:AHP. Seer~tarl~n. TE

~

~r.
. Gf'legen in !tet Swelkll,zam8che lJiBtri./d, trus('hert Broods Rivier ell ;Rio;er Zoltá8r EII4.

AN GOR A~,

&rE KOOP
TIR PLAATU

._

!! Wat Is hf-t 110 !!

40Extra Vette Slagtossen

DEBITEUREN in opgemel.:len Boedel
word"n mite dese yenocht de be-

dnt(eo hanoer Rekeoiogeo &an den Ooder_
pee..keode onmiddellijk ie betalen, bij lie-
bntk. W1o&rYanpreg&elijke stappeD lullen
wordeD genomen tepn heo, JDet DUB-
BELS REGTSKOSTCN.

J. F. UN RERNJI;N,} Ge•.
W. A CURREY. Cnratoren.

Gebouw dE'rKamer,
76 AdderJf'y.traat,
Kaapatld, 5 J.n. 18M.

BONUS ZAL GEGEVEN WORDEN.

VEllKOOPIN&TE BEGINNEN Ol 10 1JIlI.
J. P. }<'AUKE, } OM. ,
O. W. 8TEYTLER, Caratoren.

WELLINQTON.

Komeo aanloopeD, Ueoouw der Kamer,
No. il, Kerkpleic, Kaapstad, 16 Jan. 1884.

DAN I }j~L & CO.,AFSLAGERS.

GoecIemaual!raal,
2' Jao. 1884.1.01[).A rmKAANSCHE .

J( GNINXIpKK MAILDIENST!, OVEKLKDKY,-op IIOI'Iderdagayood.81
. , Jafl. J&'44. Ollageliefd kui, Zoonijt',

! , " Co.ll#" Mtr;t l:'ndtrl¥' M_UelitIPI'?! JOHAN GOl.lLIJoB. iu den ooderdom \'MD 11 \J:: ~ locIcuLootetl eko .. uoiu Yflf1ftkkeo ; jaar, ~aal'Y,n aan Familie laVriend.. wordt
. nn K_,.t1Id PIl., Loadea om dell I kellO.. PJ(even. .
Ilnrle....n l.io""J. ". "&dein en Ply.' IJ'" uil! .. I op HEnEN (ZATUBnAG)
ll"outJt, 'f" ~mt Bete.'eD A~ aan- BAKlIHJAG, te" :; _re worden opgeBOlDen,

i ".n sijn V.doen hpia, J. G. S7,u,_ No. 10,
A. R.... "' .. t.

OVBKLEOEN, na een kOd.toDdig lijden,
mijDt.eederbeminde' obt_geooot. DIU

J.COlIOS PIITOIIJU" ia deD oa-derdom "an
,62 jafta.

•Uw D", Dienaar,

DE ltLULBQOTKN DER lUAT8ClUPPU VEll'l'B.BDBN VAN LUP8'rA.D

• A.Aa •• a.I.A.... .
Via MAOEIRA, om den anderen WO.lN8DA.Q, te ! uur n.m., t.

ST. HELENA en ASC~SIO~ als onder aa.nleggeode,
TROJAN, KlLPt-u'uu:a, 6 Feh.
A.THENIAN, Kapt. WARLFilGB, 20 Feb·,m St. Helena en Aaceasion
SPARTA.N, Kapt. WAJT, R-N.R-, 5 Maart '
MOOR, Kapt. CAINP.8, RN.H., 19.Maart, via St. Helena.
PRETORIA, Kapt~~"BB.IOO£, 2 April.
AJEXIOA.N, Kapt. , 16 ApriL naSt. Helena en Asoeosion.

. DB.ElZÉN 1:ANas DB XU8T ZULI..EN ZUX:
NAAJlllOSSELBAAL .!l.OOABAAL KOWII :0 o-lST LOlfUBlf.
.doTHENIA.N, Kapt. WA&LElGB, Dingsdag, :; Februarij, te JO uar

I 'em.
U't ki h i lfAAB. .088~I,BA"I,.u.ooABAAL OOST LOOU D' •.AT~.
I ver pc tI ASIA1'lO, Kapt. lJ ..uwso~, Zondag,3 Februarij, te IQ uur ".DI.

veri

_. UNION lIlA LINIE.

KONINKLIJKE '~MAILDIEN'ST
I

OP

Z.t.L

PUBLIEK VERKOOP EN

lf:NION STOOIIBOOT1l!.lTSCBJPPIJ (BIPIRIlT. ).-----------------------------
U bedapkende voor uw vertrouweo,

i "

BeD ik, mijoe heereinJ

H. W. PRETORIUS.
geb. LA.O"~Lo.

"q. 1.• :(' (I' q...Id. loE8Cheotijdeu.
t, L. 13 -l\ORBAlI CA~TLB, Kapt.

W1MiJl"S1''''R
.u'o1oI80. & .".1&11011,

.tCU&ell·

Voorf1i'd ..moet
Verh~izing te
lijken. ',;

'J. O. STAAL,
J. Ic;,STAAl ..

rIJ. DI, Vos.
K".pat.d, I .Febr.; liP ••.
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.'" 'Is ~~jg\Jear op -e.·~PPlro_mlel
'.._ :,_t~ll- op Vaatgoed,

-in cIt\.~ .in de Omstreken of .
"~OP;~kbiJ

~::,,,,.".E. J.•. ':SYPR~.
at; B$-. Geo~t. HttER~DANIElBRESLER. -. i·

D OP

maatSCh·appij,
. i

>

HET JA.A.RLIJlSCH.I RA.PP<>_T van de
... J I

re~teurênt op den 3laten J &1luarij 1884 &a,1l
de DeeIJiebbers voorgelegd.

M:IJNHEEB.-Deil, staat der Kolonie in den tegenwoordigen tijd
in aanmerking .genomen, acht uien het noodzakelijk dat nie~w'bloed iD' !:S,

BK

nrEDER OEN DEELHEBBERS ONTMOETE~DE# sijn de Direkt.ellrell it
" .taat bon eef. RIIPPQI"t voor to leggen ~" ruettegen.taande de alge_

gaOl ulrthcid in "lie "l'aiglu~den,.een zeer ben-edlger.deo Loea~ ftD _ken &oo.d.
Gedurende bet afgeloop:J"t' j.mr zijn er 84 Nieuwe Oi~u.tpijpeu "ar.Jegd'"

duToi~, G vergelukon met 59 ill h"t voriw.')ur, zoodat,.ofaeboon de, Maatschappij bet ,~.
A. C Rich- liehtt-n nu bet Dok en van het Spoorweg-statIOn h~t Yl'rloren, de vel"lD~~
Waiters, nit Bod..r" bronuen meer dali op"eegt tegen het verhes en de buoropbrengat bIJJ"

J goed ,..elfs rnet da v<,rlltgi I'g in dcc prijs VaD Gus. . \, , .: .
De nien\ve wcrken, <lie men begoonen is om II&nhet v6"!Cleerdtlrde verbraif

olte,.! J te gemoet te' komen, zijn 'IIU geheel en al voltooid en in 1"olle t9'erkiog. Dele bij~
BnuJQ. . II b 't t " Reto l"Jt:Jongb; C voogingen tot do geboD~OII eli ~l?oste en !Sn"UI UI een groc ._ . f......, _ •
J,ongb,C eu Coke.X"'\vdvcu Inot h('c~t JJZ9ref1 dak, eeu koleak.gahel, Vljl.lll4Mllr ti'

.WP lCewrteu ",ut grout" Ily,I"'I.II:i~(.l1a8 pijp.,n eo .t:oJbe~OOten, KItI~IJlPI &> .~~ i.
MalheJ~be; doorsuooe,' llIt-t stel k Itud. gut,itllmerte eo een bIjvoeging aao de DIWeeltlOdeptJpell

in de st:ul zelve vau bijnIl I :;~OOOvoeten. _

Het spijt de l)irekt~ul~.ll d~:80mmige hunner v,el bruikees, ~ege'lI! duo a1ec1a~
ten toestand van saken verphgt 'lIJD ge"eest VOOr Il,'! lijden het h~\Jf t 'u bUlgeQ "

zij dus een &allzieniijk beLintg als vedios moe sten Ilfschrijven.
NAAr deu 1I~lIt nu 1LIln de Oeelhebbel'8 voorg~le,.cd steilen de l)il'dkteareu 'oot

Kriel, ecu di"idendv ..u £3 lii;s. p.!; Bau,doel te ....,~l[lltreD en, het saldo V&r1 Wiost eo V.er':
lies or~r te drag-ell op btlt kredit der KapItaalrekellIng na de gewone toekeCDul,
aau Direkteuren en Auditeoren gt'dlll1U te hebben. .

A. J d De vel'gadel'ing zal hY('6 Direkteuren lOoeten kiezeil in de piaaL. Van <le beereq
G PP Roux en GIB, die bij beurtlYisscling oftrl·dC'n, twee iu de pluta van de beereit

Piet SOLOlIoN all ~'AJrJlKR, die uit du Kolollie afwezig zijn en een la de plaats van "ijl811
' deu beer F. G. WATIHJlKYI!:II, wiens overlijden de Ui,ekteuren seer betreuren, daar

Lom- de Dil ektie i:l hom eeu hlU'~r oudste eu m.eest gewaardeerd~.leden heeft verloreu,
Jacob iemand die altijd het levendigste belttng IQ dil .MaatschappiJ stelde eu met "ellt.
Sam- hij VIlO hare oprigting gecouueoteerd wu. . ,

--'"-l.Hen- (

, J Groot'e Trao'pot ~W"gen
Eeae groote hoeveelheid Wageohout,

lJ .. " AiMoa en., enz.

A. D. KRYtlA.UW,
, Voorsilt.,.

HEININGDRAAD.

Olltvangen t1u'EezenJingen OVAAL STALEN IJZDD&AAD en
STALEN IJZERDRAAD MhT PUNTEN, die ~_~~,zeer Vermin.
derde Prijzen senbieden ~_ ,

IJ Z E R II A G A Z IJ N, 15 GRAVE-Si'RAAT~ KAAPSTAD

L H. TWENTYMAN&CD.
ONTSCHEPEN THANS

BOLLA NDSCHE KOORNSCHOPPEN,
WELKE ZIJ

Tegen 'VerJDinderdePrljzeD aaDbledeD,
ALSOOK:

CHAA..PSCHAREN <w ~rd& Pavne's" Sor-
bv's" '"Ball's" enz.

ASSEN en V ~RENvoorWagensenKarren
iedere grootte.

"E"Cl ap~'En ~'Etaflordshire" hun altijd be-
roemde Beste Kwaliteit

EN lIbBBEN .JL'lIJD rOORE~ND!'NEENEN GEOOTEN VOO.RlUAD

AlgeDIeene Ijzerwaren en MaDoflicture ••

~....-
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