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\' el-Edele Heel
P. DE WET.
-', :-"·cretaris.

;BEL.

\6I,,i!' :
~1'

ZUID. EN :OOSTA~tI ;~,H~SCIII::
.! i ,

KONINKLIlKE MAlLDIENSi'
't' I I

be' Sloomboo~mllat!'cbappiJ HUNION"
: '. , (rILIInTB~RI)),

: '1
"e: 8toomboot~i1 de-er MHat~chnppij \'t'ttr.·k.

ken: y;h Kaar ala' na>lr . .

, ElfGEI..ANI),
ria'M~d~ip, omfd~" an.lroo Uin,8'al!, le SI.
Helella en A~ce1~ion 8'11l1"~~l'Q'It! up bel>aahl~
W,~eb:~lItijden. ! .
O~¥AN, KaptlCoxwli:LL, :Feb.188O.;
A)tE:RICAN, KIII]>t. W4JT, 2 -m!it.llfJO.j ". ,j.....,,~W4~.A .. !M... IlIiIJI.IItIPIl~r..'+,.._-
PRl'l~ORIA, Ka~ El!, 161 Maart.
TEUTON, Kapt, iLEIGR, 30 MU!lrt.

JUA" D~ KtJ~T;'''' .~\S f.N IH'U II
Y;~r'rE'kken lil om de ,,; erti-u d.~('Oi, ua

.a'l~oiJH,t "an ifd~re ~to,""",'ot 'all E,,!:.,lau·,
en t',eni! i" .Ie 28 da~ell 'ot d,'. Sroomuo.a nasr '
Nal~l hllrl' reis v~rl' ..a"r

. ~ANZIBAR, .
te Delagonbaai,! Iubumbáne, QuillimMne en

· .Moza~'bique aanleggeude. !
~tourk.nrljE's !worden, ui gereikt IIgen i ver-

minderde Prijzen. t ' ;

Voor Vracht ef Pass.r .« ';0" men 3IID,o,;k bij
de ]tallloren der {da,.ischal'pij, in de A"d,i,ley.
atraet. I ~ •

TBOS. ~;. FULLER,
Direkl~u~ Gell'taal voor Zuid Af,i~a.

--- ----;---0-'---' '---,--

,Naar .Engjela~d via Madeira. :
\ I, ,

,: " ' DE Kon. Mailstoo~boot
" ~. DANUBE, Hi. E.
~. DRAPI!R, Gezagvoerder, i zal

binnell: kort als borengemeld vertrekken. roor
Vracht, of 1 assage doe men aanzoek bi~ d.~
Kantoren van de Stoomboot MaatscháPPIJ
Ol, Union," No. 62, ~dderle,.straat.
-~,----:--~

, i
lfa4r Engeland pa St. Helena en Madeira.

, D' E Kon. Máilstooniboot
· • GERMAN, Q. D. pox.

~ ,ELL, Gezagvoerder, zal a1~
bov~ngemeld vertrekken op DINGSDAG, 17
Febtullrij, te 4 urr 's namiddags. Pasaagiers
worde(l versoebt 'aan boord te gaau a"II dp
Oost Kaai, Alfred Dok, niet later dan ~ uur
'a Da~iddags. qeen lading za! ingenomen
worden na 12 D~r 's middngs op den da~ van
vertrek. Voor tracht (If passage vcr voege
men ..eich ten Kan~re van de ,~toombootmaat
achappij Uniou, Nb. 62, Adderlf'Jstraat.

, !

.~ i Mosselb~. Algoabaai, Kowie en
o : oqst Londen.

•
" D~Kon. Mails100mboot PRE,

I TORIA, GlOROB LARllBR,

.
~voerder, zal als bovengem. eld
verhEjkkrn op WOENSDAG, 11

Febtn.y;j, te 12 *Ul' 's middags. P8888giers
gelitl-vep aan boor<l te gaan aan de 008t ~,
Alfréd ;Dok, niet ~ter dan U Dur 's morgens.Geen l,ding zal iu~eDomen worden op den dag
'nb ,ef trek. Voo~ vracht of pAssage vel'Yileg9
men' zich ten Kadtore van de StoolDbootmaat·
achappij Uni~n, N~. 62, AdJt!rleystraat.
---- - ---I--~'------~

Raar ,Algoabaai en' ~atal, ,te Qo.st
ton den aanliggende alleen om Miils
'en Passagier~ te landen en aan boord
te nemen. 1 \

" I', DE i Koninklijke Maiistooolboot
. 1 ~YANZA, II. BULARD: Ge-

1I~.,zagvoe~der, omtreDt 15 Febrt&rij

.
"",~:._van E~geland verwacbt, heeft; al-

leeD P~lers v~r deze Haven,. en zal: ~
~vehgemeld vertr~kken zoo spoedig mogehJk
na za "'eland te bebJ:Jen. Voor Vracht on 'pas-
age, doe men aa~zoek ten Kantore vao de
Stoolnbootmaatsch~ppij "Union," No.: 62,
AddérleY8traat. !

;
---'~-T--

--zum-A;F RI 1\AAN SCB E

KONINKLIJlCE MAILDIENST.
Ue K.I. iK.n. M.i1 Li.ie.

I

D,E ,S!OOmboOle~ dezer Li"ie vertr~kkeDi nn
· Knaps! ad lt!Br LOllden om deu ftnder~n

Ding8dn~, via Ma eira eli Plymauth, te iSmt
Heletia ,n Ascenli n 88Dle)!gelllle op iJ, p~Dlde
tIl8~óhe'Jtijrlen. ):{~IOIl,kIlHljfS \\Orllell uit_ereikt
t~gell e~ne vermilld~rill~ vali lO percent tU!8Ch,n
Enf,!élahd en de Ka~pkolouie eD Na1ul.,
Extra Steamer DUART CASTLE, ~apt.

:DOWDY. '
Feb ..24, DUNRO CASTLE, Kapt. WIN·

ClhsTER,
Maatt 9, KINF A

· JNDERSO
CASTLE, Kapt. HOWSON.

& MURISON, Agente~.

,.

VIER.EN. V ERTIG PRACHTIGE
: .. STRUISVOGELS, meestal HANEN,

de ~sCe iu het di~11ct, Zij loopeD thans op
de plaats "Simonilvallei.'" waar' men deselve
besiit~geD .~an,- Qm .~ijzoIlder~~en vorv?6ge
men:zlcb blJ de Wt\stehJke ProVlnCle Bauk.

.,i
li l.. "',,,

40 [it;I'n, " ette
op Don~rdag, 12 Jlebf1tarij

r7ULLEN opgemeldll
LJ publiek verkocbt

. aan Klapmuts Statie. Zij
~eker present zijn:

r-)E H . J. SLABBER, van
veraudnrende, ZIlI ter plnat8e 1"lleelroD,tellD

vau dell heer' J. ~MITH, op' -

Donderdag, 12 Februarij
PC:BLIEK1)0ENVBRKOOPEN:'-

25, Slagt~en, in goede eondite, 7 en 8
ond

55 'I'rekoasen, do.,
20 Al\nteélbeesten, do.
3 Jongo IIengstpaarden, 1 jaar oud
6 MerrieR, 3 eli 7 jaar oud, waarvan

met, Veulens '
2 Nieuwe Leerwagens
1 Bakkar, en allerlei 800rt vaD
, gerceuschap.-Verder:-

mU.4N.
300 Mudden :Rog,
80' " illaardkooru
100 Haver.

IB. WETHMAR,

Yalmesbury, 15 Dec.

Deheeren J.W, Moorrees Jr. & Co;,.D.lC"~"~

. ra Ilij- ell Trtkpaar4elli,
8i1d,~r2 p.rea egale Bla
~:rhiwlltls

60 Extr. vette Kroote
ii) . !td. do. de.

'I~rt.hssfl
600 n8~ ti.. d.,. 11allpsehe

Mtrino Ha.tls
Hi~ I~ .,. ti•. Klpater u•• ,.~

5U Do. d.. :••. Gus O~iJen. I'
, I

Op M~aridag, 16 dezer,'1
ZULLEN: 'bovenstaande Paarde9,.

Schapen en Bokkeu pobliek worden
kocht te Klapmuts Statie. Zij zullen ze
present zijn .en worden gewaarborgd exira
te zijn: ,.

D. BIlINK.
p, j. BOSMAN, W.ID., Afslager.

Stellenb~ch, 5 Febraarij 1880.

S8 Trek ;e.. J."Ke Ossea
eea ••• i klursp ...

! jiaar ~tares8eertle Kar 1~ltls.

Op Dingsdag, 17 Februari
, /ULLEN opgemelde Ossen eu Ezels
~ verkocht worden uit de Marktraal
Wellingion.' Zij zullen zeker present zijn.

J. H. DE V~LLIERS.
J. S. MARAIS; & Co., Afslagers,

-----,--~------~~._---·l·;A;~·,.-"-','\Jj \7.' ,"
f "r>,' ,

- ~"~,t.:2- /
SO Gedre~8eer.e R.ills, Yal 3 t.t

jaar: ~utI..8 •. -: lIerries " " "

GOpd~~;'~SDAG, I

Den Uden Februarij aanst.,

ZULLEN ;opgemelde Paarden en
publiek verkocht worden aan K tR.n.nnta

Statie. Onder de Paarden zijn Ve!I'8CIIl61'Ue~~e
egale paren S<:himmels. gÓed gedreaseerd.
zijo met zorg opgebragt eo io goede cooditie.

M. VANDERSpuy, H. zn.
J, S, .~RAI8," 00 .•Afslagers.

-,-- ---_" -------+

Een Kinderbazaar
'ZAJ, (D.V.) IN HET

lIan overstraatsche
OP

TEN behi>eye van de Zending aan de
bergen, -die uitsluitend door de

schoolkindeï'eu der Ned. Geref. Kerk te r..ml&psUip
onderhouden wordt. Chrislen-vrienden word
vricndelij I.; tet{ bijwoning uitgonoodlgd,

De Deuren: J:ulleD ten elf nl'e worden
opend. ,

• G. W. STEGMANN, Jr. I
Kaapstad, Wehr. 1880. . I

I
I
I

a .a

EXECUTEURS KAMER
"l f

Publieke VerkoopiDg.

,
" ,

:j . __ .Io~ __ .
.t

DE H~ER H. J. SCH:a.EUDER; door
ziekelijlcq omstancijgheden verpligt uit

sijne besigbeid' te gaan, heeft den. Ondergete&-
kende .Iaat gegeven om, op

2! .F~ru~rij· 1880,
~ ...$; ,i._. < li '

te doen vex:koopen,i

,
I,

Zijn Aand !,lel in de plaatll lf Bondekuil," gele-
gen in het Zw,artland, in de afdeeling Mal-
mesbury,~ PIlIIr ~8t6 Klasse Rij~

~ Extr~ '~~hif'tIJltluria JQnJ!'6'1?it.l,l'idetlva~ 21
& Gedrf"eéiJe Me~·tiu.: •

30 Ezels: uil .2 tot 4i ;Jaren I '"feat alleu gedrEldseerJ
80 Slll~t~~ T're~- en Jonge Osseu i :
li Gevoerde Odlen ., .

so VarkJoI, ,

I' .. iLOSS~ GPEDER~N,
2· Wa"Jn.t',w4arvan eeu,ge~eelui~uwl en auder }3oerderijgert'edseh :p.

~, 1GR~NENJ·

VERDER
_lien verkocbt worden, de Losse Goetleren,
bestaande in:

6 Koeijen met Kalveren
200 Schapen
25 Hamels en Kapatal1i
4, Trekpaarden

. 1 Rijpaard
4 Ezels
1Schotscbe Bakkar
1 Wageu
1Zadel en Toom
1 Span Tuigen, kOlbpleet.

Huisraad, Graven. Pikken, ens,
a. WETlfMAR,

Seeretaris.

sod Mud:fen Ha~er, goed voor ZlIa~
100 JJ. Koh-II i
~od JJ Rog i
20Q " Gerst, géseltikt voor Birouw(jr~,

i . . . i .'
'En W8~ verder.ten cl~!1'e der Vt'rkoopin, z,,1 \\'t'l'lléll n~lIgeu()del1.

, ;, ' I'

N.B,-- De Verkooping zal precies ten 9 ure beginnen.
i', , ' ; ;J. v: S. SCHREUDER.

Mslmerbu,y, ~2 Jan,u:rij 1880. ' I
Wl MOORREE:S iJrI.;, , I, •

, i' I

~;
~li ,

tot de ~oeriJerij
,Gravdil, ene.,

ALSMEDE, I.
Het gewO:;é Aasortr~ent HUIBRdln, en
eindelijk' .. ~

Gn~NF.N. , '~
600 'Mudde~, Haver, ~,

.' 200 do. 'T Koorn, ,i
100 do. Rog,· ~;
30 do. Garat,: , ]i •

! B. W~THMAR,. SeertariB.

J. W.• 9RREE~ Jr..& 00., A~er.
Malme8~ury, Januarij, 1880., £ '

, !' ,'1>;:

Malmesbury, 20 JaD. 1~0.
J. W· lttoorrees, Jr. & Co., Afslagers.enz.

STELLENBOSCH~
_, • _ ~ __ • __ : _~ ....J, _

EENE SCHOONE KANS.
I PUBLIEKE y'~KOOPING
Zeer Kostbaar' Vastgoe~.

Co., ~Iag~rs.'

Droote
! .~ ; ~

" ï .:" MEJUFVR. M. BERG van de Stad ver-KAAP D~EGlOl~DE HOOP _ !Ir schei,deuemalenaancoekgehadbebbende
I" r~, om baar Vastg()(ld te verkoopen, been besloten

L,,!AN'DB·,~'OU' W· 1il-'71~TOO, rnlSCHA;P I ,r~ I' ',:' "bndenonderget.eekendedaartoegelast, pobliek
il1. I' 1"'" ~d ..'4 • " • MA~ESBURY , ,f,.: ,te verkoopen,

I I; "~~UT~pB.SlU,ER Op Vrijdag, den 13den dezer,
PATR00 'N: ;;: ,: ,,1: Haar Kostbaar Eigendom, bestaande in Twee

ZiJ'I>e Exce!llIelllie .,'rll~ Ri!!hl,,' Hllllbic SiJ BARTU FR~RE" BAKT, G.C~B., GCS I. Publle're lITeAr·'\.00' dln:g gemriefliZ'JE'kNeen R ~l\8l1t boe.lkauJer g;enzAendhe
~ "I " ., I Il" U.. lP .:H met D1ten~e nweu ,en ruime en-

Vice Patroon, Kolonll HASSARD, CiB.R.E. I • ~ tcrplaats, en gelflgen III bet meest aangename

i ,.~- I, I DE H'uuR JOH!,PETR":"S LO'l,w vnn ~ntrapll~ gede~ltel ~"nthett DOll~'doPHde.n H~k
, ,Ti ~'" . U li'J"':" R van ein- Cl} .dl1l ngas ra en, el e mzen sijnSCHIKn.J.1 NOEN. zijll'~"mi1Jlkt IIID eeue tent'Óollstciling, le houden (lP morgen wmllrg vernnde~.nde, heeft den I' "óderge. altoos goed verhuurd, eu zOO gel~en dat dezelve

! i I, ' , toekende gelast, pu):ihek te, verko en ter rq,et weinirz kosten tot een groot ,. BoARDINGDONDERDAG 12 FEBR ITARIJ 1880 plaatse "~eenwenkn~l( in de afdeel. Mal. ~D~!'!H\~~~I~~{£~T" of HOTEL knnnen ver-

.. , '. . · W:;~~dag.~5 Febr.II8aO. ,;!~~"~:i;',:::!i:"~:;!:!::I~:·;;~k;n~M;::
TE ,KAAPSTAD, . .OK tPLGENDB' . B K~':c:r-vl. BERG zal £600 als Eerste Verband

Op de~ Groq:d behoot~nde aan rle ~oecle Hóop l.oL!e eli ill cle PlIdilock ~an de LOSSE qOEDBRÊN.I!;= er op laten.
Gou"érQem~.nt!l Tui~hentmet goedgu1l8lil{ vetlllf"ilil Zijlle E,'xcelltJlJtie den Gouverneur 1i>~_ ' . ,j,~, Bonus zal gegev,.en ·gorden.

ti ~ls, 4 jaar' 9ud, groot en s~
:Bekeni Beur~f~l, ,Ml'dilljes I'll C('rtiti~Hte~l, zullén gi'gcvCIl. woreIen voor de, beste 18 Paarden, R~ips en Merries ,~' VC1";,;oopin!7 te beginnefl ,om Tien urq a.m

Telltoollgest~lde Á((lkelell, oucia de vlllgtlllqe 1\.1"'8:" : . . 1~~ag:- ~be'l'~oasen' ~~ . P. J. BOSMAN, Afslager.
iPalrdell, Ho~~nvt'e, Schapen, An~oral', V8rken~, Konijnen, HondelI, Slrui~~oj.(e1s, . lG V::~k:~s es D k~ Stellenbosch, r Febr, 1880.

PluiInvee, Duiven;, Wól, Mohair, Angorllh!asr, Boter, Kaas, Hammen. Werktuigen en 1 T~lltwagen, pieuw ~.
Machinerie,l Wijn,': Sterke DralIke\) eli LikeurtIl, SttllisYt'deren, Graan, Tahak, .Zeep, 1 Bokwagen, Ilo. q
Azijn, HOlllg, Bije~l\vali"Malldewerk, VruclJtcll, Groelltt'Il, PlaIIIel', BloemelI, eIlZ~, e~l. 1. do. po, ~j::

1Opeu Kar op:Verell :if
1I1"kkar op '1eren _~~
1Water kar . ~~,.
2 Jlábbele.voor:Ploegen ~'
2 111nkele do.!: dd. J,'
1 paar extra KlllrtuigeD , '~j.
2 span Wagen~uigen, kOmpleet ~:.
2 span Ploeg :40. .do. , :\t·
, Zwengels, Kjettings en Touw~~

300 Mndden Zaaqbaver' ;,~
100 " do. Zaaldkoren ,~
30 do. Rog ~;
40 do. Gar~t ~~
3 s~1 Ledemkken, bijna Dilmw1. ,. ~
3 do. Zeilza.~kien .' ~ . Stellenbosch,!} Febr. 1880.
2 Zeilkribben ,i .' -~~ I "
5 ~eissen, in gjoede orde' . ,l :;m;mw, Xl- ikImdfJ~# ••

Graven, Pik);len, Vorken, enz.';~:' , ONTBONDEN en met Ohristus, op Zondag,
, , .', "l, j' den. 8sten dezer, ons geliefd Kindje

i I, , .! ' • B. WETBS::!,jR,;_~. BERTHAALÉTTA.in den ouderdom van 2 jaren'BELANGRIJKEI VERKOOPING ' i I .,_ 1.3maanden en 19 dagen. Wij nemen deze ge:
. i Mlllmes~ury, 20 Jap. 1880· -~: . legenbeid te baat om onzen opregtE!O dl\nk te

, " ':,.., . V~N . J. W.• oorrees, ilr. & CChAfsIi'ets. bet.nigeu aan de heereu HufJ:O,POCOCIr,W'!iSTER,

I
I . I~,. I WEw. FAUREen alle Rndere vnendeD,die <ihijaf-ap~egt,·•.gete,el~,e Vaarzen,·~ ~: ,'~.1!!i;!n;L~~ln~~se;:Esk~;!::~~~:~da:~!

- ~: had reeds linden< besloten, :Zijn wil geschibdde !OP' DE GROOTE PARADE, .' .! De bcdro<.fdej)uders,

OP WI{IJDAG, 'PEN 13 DEZER, 11 Maan~,en Cre~,:~,',;e,.t, I ~.;·.~~~~~i~·HB
· " I . - geb. VAN Z~L.· TE N HAL~ EL'F UUR. ? r ZON DE R ;R ES E R V E~ Clanwilliam,!} Febr, 1880.

-----l. -- ~ •• - - ,'-- --_.- ; i '. .f.. ~~. :

· j<I,' . I ' . . . : i, DE Oridergeteekend~ zal pihbok d~n ver. ,, Df HEER. B. \:..' R LOUW heefl de Qndt'tgeleekelldell met Instructlell bt'.gUlllsligd k -: .. I tB "'tlonterbejj" I BU\ENDMÁIUNG.
I aladaIl te ver.ltoopen • . . ;, i ' OQpen op zIJn p aa '. ''(,' , .

T ",wr:11 I, _;:,.'T I lG ';"V A A' 'R ,ZEN', I iOp 9· ~Iaart aansta·j\·de: DE HEER3J· J. BUCK.LE, die te Tulbagh,, . : '-' . .,. , I op den den dezer, eenen wagen van den
J 500 Mud Zaadbaver, 1 ! heer THOMASLol"T~s nflaaade, kwam op droo-

. I i. .. :: . . b' j S .. Z" .. I' r'd·· 200 M.erino OOI,J'en '~",,! viO'e w.. ijze oogonblikkeliJ'k ,aan ziJ'n eindo, doorUltgeioc lt ~lt ZIJO zoo Kunstig . eroellHle toeter!). , IJ ZIJll Il 'elI :.:dee" Uit _ ...
, lt K .. , . d' I' I rd I I J H H 'cl 209 Jonge ~els il : 1 dat zIJn geweer. aan een der zakken haakte en

ultj.!ezQC le:. oeller".I'uil e c'.lmportt'erl en I\'all ("11 ',e eli H'er • • OFlIIEYR rlil eli 'I 2nD Hamel Larbmeren :~ ',bet 8chot hem III de borst, t.rof. 35 Jaren oud
Wel·ErI. hef, r M. ,;J:. Louw i eli biJ'ua all"l, :.:cdekt riool' rle Opre!.!tgete~lde Hollai'l, l~,sch" '"

~ . 100 Jonge Ooijon, 18 maanden ,'~ , zijnde eu iu de vol!e krllcllt des leveD!!, wordt
Bullen ol De! Ruiter l' eli" Villi T,omr," de!, Ayrshire" 'J:um .. t'1l dell Alderll"Y, ' " Eenige Ezqls en :Merries 1 'dat verli~ ZWAArg~t'oeld door zijlle betrekkin_

Voor ~ijzoDcl~i'bedell zie·" Cape Ti'lIts" \'illl ZlIiurl!ag' l.I. Calaloc:usien op 1 J.."apkar :f' gen. Diegenen, lile te Tnlbagb hunne, deel-

I
aannla, g bi;:· ,. 1 <'nr" K~·,' enz., enz. .~ I nemende belangst-elhog' cu dWtJ6t bQtooDd

i.. 'J S RE"".v:""N hebben, ooifangen daaT\'oor Jen harwliJken
I 5, Houtstraat, Kappstad. J. J. HOF~IEYR & ZOON, Af!!lager~; J, W. MOORREES; ;r. '&VA;O" ~~.' dank van P. BUCKLB,

.(!~, .'

t'
i
.:;1:

,t
'1'

I· :Te~to9nstelling.
I : ~

, ,NEEMT KENNIS I
I

:Vormei!, g"spr:!=ificeetde Prij~ljjstell el~ ,'oiiedige l,i.i~o;lderheddl kUllllell vetl)omen
wordien aan jde Kall'\iOreli ~"II ,het Gl'hVUl8Ch~p, .te No. 24, Slralldstrllllf, le Kaapstlld~

Toegank van ,beide, dll.ien der Gouve!rnemeuts Laali eli door de G'root!' Poort der
Loge! van 11 v.m. tQt 2 n •.m., 2!'., 'en VIII) 2 tQt 5 lI.m., Is. ....

I I. . I

Le,ebd~ Hue:,zal all ..en duor de: Gnu, ~rllelll~llt8 Laali 0111 vllngen wordel'.

,

OVERLEDEN, Mn Je P~I, op den lOden
I ' dezer, FJHKl'RICH GERHARDUSFISMER,I' lloon 'l'an Dr. F. FISMER, iÏn den onderdom vaD
11 maandeo en eeD half.

F. F!SMER, M.D.
;C':::::::'~~·-G.~~

Beke.d.akiDg aaa F~ilie eB frit.du.

OVERLEDEN, te Jonkërahoek, op den 7den
dezer, onze geliefde Moeder, mejnfvrouw

de wednwe D. R. A. CWETIt, g~boren MUNNIK,
in den onderdom van 71 jaren en 3 maaDden.

Uit naam der gezamenlijke kindere~,

A. C. VAN DER BIJL.

Op 1~5t v~n' het Comité,

J. B. F. LA t\ ( ; ER MAN, Secretaris.

:Het Muziekkorps V&l1 H,M. 9~ste Regement zal aanw.ezig zij~.
, '.,' ,i '
IVernrschi~geiJl zullen verschaft worden.
: i .; t • I

'.'
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Pro B0l!~j__~_blico!!! 11

D'E HEER D. J. LOUW, van Porterville, niet langer .veerstand kunneude bielen
aan de herhaalde aanzoeken om zij~ PRACHTIG ERl<" gelegen te Porterville~én

thans bewoond door Mevrouw de Wedu"1e Du PRé, heeft den Ondergeteekende ge~t
om hetzelve :' ,~~

Op Vrijdag, den 20sten FebruariJ e.~,

publiek onder den Hamer te brengen." :' ~
! Het Erf vereischt natuurlijk geene ~nbeveling, doch voor liefhebbers, die met ~i-

Z(jlve onbekend zijn, dient, dat het Erf rgelegen is in "Jt Centraabte gedeelt.e van ~et
~ bloeijende PORTERVILLE, rijkelijk vqorzien van WATER, t>eplant met eene .. gr~t:e '

.• ~ versc~eidenheid Vruchtboo,men, waaronder ecn Prachtig- "PISANGBOSCH, en blJzon~er....' -< gElBchlkt voor eene bezJgheld. !:
.Z'. De f.igeuar zal al~led~ doen nr"oopen I 1., I,

lo.--< ~ 60 f'lagt· en Trekossen, in extr~ konditie lt
r..,...1' ~ 3 Paren Eerste-klasse Broei-$truisvogel~, voor welke cene guarantie ~all
~ ~ gegeven worden l
,., ~ 2 Paren Opregtgeteelde KarpMorden (geleerd) ',~,.":.
~ ~' 4 Paren" ,,(ongedresseerd) ~.
r-" W 100 Vette Kaapsche Hamels. i "
~ 1 Stel Tuigen, enz., enz , enz., i ,~ I ;
~ ~ ~ Ververschingen en eene heerlijke behandeling,voir-,
~. ~ Koopers en· Bezoekers als naar gewoonte. !;Z ~ EMILE H. VAN' NOORDEN, Afslager" I

I' ,,,:i"I \ ~ V d K t P' tb ' ~. 'Malmp!>bury, :' Ft b. 1880,~ I--' en u- an oor, Ique erg, t.'i' ,

Z· ~ 0 ~ O'e \:eJrankUaOrijOlp88'~8'g prec,- ~ ten lO' ore te b·'eg,-noe.!-' i:'W~ MOO~RE.ES,.Jr'l_Co .. Afslagers.
:::=: ~....' ' '-'~' "l'! i :dAL~lil:SBURY

___ ~ ~_~_~ O~_~_.~ I Osborn~s ~aai~achine~ l~~~~~
'p U B·.LIEK EVE' RK' 0 O· ' p.1ING I A PPLICAN'l'EN voor bovengemelde uitm "ltende Prijsmachines gelie\T~n Vrijdag, 5 Maart 1880,

.

. ' '

i,' I: ; hunne orders te zenden 3.<1.11 .1 .~ publiek doen verkoopen ter plaat.se .. Wel,te-

SMUTS LOUW & C vl'eden," gelegeli aan Riebeek West, afJeeling, TE ZO, )V~OR"BI'J, .'.,' . I ' ' • 0.., ,. M.alme8b~ry,

I ' Eenige Agenten." 1 Span gedresseet'dc Ezels, in extra conditie
~4 RIV IEREN, DISr.r, II~~r PIKETBERG,; 'Malmesbury, 28 Ko\'. IS,!). ,1 1)0,' jooge do.

. Omtrent 10 Minuten van !het Dorp Porterville., ' io·' E BR 0 EDE" RS' PHILIP 1f·~~~~:~:;d!~::rgoede conditio

DE HEl~R ~ICOLAAS LAMBRECHTSI heeft den Oudergeteqkende gelast, per; , . '. ~. 1 1 Gel'oerde SlagtoB

"OppUbnheke \-eldlIn

g

te dverkoopen, 19 I F b·· ' 1880,'1

1

,1 ()i~,"rI).'\KI\' 1',,:".. ••.... . ~ ~~:"ge(~\,l~~n~ued als nieuw
on er ag, I e rUarJJ : ".' tit"ns PLOEGE:-; voor h1,'1 a.a;"taande Ploi'gsailOen, oam.;- 1 ...

45 Struisvogels, 7 en 8 maanden oud (nietlper machine uitgebrotlid)l P, en MOO en B 1, R'e,' uvelziJ'de ' :~~~~~~~V:~:;;:;:n
4 Jonge Pa~rden, 2 jaaT oud (1 paar Sch mmeis, I pilar VossenL 'l 3 Eokele-voor do.
1 Rij-Merri~, I Jonge Ezel, i ' : " A H, 19, 20, ~t,22,,25 ~. I B~klaods Egge

20 Slagt- en; 'l'rekossen, I " 26 en 160 Charier Oak • . 1 ZamlaoGS do
I Afrikaansche Bul" I met Ronde ~Kopstukk~~ voor Plow Pints, 3 S~n Ploegtuigen

20 Varktms, groot enklein, I·' EE:oi 2 0, Wageotuigen
3 ZweeJsché Ploegen en Stellen, I I "b .rr- lp. EI'j h ." 2 Paar Acbtel'tuigen
2 Span .Jukken, 'rouwen en Stroppen, mpleet, I +'UUa0 1tts Dorsc machine' ~~~~e7L:~:~:s en Ket.lings

Ledekanten, en ,eerIe groote verscheidenheid I Artikelen, die ten dage der verkoo-

I
." .' . 2

pin_[ voorgebra,gt zulhoD worden. I t:n ID I ,'al'"en-kr~r", eS'pll "p \\ ago s, I~,~ einde I'" g ,h, e'e .\:aclJlnl rlonr de Korendi8- Balies, tnz" enz" eo1.,
, Ververschingen.-Termen van bijzonder gem;a.kkelijk. l'lk ten, WU,lr r'l \. r"l:cht ID"".' \>T,orie., tI' v'" ";eren, , . I rf WETHMAR,

OORDEN, Af,slager. 10 en 12, St. GEORGESTRAAT. ' Malmesbury, 28 ,llln, 1880. Secretaris,

J. W MOORRJi~:g8. ·Jr. & CO" Afalagen .

'HAVE.
DE 'OuJer;:l'teek

illlleu op de
ure 'fi.mi,

behoorlijk geinst.
verkoopen, ten l~

I

. " II
~pgtad, 10 Fe 'I

Conditie.
"ofweyr en Zoo.,

A£siagel'l! •

NOORDEN,
D.AAR.TOE be I~

fR~DRIK BR!
publiek: verkoepen
distrikt: Piketberg,

ijk gelast door den heer
zal voor diens rekening
plaatse "Knilsrivier,"

Op 1I1.I'rli161' 1'4 "IlJ «.. . n'~~ 16 Feb. a,S.,
2 Spannou 08~CII

4 Koeijeu CIl Knl veren
[JO Scha'pen'''1l- Bokken
3 Paarden '
7 Val' keus. groot en klein, eu Oen

}i;xtra. dik, ~et. Zwijn
1 Stel Juk k"n~ Hierneu en Stroppen
i Paurdenwug~1I compleet
~ PI.oe~ell c. mplect
1 tlpHIl TIlI;_;."J, 8 Halfamen I

1 Schroefs-I lot gebreide Bokkenvellen
2000 Bossen lJekl!!oo

Pikken, G I'Ilveu, Schoppen, enz.

GRANEN·
.30 Muddeu H.og, 10 do, Koreo, too do.

Hav~r, en wat verder ten dage <]('1' verkooping
sal aángebl'8gt worden.

Crediet en Ververschingen.
Venduknntoo., Piquetberg,

26 Jnnuarij I88u.; ;
----._..__--- --_" __ -

V~ ,;.
M.ALWESBURY

Executeurskamer.
DE HEElt JOHS. Tons, A, LOCHNER.

uit, h(·t lJist.rikit vertrekkende, zal tor
Plaatse KANOLKOP, nabij IIHIEHBUVEL,
in de Afpeeling Malmesbury. op

Woensdag, 18 Feb. aanst.,
publiek doen verkoopen :-

1 Paar Karpaarden
4 Merries, van :2 tot 6 jaar oud
2 Span Gedresseerde Ezels

300 M:erino Schapen
16 VcHe VarkeIIs
1 Ilokwagen
1 Bakkar, op -Veero n
1 Afslaande Kapkar
1 Waterkar
~ Span Tuigen
1 Zadel. k oru pioot
2 Dubbele-voor Ploegen
3 Enkele-voor Ploegen
1 Egge
1 Krui wagen
2 Halfarns Vaten

Pikken, Gra von, Schoppeu eo verdere
Boenlerij bono"'ligd heden.

HUISRAAD-waals Stoel ...n, Tafels, Bedden,
'Keukeogereedscbap. enz. enz.

Granen, voor Zaad:
24.) Muutien Haver
50· do, Koorn
20 rio. Rog
ti do. Garst

en wat verder op nen da~ dl'r verkl'()piug zal
aangeboden wordeIl, .

B. WETHMAR,
Secretar is.

Malm<:lshury, 8 Feb, ISH!).

J. W. MOORREES, .Jr., & Co., Afslagers.

PGBLIEKE VERKOOPING
DE Ondergeteekcndeu, Leuoorlijk geInst

dOOI' den heer ABRAliA)! J. SCHREUDEB,
zullen op

Donderdag, 19 Februarij a.a.nst."
TER lIJSER PLAATSE

"RONDEKUIL," ZWARTLAND,
Afdeeling MalmesblU"}',

PUBLIEK VERKOOPEN DE VOLGENDE

Levende Have, Losse Goederen

BOERDEH IJ G ER FE DSCHA P,

IlEST.\A~ OE CJT:

LEVENDE HA VE,
. () HenW'tpnardeJl, gedresseerd ID Tuig, 3

" t.ot 4 jareu uud I,

I EXtll1 RiJ p'''lr.l , 4 jaren onu
1 Jongo ~:[errie
3 :Merries Olet ,,-~ull'lIs
4 EteI!!
3. Koeijen met Kalveren

18 Trek- en Slagtussen
25 Merino HAm,,18
l~O Aauleelschapcll, van I' tot :! jaren and

j
I
1

/
,/

//
/'

LOSSE GOEDEREN,
1 TentwIIgl'u
1 Bakkllr
I OPBn 1\ ar op \' eren
I Drie-voor Ploeg
1 Zwee(Jscbe Bnkel·voor (compleet).

GRANEN,
100 Mo,ddell Haver
40 " Garst
25 " KoorD
jo " Rog.

Deze Granen worjeu .verzekerd extra goed,
.cor Zaad te zijn, ..

En wat verder ten dage der Verkooping zal
worden aangeboden,

ABRAHAM .1, SCHREUDER.
Malmesbnry, :27 jan, 18i'().

J. W. MOORREES, Jr, & Co, Afglagers, I

Malmesbury
In den Boedel V<1nwijlen den heer ADRIAAN Louw.

i

][)
E HEER JOH; NIes.

" ,pl1bliek Voor zijne rekening te! ",.'A .. luv,n<m

I 80n I.ddtl fruijt) ,
308 ,clo. d.. ".
100 do. d•..
J Sterile, suaistlte "'.'Ir..,"n
i Greote Afr le nul,
8 J•• ~f. Uitt, ;: . i
ii Frnije Struisv.~~b, nn 2 jaar ioad,
40 Vette hrkels, ~~i. en groet,l ,

aiet eea daarna' ~et •. isver.den p•• t. ;
DE VERKOOPlNG ZAL PIJ.~CIES 0. glUUR BEGINNEN.l ;~

, Ook tal i-n die~} dage worden ver koeht :- . C' ~ ..

Extra Paardenmolen ~n een partij extra Korsf·
! .Ruim Credi~t~. Ver~19.~·~~~n. I

,DE LINI lt ItETtEF,; .~
. . . ~

Afslagers. I'
~ ~1~

"il

DE Executeuren in bocengemelden Boedel
" Tweekuilcu," in het Zwartland, op

publiek .doen 'Terkoopen tor plaatH
,

ebnuarij aanst.,
HAVE:

!

26Donderdag,
. LE

39 Aanteelbeesten, waaronder ziju
met jonge Kalveren

60 Trekossim
1 Extra Bul, nit de stoeterij van den heer

MELC&: .
8 Merries 'met Veulens
8 Jor;ge Paa rdeu, Heogsten en Merries,

.van 1j!\llr oud
Eeu lot Vette Varkens

100 Opeegtgeteelde Schapen
I Do. i Ram

540 Sla!{lschafen
40 'Bokken i ,

2 Wijfjes er.II Mannetje DroeisLruisv0trel8
16 Praeht ige !Strui8to~ls,. van 2 en 3 Jaar
. oud, die, binnen kort' kunnen geplukt

worden: (deze' zijn uit de Hand te
Koop), :

DEREN:LOSSE
Kooenharp

2 Zeisscu
Smidsceroedschap, ,als Blaasbalg, ~.
beeld, Spierbaak. Schroef', Boormachine,
Trek- en Spanmgen, CUZ" enz.

4 Twee Ha.lfaams Vaten'
3 Halfamen ' .
2 Ankers
1 Kajaten houten Balie
1 Lot g'e1.nagd en ongezaagd Hout
I Sleepblok
1 Rolblok

4 Howards dubbelc-voor Ploegen
1 Drie-voor 'Ploeg
1 En kele . do,
1 Hetom do,
2 Holle Ploegen
2 Eggen
1Windmololl
1 Ketting Pomp .
1 Hornsby's Maaimachine, geheel nieuw
1 Pleizicrwageu
2 Kapkar.ren
1 Kap\\1agen
1 Bakkar;
1 Bokwagen ,
1 Span Paardentuigen
I l Io. Ploog . do,
I Trek voor v ier

•
IVendukantoor, Piquetberg,
, ti Jan. 1880.

PUBLT I~KE ," LRK OOIJIN (7 ri

DE PAARL, ' ·t
4

:;VAN 'ii
I , ", ' , '~

~2 Zeer' Kostbarë Onbebouwde Erv~n
il . Do. '. 'i'Bebouwd ·Erf. i f.

. JL____ ·r
\-

.i)E Olldergeteekellde, v an ,fOiling wHschel!de te veranderen, heeft besloten publ.,~.k
1\.. te idoe u ve r k ooj.en ::. i
Op W'oensdag, ;[18Februari]
: MET RUIM BONUS,
: 1. Zekere IQ EneII, g";\~'gt'1J lp NO'Jiilt'r Paarl, ~1I1lt'X ne Nie uwe Eng-plsehe K~~,

zlUnde- llpdt',·lIe Viill de l'laars ~cll~aIlIJ. ":M>mt"lllo .MeIlU!.!," br-plant met aller lei Mo,,~tell,
"fijll~80rc:slo\;kell, waarvau G fruht 1I11!~ell 'laar do.,Mainslrilut l'lI een 818l1d,houdenpell
Put heeft, t
: 2. Zijn wt'lingprigt Erf, ~elei!ell als bo veu, met J~ daaropstaande WOOIl~IUi1~II,

waarvali, ~t'll ,i.,;,r he mze lve n beweoud wordt eli hel: a,,,lere goed v, rhuurd IS. I,De
Gbbouwell' zijn ill goed" orr!e , ollde; $troo Dak. en IC/\il all" gemakken voor z ien, ",ef
S~lIell "lI \VHge.,hllizeJl '''''''·X. Het Eigt'iHlom is be p lan t lIld circa. 40,000 Wijllga#!I-
st~\kell eli alle soor t-u Vruchtboomen, en he eft me de srsn dhoudeudePunen. > j-

! . \V; H. CURLEWIS. t
Paiid,8 Februerij 1880. . i

~
'DE VILLIERS, FAURE &! CO., Afslagers. i

Pikken eu Graven'
1 Slijpsteen
I Verwsteen
1 Sloof
I
I
I

AAN
Naaibauk

2 Paar Kartuiccn
I .l ).., ElJgels~be Kartnigeu
1 Do. Borstplaten
1 Lot Zwongels
1 Hooisuijmnchinc
1 Windmachine

Lot, Zakk(m
Stol Vei"7.nkken
Hanuwo en gebreide Vellen

1 Zeilkrib , ,
1 Fraai Zetnet, enz-, oJ),z."

H. \V ETHMAR,,: Secretaris.
l\lallllesbury, 3 Fe b ruar ij H80.

J. W. MOORREES, . r. & CO., Afslagers.

- .

•

z
i
I'

I-:c
o
'e:(

~

E. H. van

PU,BLIEKE VERKOOPING
v"l'

LEVENDE HAVE,
] 1')"81" G-'Ol'r)I'RI,'~T~'u 0:; Ijl '" .._' ,

Boel~cI(~I'ijg-f~l'e('dscbit I.~euz,

I)'E flEER v.;, J. IJE KOCK, zich ter ,~
naar driers begev6nde, zal publiek I~tei~

v.erkoopen op I .1-

DONDERDAG,4 MAART 1880,
TER PLA!TSE

ol Rondomschrik." nabij Tweekuil'!n,
LE'/ENDE HAVE:

8 Franije Mt'rI'ies, waaronder 2 uitmnu-
tel"le Km-paarden cu :2 Veulens

2 Jonge 1I1t'n·it!s. ~ jaar oud ,
3 Uitmuntende Karpaarden. RUlDs, w~r.

van 1 Btjpaard . ,
'I JOII£rCl ieugst, ~ jaar oud, nfkomstlg'vl\n

oen invcvoerdeu Henest " Piet"
6 GedreRs~rde El.ds ,.,
3 -Ionue r.:zt'ls
1 Hij~~nder frnnije EzelheIIgst

30 A~Ul.eelbC'('stell, waaroudvr Koeijeu me~
Kulven-u

2 lJitl1luutc:mie \Vau-rkar-Ossen
. 1 .Tolll!e Bul, vali goed Ras
360 Schapen .
80 Bokkeu
4 Extra Rarumen
1 Gevoerd Varken,

YOORTS:

2 Span Tuigeu
1 Paal' Kru-ruigen
1 Lot Tuigen
1 Extra Z,add l'll Toom " '

Halters, Zwingels, Zweepstokken, Talg
rakken. enz.

1 Bokwa.gen, Ll zercu As, kompleet, nienw
Voor- én Achtcrh"eren'

1 Kapkar
1 Open Kar
1 H""·,ropVc·rell
1 \\ ..CCl'"lIormet Jnk
I Nieu we.Jlol'nslJy' s ~luaiLUacbiue
I Drie-voor Plueg
2 Dubbele-voor Ploegen
2 Enkele-voor lIó.·a.rd's Ploegen
1 IJwren eli 1 Houten E~ge .
4 Houten K: ibbe», waar-van 2 Water-

kribben ziju
1 IJ zeruu Schroef ,
1 Nieuwe I.Jzel'cn Kruiwagen
1 Nieuwc Hooisnijraachinc
5 Zeisen
1 Houten Busbel
1 Fraaije l lo.vnderfnik
1 Nieuwe Naaibauk

Hout-, Hooi- en Brandvorken
Ladders, I ikken, (i ravc«, Kr ialhekk-n ,

ep7..

1 Lot Sp:,rl'f'l1 <''' Planken
1 Ze"l' grout.p Knjnt cnbouteu

"Ill!"l" k I"i,lt, lJa!ies
Wij II vat ril iJJ soorten
Groot.e ('II kh-ine Karus

Balie en

Emmert! .
Voer- ('II Meclkistell
Vul· l·11\'uc!'zakkL:1I
~ej I k ri hhen
.E~ac llOGI";L'Jhei,1 nicuwe IJ zerplutcn

van 10 ,·e.'t lallg
Een lol uebruik te

'" h do.

Hou'tcu en Llzcren Ledekantou
Mahoniehoutou Kleedorkasten
Spie~els
Kinderkutc-l

-1 A.. . f-Is
2 Dw,IJ" >iuf!('n

MHlrOnichoutell Ronde Tafel
Wascl5- en Kleedtafels
Ándere kit-ill{)Tafels
lilced"rrnk keu
Kom bnis' afels
Ep!1 fraai.ip lIiouwo I otplRte
BakKist, POttcb:lllkciJ, Gln!>- eu Aarde·

wer k. CIlZ., enz. ':.,.
Eelle \·er7.amL·lint{ vali NeJerduitscbe en

Engl'lscIie ilOf~kell, Allrd- eu Heqll'l-
glob"ll, ::::childcri,len, Boekl'nl'Rk~en,
ellZ,

Eell pr:lchtig(' Pianoforte en
.EeD ext.ra Ilarmollium.

GRAAN,
AIoS:

~ Koren, lIav.'r. Garst, Rog eli Erwt.en,

il, WETIL\IAR,
Secret aris,

!l
, "
.t

..
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" Welte-
Il.fJeeltng

conditie

\ R,
danII,

[slagers.

i,

VAN

I'a~rdfl, Sth.pen,
re,·4sfhnp. (;rlla"

nm 1'1. \:\TSE

Jonkershoek,

G I: .
I, ' ; n

n.tdtrijK~-I' bngnf".eht,' ~an Rhier Z••• er I ••.
till., ' ' ,

III den Bocdr-l van wijlen den
.1aRS, HUMAN.

Ri bc·~kskasteel.
'DEFiElFR ,J"N~ \1\:,:':1;, np lJ,tPll'l'O V iida 27 F b 't
' staaude het Ji,;III'" !" " ':"Iel\, 1., .• 1'1 ,I, I" P riJ ag" e r. 880,
ondergetcekendcu ë',']:"I, I"I"I'''~ tc I' h." p"" rAN
op 19 Aallkelbeeslen, in extra conditio

M nd F b .. lOpen Kar op Verenaal ~ag, 23 e ruarlJ a s., i 1 Paar Achtertuigou
1 K leederkast

l~ ~~sseerde Ez('ls van a eli, 4, jaar; 2 Ledekanten
',~:<Io. P"nrdcll ~ll'I'rtes,, 2 Extm Vl'dnr Bedden3 do, KllrpHRl'd,'" en I ,'xli a ''L' • L'Rijpaard, rseu p;Jrtlj ,.,xtra lJroojre Dissolboomen en
4 verscheidcue andere Artikelen, te veel

Koeijou met l\ al veren, om to melden:
300 Scbapen en Bokken,
30 Varkens,
50 Ganzen.

I BOERFlNGEREEDSCHAP, J:('!;'''lcf'l1,
1 do, met Leereu. \ l\'lr up vert-u, 4 r.ohb"lp

,voor Ploegen, 2 Enkele !Iu .. I spall 'V:l,~"1J
,I:rnigeo, compleet. :! span Plocgt nigcn, :! paar
, Kar do" 7.w\ngels el! Kettings, i "oermachine,
,6 .Amerikaunscbe Zeissen. enz. l nz, ,

H. J.

J N, HUMAN, 1 Executeuren.
H, J. HUMAN,S Testll'men.tIlir,

~~EJIP"~RS, i\f'~la~'t~I·.

EINDELIJK:

Terzelver tijd te worden verkocht voor
, rekening van de heeren H, J. en J, N,

HUMAN, '

Ee~ hoeveelheid Gr.ian,
~, S, MA RAIS & Go" Afslagers,

30
I 1
I 9

!,"11

Annteel beesten. Extra Vet
Af, ii-aulJsct.;, Bq!. .5 laren oud
St ru isvoge ls, van lG maandeu oud, zonder

Veren

PUBLJEKE VI':!: I\OOrH\G
.' VAN KOSTBARE

:Vaste:én Losse Goederen I

JJ~VENDï,~HAVE. I

StrniS\'ogcls, van 15 maandon oud, met
V ereu, diu over 1 muaud kunnen geplukt
wordeu

::, St ruisvogels, UUl 12 maruiden oud, zonder
Veren '

:20 Extra Jt)lJgC' Trekoasen. geleertl
100 Mnd,ïell Koren'
lUO ExtnL ZlIfLdhavel',

DE Ondergetl~'e~k~~.n-d,~,~-be-hoorli.ikgelll.'<tdoor H. J. nEJIPI~RS. ,\"slagel·.
den heer HF.NRY P EDIVARDs.vau Riebeek

West, Afdeeling Malmesbury, znlleu op ,Pl' BLIE:;" E Vi~({KO()PING
Maandag, 23 Feb. aanst., i VAS'

:aan zijne ",onin~. te H.,clll',·k West, publiek Vaste en Losse Goederen.
,verkoopen, oe volgcnJe V ASTE GOE[)EREN,
'als.4 ERVEN, bebouwd met een zeer gerief·
lijk WOONHUIS, grO(,L er! r nirn. :-tnl en
Buitengcbon:wen; al de Gebouwen zijn suffisant
gebonwd en in extra repar;Jli,',

DE OnJergeteekellden, instructies ontv~gen
hebbeuelo Ván ~LJuff JIJ woduwe JdHAS"

NA M IlASSO". weduwe \'1\11 wijlen den Heer
Mó[TIlIJS MICUIEL BASSOS',wlkn vour bare
rekolling; ALSMEDE,

'8 On bebou wde Erven, gelegen in het centrRaIste
:lI'edeclte vail het Dorp en grenzende aan elkan-
der. '

LOSS E G 0 E0 ERENI pnbliek verkoopcll hare welbekende Woonplaats
. I K I AVE E\ VA LLEI en Rnllex gelegen plaats,

3 P trlén " Moe:1verlurcn," f1tdegen nan de Bel'grivier. na
12 G:~fesReerde Ezels bij Honingbt'rg, i,[ deze AfJeelillg. Daar b,eide
1 Nieltwe Bukwagen PlaatsclI aan de Uel'gnvler ge.lege!J ZIJn, IS fr
2 Upen Karren Qj) Veerell, waarvan een geen geure\.;: aan water, "

, g-elleelllieulV De Ceboo~vell (lP dezelve zIJn goed en becht
2 Spl\!} Nieuwe Tuigen gebouwd ell l~ goede orde,

Paar Aehtcr Jo, L"SS:E GOEDEREN.
Ploegell. enz. 7 Gocdge,lrcsl'>eer.Je Ezels, vali 2 tot 8

Een geheel Assortement Winkel Goederen. I jar':;l1 OU\]
8 Kt,eien met l\aIH'rcn
I GoedIYd,'clilc Bul

31) A,,"l~el : ukkcll

Op Dingsdag, 23 Maart a.s.,

2 Pianos,. een waarvan geheel nieu w ('Il no~
:rele I\ndere:artikelell te veel om te ornscbnJ,'cll

Liberaal Itonus zal ~"gn'ell wordt'lI,
N.B. - De Y~..rkoup'":1 :lll l'i',;c;.'s If/! ~ W',

!Je'). '111~",
-~ ~HENRY P ED\V.\ nos

Malmesbnry. 2t.i Jan 1880,

J. W. MOORREES, Jr., & Co" Afslagers.

I()Varkt'ns
1 Tellt\\a!!IJIl zoo goed als nietlw
1 'Ope.n Kar op Veercll

10 Gebr(,lde Velzakken ,
2 • pan Tuigen compleet
I Duubl'le.vuor Ploea
1 Enkele do, ,do,'"
') EI.!'~ell com,pleet

Krni" ;lO'en" ,\Vatcn'at '
Lot Dekstroo
Zwingels (\IJ Kdtings
GraveIl, Pikken en Vorken
Een boeveelheid Smi.lsgereedscbap,

GRANEN.

---~--_---' ,-, ..

V'lNKRIVIER.
rPublieke

"
50 Mn[hl~n Haver, goed voor zaa~
12 H0"
12 Gá~tn'E Onderzeteekende, Jnarloe

r gelast d~ur Mejuffr, de wcJ
,SCHEK,zal

Op UOlldc~l'da~, 26.11 dflZfW,I
,publiek doen nrkoopell op de plaats zelve,

De welbekende Zaai· en VeepllUlt8, ,_genaamd
," VInkrivier," gelegcn aan KoopmfllJRrivier,
nabij Hermon Statie I<root cirea 80r) mO'J::!'ell

De plal\ts is zoo bekelld, ,'at omschrijving
onnoodig is,

Op bovengemelde Verkooping zullen ,,"ornen
, verkocht

3 Hninpaarden, 6 jaar ond, j2:edrl"8seerd
8 Zwarte Ezels, 4 jaar oud, 4 waa('\'an

"edresseerde Kar Ezels,
2 ~lerrks

3(11) MCl'iilO Sch~pen
30 Aanted Dokken
30tl~:v-ar k,eIl
2 l,lkkoeijen met Kalveren

200 ' akkclI Ha.vpr
20 do - Koorl)
18 do. Rog

1500 Bossen 1>ekslro
I Lot Kaf en 1 Lot Ha\'el'!'tl'Oo
1 Drie- voor Ploca } b" ', .., lJna nIeuw
1 Eu kelo \'Oor Plo"1<
2' ~panllell Tuigen waarvan 1 nieuw

Zwingels, KctLlIIgS, Pikken, enz,. enz

Huisraad in soorten.
J. Fla:u. PI-:'T1. & Co., .HlIla~us.

Wellin~ton, 2 Februarij 1880,
N.B,-De Plaals wordL ZONDER RESERVE

verkocht,

HUISRAAD.
2 Kleeder, KaRten
1 do Rak

. ;) KaleIs, met Bcdden comple'et
5 Aanzdtafels met gedraaido poeten
1 I ladtafl'1
2 Rnslbankcn

Kombuisgóederen. als Bakkist, Emmers,
putten en pannen,

De Verkooping zal' gehouden worden ter
plaatse "Klanrvá.llei," en LIBERAAL BO-

NUS zal gegeven worden.
N,B -De Verkodpiug zal precies teu G nre be.

glIlDen ,
Dc W ..d, JOHA;-""N A M, BA.SSON.

J. W. MOOREES Jr. & Co., Afslagers.
. .

De Heer L:. H. Goldschmidt
ISKandidaat voor' de vakature in de

Direktie der Ka.apsche Handelsbank
en verzoekt de onderstenning van zijne
Vrienden.

SN~~EK,'P'.:KELAAR,
Te Koop in de Pakhuizen van

LO:\G, COHBITT &I Co.,
30, Lal'i;estr.'at

J allj 2~1.

Walter A.Wood' s lVIa,aijers.
AAN Belanghebbenden wordt'vriendelijk venocht hunneorders voor de"t en 5 Hark

Maaijers voor het aanstaande Sa~oen zonder uitstel iq te zenden aan

VA\ 'UHR BflJ & CO.
Eenige Agenter. in de Kolonie.

Wij ontleenen het volgende !\all de Prijslijst, onlangs opgemaakt door WA.LTER

A, VVoo~. '
De Maai':"rF nn "\\'OOD," hebben in openbarElD Wedstrijd de overwinnipg behaald

op de l\I~chines van
Samuélson, 67 maal Albion 4 maal Champion. 27 maal
HOTDsby, 49 OSBORNE, 73 Buckeye 26
Howard, 26 J"hnston 43 .Aultman, 5

::
lie lIoo;(str Prijzen der Wereld lijn behaald door 'I.tWOOlh" oogst.ae~iRu,

lBO IS~7 tet iS79,
VA\ DIUt IJfL & CO.

.2 ,
,~ '"_

,_ J

mO;lt8lii]k~' strafmiddeL dAt.
hem toe passeD, omullt wel
~schreve~, ua~ zou iets Z~ ongehoords
zIJn en zoo onmiskenbaar getuIgen van ver'

. ' volging om politieke redenen, dat wij da
die v6ór, iet minder dan 1;)5, ureu : &gering ',daal'van niet durven vel'denken~
weg moest blijven, in 1849 in den onge-: Maal' er gaat een ander gêi'llCht, t.w, daq
hoo-d korten tijd van, 70 uren kon worden de heer Faure -iiet is afgezet wegeus eeu'
vervoerd. :1 zondigen tbgen de 1'(~g,ulaties, welke alleen

I
' Fn toen,' bedorven door de wedde, was! voor de Ci~'iele Dic'llst gelden, maar wel
men niet] l.mger tevreden zelfs met, trgen ,Ic~; algemct'lré regels van trouw,
weel.deartikélen ats ~arde wegen, Het volk,l en ?prl>!Stp~id, waaraan ieder mensch
dat ID 1845 tJp.g schrikte voor het denkbeeld, I verplIgt IS ZICh to houden-met wegens het
dat'~eertig: dtiizend pond sterling, besteed bloot schrijven aan f'en publiek dagblad,
was aan. ~ weg door eene z:andvlakte,' maar wel tegeus het opnemen van dingen
d~rfde 23' jaar daarna besluiten tot eene iu dat schl'ijreu, welke hij niet woreldrucht-
mtgave van vijjhonderd duizend po-hd (htel' baar kor oraken zonder verbreking van
aangegroeid tot zevenhonderd vijfti~ dUi_/ vertrouwen JlU grof ~angedrag. Knn de
z.end pond) voor een ijzeren pad naar Wel-' Regering zulk eene beschuldiging goed·
hngton, j~, zelfs durfde het drooraen van maken, dan lis de heer Faure uatuul+ijk

l.-Zijne Welbekende Plaatsen: 80 S' PUIS "OGELS zulk eeu pad naar Worcester; Maar eeue ltdadelijk buiten het Hof; dan valt er geen
" hoogere vlugt durfde zijne verbeeldings. woord tel' zijner verdl'diging te zeggen,

ingerug' en 'Driefontein,' '[1E Koop kracht toch niet te nemen. Zulk een weg onverschillig welke positie hij.mogo hebben
, I Joz. zo ,Acht~r Paarl, in volle Veder- te maken door de dorre, waterloose en [ bekleed.' Maar wanriu bestonden dut ver-

te Koeberg.! nabij Philadelphia, groot d t Z" dIt Anril I 1. b Ik K o-d d G b ken wan vertrouwen cudat fra~ lj m ten, en S Oil pn gep n,.1; ou eva te ara OOI' eauph, bet laud I ,re en van vertrouwen en ua. gl'O wango·
n 2,700'lI1orgcn j welbekend als de beste worpen,-Hij d 10 en 8 zijn zij ook te krijgen,; van barheid en klipsteenen-e-duf durfde' draoO' dan? Heeft de Regering de punt.€n
en Vee plaatsen ~n dRt vruchtbaar te' lib I" Ikt, en volop: vooruen van Zuiver >r~ell I eraa, niemand voor te stellen. Ilie woestenij zou f van beschuldiging duidelijk uiteeugezet in
nit standhoudende }I'onteinen, I • het schip Van den Afrikaansehen hoer, de! haar klagtsch rifL tegon den heer Faure?

Woon~,nizun '1g de vele ~n~ere ve:eischte i Leest HIer! ossenw,agen, n<lg gesbchten aaneen, zonder I,Tot nog toe is ons dat uiet gebleken, Ell
wen zIJn suffi~nt en gerlCBIJk, en ID beste I I i mededinging behouden en met wrakken' toch, volgelJs alle regelen van regt, was ZlJ

, ID~inteekenaars op de Z~ID.AFRIK~AN bezuaijen in den vorm del beenderen van gehouden, den heer Faure duidelijk te laten
LEV END E HAVE. . i EN VOLKSVRIEND geheven kennis te zoo menigen afgetobd en en vroegtijJig be· verstaan, io welk opzigt hij eigenlijk had

7
ne~'en, dat ,dë ill' teekening op dat ""lft'A zweken trekos. Doch zi-e, een ander 'wonder . misdreven, alvorens horn vali zijn brood te

Prachtige gedresseerae Ruins, 4 tot l!I ~ deedv zi hEt d b Id I b 7." d hte lk d
3

lY voet it betaa lbaar is, en dat zij' ons heel wat ee ZIC voor." en gllOO (Jl' ro~m eo I. erooveu , 'IJn e geniC Il we re e
oud, I 1[0edgeteAlde n~ngsten, 12 sterke '" dan zelfs -een l]Zeren weg door dj:! Karoo! ronde doelt gegrond, dan beeft de heel'
20 nitgezocbte Aanteelmerries (met en mo ,ita en onkoaten zouden besparen, met werd verwezenlijkt. A~ Il de Vaal: werden i F!lure cn kel mn-ten gissen, waarin Je bé-
Veulens), 20 Aauteelbeesteu, 14 Trok. het i door hen verschuldigde te voldoen millioenen schats gevonden-onze; inkom. I, zwaren IC'gen hewelgen lijk bestonden, en

2 Bullen (beste T!l.8), 500 Aanteelschapen, .il d ied f d liik heri dzon~er aaraan le er a zon er IJ erlnller sten werden in een tiental jaren eerdrie- r in welk opzigt; zijn \'(~rdl'digillg als onbc-
, TWINTIG STRUISVOGELS te worden. dubbeld;, daardoor verstout, durfden wij ivredig(~IlJ werd beschouwd" Bestoud zijn
;\ - Hseren inteekenaars die ';nog niet voldaan acht millioen aan spoorwegen besteden ; ~n : misln lil k van vertrou wen m het gewagen

hebben voor' het jaar 1879, wordt verzocht voorleden week kou men de blijde tijdi.ng vali de telegrammen, wel ko gewisseld werden
zulks ten eerste te doen, verkondigen, dat Gouph en Karoo voor den tusscheu advokaat JonC'S cu den PI'oknreur·

reiziger !lIet meer bestallden ..: wa~t dat men "generaal? Maar veronderstel, Jat het waar is,
Mudden Vroeg Baardkoren, 160 Mudden I SMUTS & HOFMEYR. nu in zB uren pt"!' SpOOl' de gauscbe 350 ; hetgeen beweerd wordt, dat die telegram .
en Haver (voeder), 150 Mudden Garst. I ====:6 mijlen van Kaapstad naar Beaufort \Vest, men Jen heer Faure volstrekt niet als arn bte-

4' ERDERIJ~GEREE'DSOHA' P. i ". ',' " , .: , f ·l kon afleggen. ' Dat wil zeggen, een boer' naar van het Hof of in vertrouwen wer-
i, '" r)'l' It. "\'1 -:"~~,~"~"l)'1 k h 'dd cl KI' d J I Id I I"I 1 ~:' , ... I I \ 1 ,'~'. ) ,'- ,\ un ,( .. an nu van et ml en er o ome een en me egel ee • uraar (at III "ze op st-aat

4 Howarda Dnbbel-voor eu 3,do, Enkel-voor nacht verzenden ID karteren tijd, dan hij' 0pI'aapte,-hoe kali hier dan sprake zijn nm
" Land en Uraaklahds Eg,.,17en, 3 Bok- - ",-, Ik b kii zu s vóór 1815 van Stellenbosch naar I ver re lUg, Van vcrt rouwch of van ;;rof

f\ f1pwagell" 2 Kap. en ,I Bok·Karren. 'I' WOENSI.1AG, Il FEBIWARlJ 1880. Kaapstad kon. .' wangl>drag? Het is uiogelijk, dat Je
er do" 2WanmachllJes, \V ligen' on Ploeg T 'Vaten. Pikken, Graven, Manden, Zakken A Izoo wordeu afstanden dOOI' (jen tijd, Rp)!el'lug reden heeft om het tegenJeel teWE SPO()RWEGOPENING NAAR ' t' d B dd' 3-' I I d tI' d Ilijke benood,igdbeden. p I verme 19. aar en e Jongstc . P Jaren, ~C' oovel1, :nnar an 1110gen oc I en e leer

I : BBAUFOlrl' WEST. ons zoo vele wonJeren, wie durft' gissen I Faure en het publiek de reJl>neu ,OOI' dat
5. ME~BELgN. , I D I: ~pool'lvegopening naar Beaufort W e~t wat de volgendo 35 met zich brengen I gclnof weten.

gewone assortiment Voor, Slaap- on is eene <1ebeurtenis welke menigeen di", zullen? \:Vie weet, of wij in den aan'vang b <len regel sympathisel'~n wij nit:>t met
I' Meubelen, G'as· Jn ARrdewerk, eeni~e jal~n terugda~ht, als een wonderstuk der twintigste eeuw niet ill één dag zullen i de denkbeelden vltn dell heer F_~urc over de

ngerecdscbap, enz, ' moet hebben getroffen. Men roemt op kuuuen doo:~toomeu naar de Zambuzle en ; lnboodillgcu·pohtlek; on wat}IJll bncf aanLIBERAAL' BONUS. ollz~n Kolonialen vooruitgang. Men hRalt hare volkrijke Europesche Kolomén der fde ArJus betreft~ meenen W\~', (!:tt hiJ ZIch
I de schouders medelijrlend op over onze van I toekomst De omweg door de Tulbaghkloof I v('pl scherp!'!' Ultlll,t dan de feiten g'c:doug·

JASPER A, VANNIEKERK. II Rie?eeks, vim del' SteIIs en van Tulbaghs:; zal voor den bmr:enlandscheo relz,tger dan, Jl'Il" en vooral, dat, zIJn ~eroo!'(lcell'n nm
J J HOF-MEYR & ZOON; AFSLAGERS. I melj vergelijkt het uit!oltekende van onze natuul',hJk reeds lall~, 7.IJn vervangen door I de June Iltet Jour het getlllgenls gel'l'ettlf{~

___ ..__ , ~_ .. --"-'-'1 r--'------- ;com!municatic.middelen met het armzalige een dIrecten weg, llJnregt door de bergen i \Verd. ~lnar dat npemt, nIet weg' dat hIJ,
PPLICATIEN voor de UetrekkiD van I van;de hunne en roept: "Hoe enorm zijn hel'n, eveneens als de omweg naar BtcIJell.[eVt>llzcer al~ de gru~\',"IIJb:sto lt1lsJ;Hbg~r,

H I d
," . d 2d K~l ' wij' In ullle rlJ'kgezl'gende liegentiende eeuW bosch nu reeds heeft moeten wlJklJn Voor 11't·~·Hl~·eft op et:>nbtllIJk redwor,

o pon t rWIJzercs In e e asse, , d b' .,J' 1" K 'f ' I
School. Noorder Pa.árl, znllell door; vool1uit bij di(J onde sukkelaars van de zeven- ever 111Ulllg,Sl.Jn over malonteln. Je

geteekendC' worden uutvallL'en lot op tiende!" En toelt' 1J1ell ver<1'eet dat wij' WesteltJke wIJoboer en korenboell zullen
. 0 I ,,,,, d 'b bh' lJE r;:e'!LO:\fl.\LE SECRETARIS TL'

a!!', den 2den Maart (l,k, ,.' , \V"*" wegen 'en brugl!0n aangaat, tot onge· ,a,n llIet angel' eoeven te Zl]1l voor ee,n - u
" 'it( ~ k d d f OOST LUXDC;~,, hu'is, £,:;0 per jl\ar, 'veel~ vijf·l',n.,Jert ig jarén gt:>leden gee~ rIJ 'en oogst an voor Ol tum 0 rqest, lHt

D, S BOTHA, zierije vont'i1it ,waren op den tijd der van vrees voo.r. een ovel'\'of'll'de markt en ,dal\l'lllt Dl( !'(>d,~, .Jonr den Kolonialen Sect'l'taris
oord er Paarl, 7 Feb 1880, : : der ,Stells~dat \Vij op bijna de helft der voortvloel]ende hge prlJwn, wel wetende :--JaIIllJ<ig avond riall het dinl'l' te Oost Lon-

~~ ' ' . _ ,_" _ __ i lIeg~'nlienJe, eeuw iu dat opzigt even ach:- dat de ,honderddUIzenden van het ~lnn"u, dell gclevpT'tl, \vas zoo onheil~p..,llend als

G
UOOT DEI»lli'.T : terliiik I' aren ".Is i~l de 7.event!ende-er in de I~nd tlell~aál meer, ~unue~ ~erbrul,ken, dan zij:lllaar zIJn kon, HIj Iwig;)r!' hand of voet
n . dag~n \an Slr Georg!] NapIer even slecht ZIJ 7.elfs lP het rijkste Ja:'1 kunBel]; produ, te \t'rzetten 111!Jt:>tlll'langder Trans\'fl.alscl1<J

, VAN DEN I rutn: toe waren als iu die van Jan Ya? cerl'n. , En dan 7.llII,~n WI] mogelIJk, ook 111, onfl'fhaukeltjkheid, en nJemt dan Ilog in het

kt
. h p tb··b 1;Rieoeek: d/l.t de Kolonie indel'daad reeds het beZit gesteld 7.IJn vau dat geD~t, mel I vertrouwen dat de TransvaalsC'he boerena ISC ~n, reil 1J e i dig~ bij de tweehonderd jaar oud was, het v~ornitzigt, waarop SIr Henl_.'{ ~rnith I stf·llen in' ons \'('I':Il1iwoordelijlc Bestuur,

VOOR HUISGEZIN;NEN, 1 vóólTdat één publi0ke weg van den minsten reeds lU 184-9 het volk streelde, t.w" dat I alsof zij dat Bestuur, na deze verldaring des
aanbelang werd aangelegd, hoewel Srr van een penny·post. Dlln zal me~ goed-ll'reltlie~~ en Ila ziJ np Kimbl'rleysche onlboc·

AN dezen Bijbel zijn réeds SOO-exemplaren Lo,~l'y Cole kort te voren WHt aan bergpas' koop, brood hebben flail de Vaal en ,gt'eu1 7.cllling (l\'er d" 11I'1ltralisalie' riel' boeren,
besteld in de Kaapstan en 1500 in do sen I had gedaan. Tot vijf·en.dertig jaar afgeJaagd sehapenvleesch Han, d(" l,aap, JIliet prgcr zulkll wllntrr)ljWell rian 7.elfs

ie, Het is een der volledil<ste eu best geleden vergenoegden niet slechts onze Dan 7.al er nlm~er gGbrek ZIJl! tri bet eene1,,7.Exc, den GOll\'(_~'nl'lIr. Hij roemt de ,'oor-
kte boeken, die ooit ill de kolonien ziJ'n did I' ,J h t d dil I clsva,de!l'S of grootva ers, maa,r ve en ergenep en overv oeu." In e _an ere .. ~l' t cs ~n ",' l tl't'J1"lljkh,p, ill vali (lIlS \'C'nledi!!ingsstelsel, in

'''lI11fJ'p,hotien Dit is het oordeel van geestelijken D lh t b k- d k bh ,I "dte :deze regelen IC7.en, Zich met eeu SOItis ,an za e 00 e ell ,tn,,~,l,tOil ,,,,mUIl! ,hd aanz"'1 ~'all het alles behalve nobele
eSBoren van alle godsdienstigo "ezilldten, , ld h Z cl ~f kna een kritisch ollder'l.oek prijzen zij Het noo~e to vinden spoor door de woeaten{j met meel: ge en tu~sc en.UI ~ 1'1'aan ell ng-lIuI', d,,: li ,t sloeg tegenover ~looiro~i's

boogste aall. Df'lze nitgave bevat, behah'e van ,het wal!-izand op onze Kaapsche vlakte, ~llld Afnkaan, en ?a:n zal de tIJd g;lladerd pa,ar hon(l sI rijd,'r~ I'll mil hl't erkenJo
Oudo eu Nieuwe Testam;mt en de Apocriefo Mell had pas den Kaapstadscben tol achter ZIJ~ voor de ve~tlglllg van dte, Confede· feit, dat, Je DncrPllrulu>rij rqeds haar beste
ken, over do 100,000 kall~teekeningen en zich) of men moest bijna elk teeken van eep rati?, wlllIrnaar Engelands staatshe.den ,zoo dag-en heeft ,~l'7.I"'II, Ell~met een e,rbarrnelijk
rt.es. een uitgewerkt Bijbéls4h \Voordonboek, ge~anden weg missen. Hoe moest er ni~t v,ung verlangen als een UItkomst voor: verd('di~lllgSSlpl,,"1 Hls !tet OUZP, en juist
kr,iLisch,e Geschiedenis \(a.~ de .Bijbel~ken, worden ge7.woegd, hoe moesten ossen en EngclRnds belasttngbetalen;. 1 Jl:lr1at Moolrosi dil' pl'barmelijkheitl op voo*

da,nls va.~ alIe godsdllmstlge gezllld,ten, paaroeg niet worden geka.stijd om door h~t _ __ : nns zoo v{'rrwdel'ende wijze heefr, blootge~
" tnh?udSt!lfel Vl\~ den B ',1bel, I waaiizand te geraken! Hoe ligt waren niet I lt'gd, gaat Illj vrIJen teugel v!ereIl arm zijn

rtJvmg van dte(!ln. vogel!i: I~Bekten', ~o. de vrachten, hoe talrijk Waren niet de voor. HET ON1'SLAG VAN DEN WELEERW. I jillg(ll~rnp, door te bluffen ovcr zijn gede.
,Pldlanlen'dvrnchtoen, tcn7."h die In ,dentBIJbel spatwen ; hoe dikwijls'bleef men niet stekel), HEER D. FAURE. :i t,>r~llill('8rdheid om de ontwapenIng cle~

wo!' en, os "rsc e gewoon en en 'I cl cl 'd 1 W Ik . ,I Jl I I 1 . 1 Jde reizen: der Israelit~n. van Christus en hoc ang nur e ~tet e togt, , e 'ee~e DI> documenten, betrt:>kklDg' hebbe.nde op !l.~ut()S, ~'ll (lLt we wn~ er Ultstc, oor te
uS', frl\l\ije ~ul!8tige illnstratie van liet ondprnemlllg was het niet, eene reis te dOEm het ontsl~i vali den \VelEerw, 0, Faure, ':-l'tt.'n, bn, wanoeer WI] d~rop vernemeD~
des Beel'en, de Tien Geboden, flnwelijks. naarStel~enboschof Somerset \Vl'st; hoe vele zIJn nog Ulet gepubhcl'e,l,a eli het puhlIek IS , cbl hl] nil ook d., zaak Vf~1t Confl'tleralle voor

kant, Familie-annteekullingen en in kleuren voorbereldselen moestendallrvoor ntet~orden alzoo niet in de beste'" gelegenheid om elc'n" g'opt] gaat ondel' handen nemen, dan be·
rnk~,Pbot,ografisch A.lbum, met vele andere gerri~Kt! Welk een ver?azen,~e arbeId w~s juist oordeel te vellen O\'er dien 7.eer I krulPt;;" liet verUloeden on", dat de heer
grlJk)e blJzond~rhedl1n ' .' h~~ :nlet voor ~en boer, Zl]n wl)n l'n brande· besli!iten stap del' Regering. Het 'gel'ucht ! Sprtg~ alwedc!' agt)l'rt als het Instmmeot

F. Nl K PRA~Tl8CH& I.rB~NTnr~~J. vo'oBI Wl]n ?,Mr de h,:aps,tl'dsche markt vervoerd wilde aanva.nkelijk, dat do hecr Faut'e is van een hoog!"r pprsoIHt.adJf', dS,t niets l,lOver
nUI""I<LI wordt enkel 11.\. fll~schTlJ"IO~doo: te J~lJge~.! hen leder, dte eenmaal een ,I afgezet, omdat hij door hpt scbrijrell vau: 7.On 7.1('n, dan dat WIJ del:mate ID verwlkke-

, ten velll'kochdtenjDlt1tID Boekwlllkela, tWlliltlg mijlen bUIten Kaapstad waS geweest, ziJ'n brief onder den naam vau "Fiat 11I]g'l'1l geraakt€1I Illl't lte Basutos, ,lat de
ze den fLt8fLD:eenen denztllfdeo ' I k d d Il d d h' , ' l{' k Iéénll !,relege1jbeidverflCbaft w0rdt was:, we 8pr~ en over ~ e en e,,, oor et Justitu( jUln de Cape 11r:11I8, ?ou gezondigd I IJ 'sregenn..; pt'n excllus zOll erange~, om

,Boek 'te btlkl>Olen:Men gelieve dus waa:lzand. herok kend, En toch bijna twee hebben tegen de regulatie van de, Ci \'Iele , ons te liJf to kl>lllen IUd hare assl~tentle-, eOJ

beid tot bet bekomen dezer beate eD honderd Jaar bleef men er over praten ~'n Dienst welke Civielen ambtenaren 'l'erbil',h ,! UIt kracht cl'lan'an, Oil, de wet In zake Con·
he uitgav,e ~!,n dr IIeilige ~~brifl, klagen, zonder te trachten zich die ellen4e in de 'dagbladen te ~chrijl'en oyer p0liti, k;! f(·dl'l':ltle \'()ur 11- !Schriil'l>ll. Do, heer Sprigg

verflCbenenIS"Dwt ta, laten voorb']ifRan, d hIt h' J Id' 'lI : h 'I' I" 'Ia rt I' , ,I, ' 1 ' '.123-! blftalijd<lll, 2009 platen op StAal van, en ase BC ulven. a, nu en c,~n on erwerpen. 11 aar nu '\s et geen ge IClm, 1 ,,'r lig ~,( n .111'eIe 11ml'ug'llJg ,Uh.
OUSTAVK Ddné' ~n andere beroemde we'1den aanstalten tot zulk eene pOgJ~g dat de tolk Van het Hooer t;l'J'("'b!tuf lIJet, Engeland, Jlin allt'l'n het bell':!fl' des (rou ..

> gedaan. Publieke vergaderingen werdén behoort tot, de gewoue Ci;iele D~eust. Wij I verneurs: H,~laas! wanneer .\vij ons herin-
__ __;IJ.ULL & JOH~SO~. ge~ouden te Kaapstad, aan de Pa-arl, te geloaven, dat zulks den heer Faure zelfs' nereu, hoc hl] nIet bng, geleden er OVllr

" , , Stellenbosch, om een pla.n"te berameu tb: duidelijk 1!! verteld bij zijne aanstelling, I JUIchte, cell dienaar ,let' Kroo~, te 7.IJn, en
~ank z~ggendo voor de rt;lime onderst~nlling der!, aanleg van een degehJken, ,weg, N,u opdat hij' Zou weten, Lfcen aanspJ"dak te I hen,l nu Zleu Jrukkt.lLl op 7...1JUphgt, om,

in' Kál\psn\d genolen, ",al ikl T~rv\llgcn8 :'itellen, b n kl b dR" d h d K I
P I VV II

' ,eSi,aóotm,en om aan te oppen IJ e, eg.p, hebben op pensioen, bevordenng, salal'i.s.", nIeL naar c wensc e,n cr- (J onlsten,

I
b~'Ch,MalmeSbn,Y, ,ua,r, ,e,ingtonena,ndere d d I ZE I Jl

be
rmil, ,.an w,e cr om eene groote maa,_t· verhoooiin"C1 en de ander,e, VOOI'l'Pgtcrl," aan. I maar 111 lannOl1le met, • xc. to lan een."

d rpei aap de spoorltnte [weken on op Iedere Y h h oh d I h hpI ts eeuige' dagon vertoeiVen. Hoofden van scnappl) te stlC ten om et gewens te oe de dienst verbouden, HIJ stond precles op, eli wanneer WIJ vel'llpmcn, ne I,rouw IJ
Hisgezinnen, Onderwijzery e:n :Bezoekers van te :",verwezenlijken,., .Maar,helaa~! de ta~k denzclfden voet als een distrikts·chirurgijn, I Diogsdag omtrel!t Confederatie torug;g"'d.f,
Z@ndagsc~olen ell BiJbel~lassen en alle anderen, bl~k te ~root; ZIJ zou met mIDdel' d~u een onderwijzer \ an een van Gouvel'ue-: heti{8cn hem II. Don(krdag door het RIJks-
dl't welJSC~ell mogten, cen kprn;pleten Huisbijbel £,1.0,000 elschen, en, zulk eene enorm~ som mentsIvege ondersteunde school, een prL'd1-' rlllntstene In de P1lrlement.alrD aperIIngsrede
e Scbri~nurliJke Eocyclopa4die voor Bijbel gulg de krachten en van Regcnng en v~n kant die Gou\'ernements·traktement trekt,' was voorgel.egll-dan komt OtlS Jat beheer
k nnis te ~;:.jtten, gelieveo met hnnuQ bestolling maiatachappij . te boven., En alzoo bl~f een uitreiker van processtukken in de bui- : als veel te magtig voor !lIJne zwakke
tel wacbt~n t.ot zij den N~EC'VENPR,\KTISCHEN m~n zwoegen door he~ Kaapsch.e zand, t~~· tendistrikten, een specia.le vreueregter, I krachten VOOI:, Maal' het <lnhetlspellen(l~t
P,t'ENTBIJB~LvOO" nUlSOEZ,I*N~, gezien bebben, da~ John Montagu:-d, e man die zoo meUl' een veldkornet - alle wel!.:e geld ui~' v~n alles III dit-dat de lteell!;:Sprlgg, ~u ,ht'
dl alleen,' te verkriJgen, IS: hiJ de Ondergetee. 'K h G d h k h ft I kk' I ., C) f e tIe v ° tel " t d t h 'gep aapsc ~ or l_aa.nsc ~n 'tIOOp ce 's lands kas tre en, en, In zoovel'l'e a s 7.1J ( :1_er LI .' 0 rs ,> overne",m, a 1 I] III

kqndeu, dp eenige Agenten :vobl' do Westelijke dop, rgehak.t-,1Il ZUId ,A,fnka aanlandde en, I voor Jat geld zekere dlell>lten moeten ver, I ~I <.I zou welsprekend, vt'roo,'ueeld~.
Ptovincie" ' ; d k '\ t d K k I I t I £HUILL'& JO binnen ne Jaren na zIjne aan orust, tegen rigten, Gouvernements·ambtenal'en zijn, I 'a ~ a.ap '0 oUle te W:lC I en Jee t ,van

I :; BNSON, he~ elDde van 1845 dat deed, waarover maal' overigens niet deelen ill hetzij de voor- ' eeut<, Cou;erentlt'" b(·staand~ nit pmktlsch

landeren zoo lang hadden gepraat. Dat of nadeelen der CIViele Dtenst, cn daarom, door het }'IJksbewlllJ gekoz!,!n afgc:vaarJIg-
Ir,T "bRA~Jl'mIJSTAATsJII FAUlLIKBLAD" is men toen in 'vier uren tij,?s van Stellen· anders dan de Civiele dienAren, onbeperkt, d:1I uit, ~aW, Trausva-al :en Grlljualalld

e tiJdscb'l'i!t dat vele belan",e~kende leerzame en bo~ch naar Kaapstad kon rlJden, dat ,gold regt hebben om ieder1tl broodwinning tel' ~ ,~st, die op leder gegeven oogeublIk hare
atbu,8ante ftjlkken bev~t. . Aaugezien 'het een bij- toe"n als. e,en der g,I'ootste wonderen ll1,de hand te Ilemen en naai' bartelust over poli. , el,g'i.me afgovaardl~de,ll -zoutlan" kUTln,en over·
vqegsel tot: De E,1preu le, 100 !wordt het" voor niet" Id M 1 b k t 1 I lb·uilti,tlgeveDJ,eD zal binn~D lIort door gebeel Zuid Zllld Afrikaanscha were . aar let ont ra' tieke aangelegenheden te spreken en te, s emmen, aat ZIClIgt egrl.lpe'l.
MnkfL, VRIl noord nB:l\rZUid, 'en 'van oost nRArwest niet !!.an mannen, die veelbeteekenend de ~chnjveu. En het geval wil, dat de heel ~ ------- ----,
wbrdengelezeD"OpheloogQD~likishetFamili~.blad scponders ophaalden over het,wonder- Faure jaren lang"zoowel,6ór~lsnazijneiWORCESTER E:--i HET PARLE~IE~T.
zJer bell\ngwekkend, aangezien daarin de Holland· dl!) voorspelden, dat het zou bliJken, geen aansteiltng, openhJk over polttteke aange.!. '. ,. '
~he vertaIinil VIIDbet bekwllfne'werk van den heer zeg' en maar veeleer een vloek te ziJ'n, daar Ic 'enheden heeft gepreekt, <1'Pspl'oken en: ! E vele kandiJaten, dIe ZIch ,zoo haastig
AjU'R"KD A,YLwARn: "1)eHeden~lI:"gscheTrlInl!- g "'- kl kt ltdv~fLl, vuorkomt." D~ EJ'p"e~i wor~,t U1tge;!'eveDdoor "ae harde pad," 'onfeilbaar ~le pootelI ~el' (\'eschreven, zonder dat het ooit bij de' aar maa en 0111 ( ; per e aa?V~lr (JU van
e4ne mlll\tscblipPI] van, Orll~nJsttlatflChe Bur,gere 0s:sen zonde vernielen en den J~~r alzoo\ in RegerilIg opkwam, hem dtmromtrent oen VVOI·~~~tél' 111 de VV ~tge,,;e~d(.~ \ erg~.Jer,I~~
e* beVI\!, behal'l'e het D1euw'r"Varideo Vrijstaat ook plaats van nader te brengen, bIjna geqeel besLraffiug, een waars.chuwmg of zelfs een te \ értegenwool dl).{!.ll, lIelJ!J"11 Zich vcr
8~le bel8ngrijke be~igten uit Natru de Trnn;vaal zo,'u scheiden van de Kaapstadscho uiarkt. I wenk te d0011 loek(Jll:en, Nu op eens uit t,e !Jeugd' III eelle doode rat, ,~I hunutJ m()elte
Klanpkolonie, Dil\msntvelden, eD Eu'ropa, Inteeke~ 'f" f bl ii I I 'oIDgsprl]1V30r De E,rpreu .£1 75, Gd. iD bet jaar, D.i~ ouheilsprof~tiën' werden niet verwe· r vi?dl'n, dai ~l,' ,:L'l. ~'aurc wel tot de Civi~le was te vergee 8, want Il eli" let l' liers
.~ppli.katiee te worden Ilemaakt teD kantore vlln De zenhJkt; en het eel'ste wonder werd silel dodr \ Dienst behvUl t, dat hiJ geen regt van schrlj.tP"6U, ~loelDf!)ntein, O. V. Staat.-[ADV.] a*dere gevolgd, BmD", twee Jaar werd ven \,leeft, en met kort proces het zwaarst

i 1

Have,

I

I
I

.enz., enz., . ,CHRISTY'S '. '

OP DONDERDAG, I Strulsvbgel~Broemach,"es.
I J t "11 ~~~1\ tl,; f. C :
ft .,!, ~·.(""1' "" o. :

EBBEN een verdere ber-ending ontvangán
van deze Broeimachines per Edinburgh

Castle, van twee gTOtlttell" "
Ilccl'engracbt,

4 MAART 'E K.,
'Tieti!uur d~ Voormiddags precies.

, ,

-,----", ---_. _._----.-----'-

ADV~l{TENTIK
E Ond!!.rgeteek~Dde, dil PI~tlts Keurboom,

te Olaremont, gelcocht en zich aldaar
oon ge~e8tigd hebbende, zal dientengevolge
en publiek doen verkoopen, tet' plaatse

GRANE:N.
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DE Bouwcommissie der Ned. Gereformeerde

Kp"k tn (i1\~nR.rvon zal Tenders ontvan-
gen luL", /, \ TlJKDAG, den 2isttln M'lart
eerstk., voor bet bouwen eeuer kerk RIJa.'lr
volgens Plan en Bestek, te weten: een Kruis,
bet ~hip, i6 I 3G voet, de Vleugels i4~ x :JG
voet, ~lnen\Verk, met Toren, Orgelgalerij en
Banken',' kompleet.

(Jo Aanuemer moet al het Materiaal leveren,
behalve ruim 300.000 Baksteenen en 140

JA:MES DELL, Direk teur van Dienst. I vrachten Klippen, die voorhanden zijn. '
Kantoor Villi den Dire;'teur van Dienst, De ABnnemer moet twee I:orgen tot genoe-

Kaapstad, 2 Februarij 1880; gen van, de Courmissie stellen, eli zicb velibind'cn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_J~f' onder kontrakt om het wprk n~r beliocreu te

doeu, en de Kerk klaar nf lt) leveren lbiuueu
cell tijd van 18 rnaa uden, van den dflt~m VBIl
h,·t kont.rakt.

De Commissi/ verbinot zich niet om oeuiceu
Tender ook Iliet ~en larflistcn aan te nem"c-n
Plan en lk8Lek, 'alsmede lIadel'e bij~onder-
beden bij .

AL
OOR ZUID AFRIKA.

·~Q,lapllf na -S.la;}IZIaa ·llV.,: I'. DE'· AIN) S

D..l.'...;~!n~;/F~b=~l~zig:VOORTREF liJK iC"(:'MAAK' 'E PI"ANOS ..,.HARIMO'NIU"MS,Nleu,w ConstantIa, Paar]. . , _ i . ' . ·I;i , ; ': &i ,:
D'E HEER W. A. LLPPERT is' een !I I (:: . ,
~andidaat voor de nieuwe vakature '. i ',..' " .
0; ~Dir~D~~BANK. . I I In R~zen~out,.I!Mel'lho' en Cepoiit~rd Eikenhout,

.~~!:~~~o~~O'O~~~j?~!~:.1Zullen ve I worae~~·.·in"het voor Prijz~n als
, Whet i)istrii.;t van Tnlbagh. : He\Vijien van II' .

'd~ kennis van Hollandsch en EI~geI8oh, Tan I __ .;.' .............. _..,jo. ....... _

góed zedelijk gedl"llg eu van ddmaatsdbap bij 'I

eep erkend Protestantscb Kerkgenootschap' ~
.~len de aanzoeken moeten vE'rgezellen, Salaris , ,
.£50 'B jaars en vrije buisvesting. , I

Adres: Ds, W. ROBERT~nN.

Tillbagh, 3 Febrnal'ij 1880 8 0, 8 2, 8
1

1

4'
Neemt Kennis. I

OP oe plaat~, van den oudcrpeteek éude te
Klipfoutcilt, Muordenaars Karoo" loupen

sedert' een g(:r~imen tijd t) Paarden, als "ulgt :

1 Donkerbruine Merrie, bejaard, kleine
. kol voot den kop, " '
1 Bruine M~rrie, 3 jaar oud,
1 Zweet Vos, do.
~ Vos Ruinpaard. 3 jaar oud, iol voor

. den kop,
1 Bruine Jol!tge Hengst, 18maanden oud
1 Do. do; do" 4, maanden oud.

'De Eigenaari kan dezelvo tnllg b'1kumcn,
mits' betalende! de kosten dezer urivertentie en
de loopgr-lden, ~n indien niet "close .vó6r of cp
den oden Maa~t aanst , zlJllel~ dezelve publiek
verkocht worden 0'" mijne Plaats voornoemd,
door .tlen Schu~lJlepstcr va n "Zaaiplaats," tot
dekking der kosten.

i J; .. J. llOTHMA,
Kiipfollteiu,2 Febmnr ij 18>:<0,

·ENTEN

•m het Groot .

N ,G EM A R ~KT S T ',R A A T.
t . ,, .

86, L
XOREN, MEEL' (GROF EN FIJN).

~ .....------",__r-------.......;.---

Best Kaapach en Australisch
Do. do.

, Best Kaapsch Grof Mieel.
Te Koop tegen den Laagsten Prijs te No. 13, Kasteelstraat. '

, R A. ZEEDERBERG.

'Koren
Meel

KEi\l\lSGEllNG,

DAAR.' vele aanzoeken gedurende d laatsten tijd ontvangen ~jn voor den Koop ván
de. Plaatsen behooroude aan de rmijn Maatschappij, zoo zijn de-"oirekteuren

der gemelde Maatschappij geuegen, etseboon onwillig te verkoopsn, de Plaatsen voor
een tijdperk van jaren ~e verpachten. . )" ,

Tenders worden bij deze uitgeuood tot 15 MAART AANST., voor de Pacht vl\n
de ondergemelde Plaatse», te worden N"'CO,O',"" [Inn het K~ntool' van den Superinteé-
dent der Maatschappij, Ookiop, Na ) . . , i

Personen uie VOOrllenWIIS zijn te Ten worden verzocht bet tijdperk op te gev(1n
waarvoor zij wensehun te pnchtcn eli de te mel,I"1l die zijjaarlijka willen betalen voor
de huur van de bijzondere plaats r, l.ij n:lllz'l('k doen.' ,

Daar Namaqualand de natuurlijke W nplunt s v.i n ,bl Struisvogel is zijn deze Plaats~
hijzonder de aandacht waardig van b die dl' SLrnisvogelboerderij drijven,,~ulk e~n
ft'aaien loopgrond voor de Vogels bezit de, , • \

Namen der Plaatéen te worden' verpachtl
. I

.. ?llotlrlel'f,1nleill, met gClieflijk Woon
, Buitcng'ebouvn eli Tuin I,:"

,:Kabab('('p I
1\ eel 0111
Hieth uis
Ezelfohteill
:-;prin~bok
Dausek raal
Wildcpaarde Hoekt ~ Aand ed
Oubees do,
De Rip.t
N.B. I)c hoogste of iedere Tender
Het recht om Minerelen t,p zoeken

leggen eo gebruiken van een Weg, een
plaatsen wordt gereserveerd.

Verdere bijzonderheden kun nen

Kaapstad, Januarij 1880.

estelij~e spoorwegen.
BIJ den ondergeteekende is in den Ido~) der

maand Jnunarij Il. komen aauloopen, (en
Muisvale Mo*tevideo Merrie Ezel, op
linkerbout gemerkt. De Eigcnllar kan denzelve
terug krijgen, mits betalende de kosten dezer
advertentie.

I • • • G. \\'. D. RUST.
Wjtte' Kei (Z~\'artland),
i! Februurij 1881.1.de
~-~ -t----.-'--. - _--_. ..

VOOR DE I ZENUINGSClluOL iu de
Boven valki. uabij Wellill"tuli, wordt

gevraagd eeu '.,OnderwIJzer. Sala ris, naar
bekwaamheid, ~an £G(I tot £80, met Vrije
Woning en Tuin] Appliraties in te zenden tot
12 Maart e.k . bij den Ocdl'rgf'teek"lldc.

J C. PAUW.

:'Ilor::en V. Roeden ;Acres.

Zuid
VERGADERING VAN

Afrfkaansehs Wimbledon,
TEN DORPE D'URBAN.

----------~'----. _.~--------

PLEIZIERKAART JES.

DE

481.0

i7630·71B
~7293'4j3
~4755'7a
82522.36
$0704'65
3G235'88
1~92'4'7
:'9774'18
16273-01'
Ml 89'93

F:J30
J 7li::()
I (d;!l
1536::'
14507
17 J 20
681.10
4618
'7\388
1 ;42!)

206.0::'

WelJin~ton. GiFeb. 1~8r)

en Spio3way.

300'0

INbetrekking tu..~ bo venstaaude ~elegenheid sul len Il 'Iii I' D'l!l'banweg PIf'izi,'~ka~l' tjes,
V.II. de l ste el, 2d,· Klasse teg"" de undergemelde prIJ aen worden u Ilg"!'!"1k t le

Kaapstad, W~llilJgton, Krllaifontein eli tusscbt'lIgeleC1ell Stations voor iedere II e ewouen
Trein, loopend- op dell 9dell ell de Julg~nde da~ell to; ell met den 14den d'ezer, ;,; geldi!(
voor de terllgteis met een Trein en,op een dug 1101Irver k ie ziug tot et'! met den l4dkll:-

PRIJZEN. "PRIJZEN.

Vrij willigerkaartjes.

nood wendig aangenomen.
Mijl1wf'rk te doen en. de magt tot.het aan:-

poerbaan of een Paardenspoor over. gezegde
I

: -' i
omen worden op aauzcek aan het Kantoor van

KING & SON, '
WhaHstraat, Kaapstad.Wijn-

fAARLSCHE

en [Brandewijn
maatschappij.

Hano
-

Kaanstad, 22 December, 1879, Passagierskaanjes.
Iste Klasse; 2:de Klasse.

Ss. Oil. 2s. Od.
2s. ,Sd. Is. 6J.
48. 9J. Ss. sa.
48. Sd. 2". Od.
5s. 9d. 4s. pd.
6s. Sd. 4s. 6d. ~
78. 9d. 5s. 6:1.
98. Sd. 6s. 9d.
6s. 6d. . +5 -. 6d.
45. 6d. Ss. Od.

lste Klllss~,

lso 6d.
Is, Sd,
2s.. ad.
2s~ Od.,
3s; oa.
Ss. Sd.
4'5: Sd.
4s: 6d.
:k sa.
28. Od.

21é Klasse.

lso Od.
Os. Vd.
h, Gd.
l s, 6d.
2~. Od.
2~. 3d.
2t 9d.
S~. OJ,
2~. 3d.
H 6d.

ANNEX BLOW'S WINKEL,

Kaapstad en Zuulivi~r
! Eersterivier
. Stellenbosch
Klapmuts
Paarl ". ."
Lady 'Greybrug
Wellingtoll

1\00' 43, Plemstraat, Malrnesburv ".
KalC1b:lskra~1 ...
Klipheu\'el

t, \:lt'" de billijkste prijzen zulle.;

TKNDEBS v~or 174 Reserve Aandeelon, of
. eeriig geJeblte daarvan, in bovengemelde

Maa.t.schappij, z*llen ' ontvu ugen worden aan
het Hoofdkautoor, Paarl, tot up dell 18den
dezer, '

Op last van Directeuren,

I A. J. ROOS, Tzu.,
Secretai is,

P, W. & B. H. Maatschappij Kantoor,
4 Februnrij Jd80.

VERHUISD! VERHUISD r'I
-_.- ·~-_ .._-- ......--I--~ .~ .._----~ __

HUG'O MARAIS'
Tak-8oUI,~-StOl'(~, van :\0. 41, naar

HUIZEN VAN BOOMSTRAAT,
Wailr de

Leden vali de Vereelligillg Wimbledon ""orden op vertoon van hun Kaart "an
Lidmaatschap overgebl'agt volgens hetzelfde tarief als de Vrijrwilligers. "Vrijwilligers
moeten in uniform gekleed zijn.

5 Februsrij 1880.

Uit de 0K()OP.,

IN betrekki,ng tot bovenstaltllde g'~legenheid ~ul.l.en naar' KaapslHd PI~izierkaar.tjés
, van, de I ste en 2de "K[a~se tege~ Enkele PriJ zen voor de Du b bele Reis worrfe~1

Ultgerelkt als "(lIgt. namelIjK :_ .

Patent Lood, Hagel en Loopers
Looden Pijpen, ~ tot 2 duim
Rollen f' ladlaod, 4. 5, G, 7 Ib
Charcoal Blikken Platen
Geelkoperep cn Koperen .Platon
Doorboord Zink, Fancy Patron('n
BlikBla~ers GereedschllP
Knipers Bijlen, Uisliels, Hamers, onz

Boormachines en Banken, met Boren voor IJzer'
Schrijnwerkersklampén, en Vloer klampen
Milner',s Patente Braadkesten
Chamois Leder, SpO~sdoekeu ,
Goud ell Zilver on J,uweel-doeken, Poeders "oor:

Pleet.werk, " '
IJuwfllicrs Rouge en ,:Uorstels
C Goudverf, Coagulino, Diamant Cement; ;

CO.!

DE Ondergetqekende, vali plan zijnde ver-
andering tan woniu;.: to maken, biedt

te koop aan zijn ~clbeken, i kostbaar Erf, gele-
~n io het midden va~~W .,lIington. Het gl'enst
aan de kerk t'n d~ MalJterbe~traat. eo van wege
deszelfs uitgestr!:ikth"Hl kan het iu kleil'lere
Erven verdeeld wprden en heeft nog verder dit
'Voorregt, dat er !ook twc-e fraólije Hockerven
gemaakt kunnen,! worden. Dc Tningroud is Gl?ORGE
zeer uitgestrekt ien beplallt met een 'Vijn. "':"":.,j" ,
gaard on Vl'ucbtbpomeo van alle soorten. Het'
Huis i$ een der peste en stel'kst gebouwds in
bet dorp en vervat 8 Kamcrs, Dispens eu
Keuken, en is zoo; iilgei'igt, dat het zouder veel
mCileiteof kosten fn eme Dubbele Verdicpi',g
Bnis kon verandei'd wOl'den. Er zijn benevens .

. ruime Buittmgeoopwen, Stal, eoz. De Buiten- 4iI
gebouwen sluiten ii(\ cOlle Huurkamer ,lte een
groote heur opbt!eugende. Het Erf is volop BIEDT KB'
voorrien van stankiboudend Water het gebeele 'nn te .. oop aan III ten
jaar door, i vangen per de Dunrobin Oa"~tlB.

Deze is eeDfl be~te 1<'(!le!2'enhcidvoor Specula, KATOENEN GOEDEREN-Ongebleek Calic~s a lIs. 6d., 158" 16s. 6d., 17s. 6d.,
"teur8 io den HalJd~l., zijn<le er voor meer' (j'an ,tQt 21$, het Stuk. Als ook Tafelgen . ~uislinnen~ en dik{ zwaar Ploeg Helijden iTe Worcester, Ht'rmon eli tus-} P'"r trein lj ltrekkende van ",,'01'- "'I .~ ~ £
28 jareu eeo goed~ -Halldel gedreven. . ~alico,a l8s, 6d, het. Stuk: Ho Cahcoes, tege~ de allerlaagste prijzen bij bet' sch('ngelegell Stations .. " cester om 10.35 I'.rn. op I)ell 'l ~ ~-:

~anzoeken v(Jo~ bet kuupen vnn opgemeld i Stuk of de Baal. Fm lays Effen en keperd La1;.enhnnen. I . . . , Ildel~ dezer. ~.~ ~
Erf zullen ontvang._eu worden door. den Ouder- BLAAU\~:GERUIT, 500 Stukken, van 7s. lid, het Stuk van :18 yards. :Te Wellinj!tol:, Laoy Or,')' n'IlI!,}PP

l
r Trf'ill vert:.eJ.-kt'ndt'. \';(11 Wél- t=:.:::

gcteekende, III de ~erkstraat, Welhngton. GEDRUKfB KATOENEN, Effen Zwa Zwart en Wit ~n Mode Pomp. adour '1.. .r:"url .. I\1.HpllllJts, i\'l'l·lde.s\'l~i, " 1~,gt()11 (111.1. ;) ":111., :::;pe~llIfI~_'-'1 ," t ~
fEe ROI'X gedrukt, I' II }\,!'Halfollterll .1'11 D'Urbal'we........ ptr gewouen Trelll om G.20 I.RI. > 0

~. . L~ <... • IERSCR LINNEN DAMASTEN ,,,,,.....,'u,, ServeWm, H~,bddoeken, Dekens en : C op d~ll 12dell dezer. ... ;;.:
Wellington, 6 J,nuarij 1880. 'Spreij€ln, iTe _ St,t'I.I...nb(l~ch, Eersler.i,'iH "II}Per '.rreill v.ertrekkeTlde\'!ul ~tel- g ':. ~ ~

A",'AN-BO..U--+!··w-·-m..·.. E~,ES"'T~E--R-'S--.- FLANELLEN, alle kwa.liteiten en kIeu beginrie!!de met 1,6!d. per ,yard, VOOI' KUJ]SrlfIer ' 1t'llhosch om 8.8 V.m. op dell' ;. <:: il) ~

fi· b cl b IWI .. , 12delldt'zer. ....o;~""C
Jn ree, ge ee o. } Per.Treill ",ert rek. kende, va'n ',ral_ ;:r::; .... ~ALPACAS, EN LUSTRES, Zwarte Gekleurde, tegoen zeer matige pril'zen, tt', e MalmeslluIY', KHIHuHskrAal "I .tu ,_

alsmede Z·' wart en Gekleurd Casimir ~ I . nleshur" om 6.5 I',m. op den ~t t ~ó.5. Merinos. i I Klipheuvt'1 J J iii P.-o ....
LAPPEN in "lie Departementen, voor . ing, zeer go~dkoop. . ',. '12; rn de7er. .C!:)

TWEEDS, BUCKSKINS, Corduroys en mbroo!1s, een groot ~sortiment. , j • AI.I~ 1'lIllr oe Ter.toonstdlill1-! ~ezol(dell wordenDe Dieren, Lal(dbouwwerktuige~,
STEVELTJES voor Vrouwen en Kindere tdRcI.J_I,nerle, Proouktel(, "IiZ., ~ullen' v(llgens het gewone Vrac:httllrief "erUHlden III '
GEMAAKTE KLEEDEREN H d Z h V'lte y" h ed jl VnJ' , ltS' ' .. f: cl ' " • aa,. . ' , are ac te I: n . _a~~ 0 en lO 'nieuwe :.. ,I.aar le· tatloll, va., W!laf 1.1J '11 gezo" en waren, l< rugverlfoerd word;en, mits dalt

fatsoenen. 7.IJ onwerkocht .:.!eblel·ell en 1I0g- het ,bona tile Eigendom zijn vali den oorspronkelïk .
~ender. Dl'gel.el! 'Iit~ \'norll~me,,!' ~ijll Dieren Ilaar de Tentooll8tl'I1inO" te ~",ep

d Dames-kostllimes, Hpeden en Modeartikelen: gelie,'e.~ ,dunHll, de'l Statio;lschef, kt.."I(.is tI' geveil, m,illstells een \'o~lell dllg I~:vor:~~ ent
: I, Je" ,gPTlel e v~'n 111"1" .Ill' l)ifrell eli a8~ bederfOllderh.evige Produkten Daar'd~
KR .... 1}"lltoOtlstellll g Z'I,de", zal \'iill Wt·lllljC!tOI( um;) V.m. op dell l~den eeu Speiciále T·'

Am.ERIJEN'I' vertre" k,-e,nl1;wr I{aHps!MJ ,'1( !.lI~~cb:,,,lj""elId,, StatiullS (uit JeJ;(jlio"rd Muld . '[') ::10, I' '1" .,~ . ~ ersvel .rJI;etEN KLEINHANDEL, ! (Iell rein Il.ogt'!t auk PU"";.!'It"S rt,i UI,!. . . .

JA~fES DELL, ;
IN E, I D,irekte4}' v~n Dienst.,

I( a,'ldour VIt'1 d"., I )irektellr Vliii Dï('llst, _
.agenoeg tegenover het :51ItO~l)r1.. eg.tatton, "aap.ta.d~ : I\:c<l I'stad, S Februill"j 1880. ,

Kaapsch Gouvernement.-Westelijke· Spoorweger1.
f . t ~

PLEIZIERKAARTJES.
SPECIALE VAN WELLINGTON.TREIN&

Gravestraat. TENTOONSTELLING VAN LANDBOUW !
Te worden gehouden in Kaapstad op 12 Februa.rij.WILLIA .......----I JARDINE

0, Waarde in de volg~nde Goederen, pas ont-

PLA}iNEN [EN SPECI}'ICATIEN

ZULLEN dooI' den Kerkeraad der Nederdnit.
sche Gereforjmeerde Gemeente Heill:Jron

(O.V,S.) ontvanger worden vour het Bonwen
eener Kerk aldtutr. Het Gebonw moet GOO
Zitplaatsen bevatt~ll, Bouwmeestee8 motlten
bepalen bet bedraJr waarvoor zij ondernef:!len
hetl Gebouw Le zpllen voltooijen. Voor. het
beste goedgekeurdq 'Plan wordt £50 Sterling
aangeboden. ,

Plannen en !"pcclficatien zulleo niet laLer dae
April }, 1880, ontv!lngen wOt'den.

Namens d~n I\erkel'llad
D. Jl MIN~A.AR, Voorzitter,

Heilbrou, 22 J~ 188D.

Opruil1f.iqg van den resterenden voor
tegen den ~1ilven Prijs.

KOUSEN,
MAGAZIJN VOOR G

., ,
, ,

IEEN Bazaar- zal pl.aa~ viuden in het School-
gebonw te Worooeter op ZATURDAG •

I G Maart aaust., de opbrengst van weikelI zal
worden gevoegd bIj' b~ FOllns t'?t h~t onder-
Wij&eD vau skinderen _vat! beboeftlge 0rders.-
Alle bijdrsgen zullen le dank ofltvaugeq w?rden
door Mejnfvr. Bsos, Worcester, of MeJnfvr.
J. W. MEIRING, l-lexri\'ie&:;

VERLOREN.
EEN BLAAUWV ALE MONT.J.DEO
. lilERlUE- EZEL . .Boven!!emei:"~zelill
is verlore, nabij Hermon, .op ,of omtrent 25.
December 18:-9, Ieder, die informatie geeft
strekkende tot bet terugkrijgen van ~emelde
Ezelin, rol belooudjworden

J. J, M. LE aorrx
Hermon, 4 Jan. 1880.

- ----'~----~-------- ---------
AN~rH.M. DE WITr,

ARCHITECT & CONTRACTOR.

BIEDT zich aan tot het maken van
Plans en Teekeningen voor Kerken,

Openbare Gebouwen, ,Villas, Cottages, enz.,
en neemt tevins den opbouw daarvan op
zich. "

Kantoor :-n. Loopstrsat.
Werkpl=tló :-11, Lsouwestmat.

Vaatwerk,
VAN ALLE SOORTEN, te \erktiïgen bij

dell Ondergeteekende, voor de Laagste
Prijzen.

JACS, J. ROUX.
Rustenburg, Moddergat..

Stukvaten ! Stukvat~n !!

VAATWERK vau allo soorten t e verkrijgen
j .. bij deu Oudergeteekende tegen de laagste
I priJzen.

H. ZUI[)'\1!EEK
Paarl, 2;: Dec. 18i9.

BRlt.':9EWIJNKETEiLs.
I _.... "--

! BRANDEWIJNKETELS voorhanden
van allerleigrootte, WERK GEWAAR

BORGD, en KOPER van de DIKSTE en
ALLERBESTE SOORT. Orders moeten
100 vroeg mogelijk ~orden ingesonden,

REPARATIES worden gedaan met den
meesten spoed.

KOPEREN KONFIJTKETEiLS en
TAARTPANNEN van alle soorten, tegen
billijke prijzen.

T. H. & }3, T. LA\lo-i'0J'.
No. 33 Burgstraat, K;>"::'..,!3t:.d..

Twee deuren van de Nieuwe Weyleyaan-
sche Kerk op !Jet Groentplein.

~Vogelstruisvederen. -
DE Ondcrgeteekende koopt iedere hoeveel-

heid Vederen. Hij is op Let Kalltoor
van 8 ure""v.m. tot ·5 ure u.m.>

E. G. ASPELlNG.
No. 20, Burgstraat-

_ .. - - --------_---

'ed. Gel"cf. Kerk, Cal~llal~"Ollr'

TENDERS.

W. P. DE VJLLIER::~.
Voorlit.ter der 13oewcom~.

Carnarvon, 20 .Jan. ]880, •

PaS ont.scbeept uit de .. AR.~B" 6t'n grooLell
voorraad' Suikergebak in blikken en

groote glazen flesspbeo:
Roode en Witt.e Kalldy,
Pepermunt,
Engelscbe en ~chotschc .Allerlei,
Jujubes,en P~tilles,
Gem ber-J nj e bes,
B.ozon knop Piu;tilIes,
Zure Drop,
Amandelgehak,
Everton Toffee,
Aardbeikoekjes,
Griekscb Gebalf.
Kruisbcssep- en Honig koek,
Gelatiee Plaatjes,

Op groot.e bOeveelbeden wordt een goede
korting toegestaan. _

E. S. SMITH & Co.
Tegenover het Spoorwegstation..

H. RUPERTI,
KOOPMAN, ~

StHlt:PS. F.N fOJlMISSIt:· AGENT,
No. M, ST. GEqRGE8TR.UT,

Te~nover de Zuid-Afri.ka.ansche Bank

Gedrukt bij SKUTS & HOFlfiYR, No !1
Kasteel Btnas,Kaap.tad.

, I



ID het C:ch~
!.ATURDA~t

welkc I ~

t ot hot I dilt!
t ~I) o:nders.-
I Ij!CIl worden
of MeJufVl'

en geLet.Keillll
vereeniet ID
10 de pr du! ten
f\ Ir..Ct 0 k de

O vrJ~tl
\\ II w neehen cl 1\ 1 t:<:"ver C D runn debiet toe ~
I (lt \ or zIJn on:di rel Ingq_eest

DF. \\ USCOM).IIS~1f z~1 I1Ie doen de wil gaarden
n de hnap8tadsch" tuinen eens te ouders ..ken Die I
schijneu veel tQ lijdeu nn eene kleine met het bloote
OOll bijna on~lgtMre roodscbtige IUIII die onder het
vergroiltglRs geel! heel innemend voorkomen heeft
WlUlr die lUIS 11qh In groote getallen bevindt, doet
ZIch weldr" een ecbllferachtJll' verschijneel voor op
het m dden der bladeren die vervolgens goudgeel
worden ,erdrQogtin en nfvallen Zouden bwtenlezera
ns willen mededeel eli of Z J die lu 8-dle trouwens
eeds vroeger scbij t le srjn opgemerkt-ook ID
I U) e buurt hebbei waargenomen ?

UIT DRS \ RI~t!TAAT bmgt de post gIsteren geen
ander nieuws d",n dat het te Bloemfontein jleducht
warn en drooz I' cl It Bethulie even ala Hopeatad
PPD aardbevingsdhol: beeft gebad en do r koorts 18
bezocht al8 !l'l.1volg va I het sf cute Irinkwater dat
dol beer Damel I{uy. een landmeter plotseling IS

0\ erledsn te MolioerrHler, WlIBr hl) aan liJD vak
wtlrkt~ en dnt President Brand met medewerking
der V nJmpt3~IMrll op den 24 II den hoeksteen heeft
gaJegd eener Die (we Kerk te BetbIel em die et
prnchturste !!,eholl 'II' van haren aard Vr jstal\t en
Natal zal worden

NOTDLBN der Ver!l(l{l~ "IQ geh,()t~Jen
Febraari] 1880

lE ROux.

DK Euw KANDIDAlAT HOJl'I,UYR heeft bedankt
voor bet beroep als hulpprediker le Calnnla

De BTiWYANN zal pRllr ow I v r em .. n pH eerste
Itoomjleleg'lnbeld nsnr 1\1o·s IOOfl vertrekk-n ° D le

t"inWljdJnIl' der DIeuwe kPrk I Ida r bl) te vv nUD

~'1l IIHT PARLEME..'H IS ~~rr r pr I lot 7 ;\Ir na st
.J tegen welken datum fie leden Z Jn opp" p Il ter

\"erpdt'nng voor het bebandelen va snken
AMERIXA -Ee I tple'jlr8m ,"a J n den g'~dnteeri.l

3 dezer z~gt dat de publi ..k I me PO d~ N~ lV
Y rkscl l pers de pol tlfk vn de I eér PRr ..Jl hét
Ierscbe ParIeme ts Id .fkeur n

REGTEIl SMITH 18 eeue pi ata Rangebode I et
Hof van Appel dat Le~eekent dat li J naar hl\Rp8t~
.. I komen terwijl Reeter Dwyer ge8traft wordt voor
alJn bnef RAIl den beer Solomon do T na r 0 raham
atad teruggesenden te wordeD

Dil ORIlIJIFORll F RDB K ~RK S voornemens weldra
em lePT1\1IJ'tRllr le T ekb, eren I Dnmaralnnd nf te
vlUlrdlgen Zulk ee IUeT1UIr zuu veel kunne doen
om de vreedlRnJtl u t e~1 ng' der d ur le Hulpee n
nnssre ge~oDden goederen le bev rl IdD

ST HI'lLENABAAf -I~e pen I ~ e reg!" z
..ldaar g~liourl.. w rd II np I hl n I
all den tweeden \ r J ng' In iedere Ier I
DIP! z ..... Is eerst w • R"D k n I I
Mund ~ In Iedere der J~ j

Kupatnd
Moese IhMl
KDylna
AlgoRbRlIl 12
Port Alfred la
Ouet Londen l!l
De r"llulntleD, e~Dlg'IDs gew I' r' \ .r·cl ijnen
de 0011 \ ernementscouránt' van P.'lstAren

DR BAPHUTI8~ die te AliwAl N rd eroordeeld
liJn wAjleM muitenj en oprurjen] b hh n ene petrne
IUIn len 0 lU verneur toog}'zvDden ZIJ beroepen sicb
om verbA,,1 \"odreerst op d~ bekende t..chniscbe
bjeciie dat de proklamathl nn 4 ManTt 1879 niet

1111 I het Pa-Iement 18 voorgele;rd dat did misste
blUlr VRn ultwer~lDg berooft en ongeldig' mlUlkt dnt
voor de l'erecbl]DlIll!' dier P oklnmntie wallrblJ W~. 12
'I'lID 1871, g9tlteHi Wet to II uh chtig VRn nosutu
land de overtredlDIt VAn opru ]In'" WMrVoor II] ver
oordeeld ZIJn': ID Baeutola d I let nis misdaad werd
beschouwd dat het Hqf de a.l1phCRtJevan deo ndvo
klUIt der pellLJon"n~u Vil I d~ hn d gewezen
beelt en d lt deze IMulen dlll\r0p volrooruocld ZIJ I

en eindelijk dat volgen8 reg!8.eleerd advies de jle
legde teregiBt Ihpj.: en l'enordeeh 19 ru bovenge- h'l'e1'!lcneJClenle
noemde redenen infcrmeel, buiten den regel en on
wettl~ IS

TWRR BpOORWKGONGKLUKKKN hebben op den
Mldd nlnr d.eI en spoorwes plR~ts Ilevvn le n Een
JongmR Kr}! l1!ebA~WI ~ reed p de I rUl81ng Lus
seheu R" d wat ~ Olen C" n r ov er het llpoor Een
~kJe v el van tI no kllr on bil spronz Rf om het op
te rapen maar FUU' kwam een goed .. entrein ann en

I

doodde den 18janl)l'en Jonjlehng p de plek-He~
tweede ocgeluk trill den tJ:tll die de heeren Ubrl.llRo

Petrie met hunne mnlleeels van Port Ehzabeth
Een vonk Uit de I eomotief stak hel

WMr p de muilezels stonden In brond De
stondei yt'nchokt maar ged .. ldlg ID ti"
De pR~~1!' ers ware) er., benaauwd, maar

D hield weldrn halt en de meesten hunner
door de nnstere I n IIIuil~zels waren erg

dr e znd erg dRt JIJ weldra net's!lh]k
de heeren Ohristiun el Petr~e Ze moesten

heer
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telegrsru

L inden I) F ..bruari I
H. t p,ttlemrnt IS den 5den door de Koningin i!e-

opend, II ~Ir de troonrede ,.tJrd voorgeleeen door dun
Lord hllnieher De betrekkingen tuescben GrooL
Britl\llle -iiln de Buitenlandscbe MOg»ndhed.m n!o
'nlendscbappelqk Het slot der troonrede, betr .. kkul!l
hebben4;a tip ZUid Afnl ft drukt de boop u~t, dllr de
geb&urternál!!en sedert d, pror. ,!I\Utl strekken zull~1)
tot de 4alldh~nn ... vali den vrede en dnt ZI) de V~S~I-
Ifln, 'fan ~Il C )Ilf.deratle van de ZUId A!rrkmwsch~
IttIten I\I\llmerkehJ. bel orderen zullen

J 1 1I0YlIl':YR EX ZOON
13-Kl\8pSI.8.d YllLrze!t van

DI! r.rvr rx llKlIKF
F L 8 -Rt ..,h HJ.!I. ')I~

V..C en Loss GOllllCII \ til J
J W )100&11':£8 JR J;N co I

Feb 24 -!Jlo mf ",L. In af. I Mnl~esl;llry
\'et' en Losse' Gocd~"l'lI la)) F C R~st
F"u '5 -LerulV£'ukoll dlst Mnhnfabory

Vee 0 I Losse GtloJ .. rr-n van J P Loo'!.:..
Feb 26 -T\\eekUllcn 7.\\nrtl:lllrl ]veo eu

Los,", (j"crlel'('ll van J Af A VlU\V .\
Feb 27 -~on lel ml Z\\'ltrtlttIJd YPC en _~.

Losse Goederen vnu H J Sobreadel', '"
Ma~rl 3 -Ultvlug't MlIlme:;bn,y, Ezel.,

P,U rden enz, v III ].I' C VlIlck
J,f~ II I 4.-T ....ee s mien, Vce en f...,88e Goede-

reil '" JIl W lJ Je Kock
P J l108l1U, P WI

Feb lG -KI.pmuls Starie, Ossen ell Seba-
pen van D Brink

oooB----
Fe' 12 -Theefolltew M~lmr sbury Ossen,

AUllteelheesten CII7. \ 1\11 J Slabbert
J s MARAIS EN CO

I Feb 12 -KlApmuts SI-nlH O"s.>n van P P
N cnhnus

BOEH~NBESCIII R\lING8-VEREENIOINO
oosrri "HWAJlllU~G

Zaturdag 31 Jan le nwoofdl" de hesren Gab de
VO~ J Therul Fr Liudenberzv A A le&.)ex r.u
dl\ Wet P B JJ, tb" Tzn n J du Tmt P 13
Botha Inn, P J h"bl A M du lult, P 11 Butba
Sr, P J lIUilO Sr en}< IJ Cradle

De hepr J Ther n werd nie vooranter der veT"'a
denng ge-kolten voor dit Jl\llr da hoer Gsb dil , os
tot vice-voorzitter en de heer F I I indenberg weid
lIt'rk<nl'n atIs Seereteris

Vel der \verd beslote n dat d~ Secretaris Ran den
heer J tan Reenen I nd v Grey (fl sch Jt'S\ eld)
IIChnJ<~n lUll hem von el ena om z lne ned-werkiu ...
met del" VerrPr 1~1l j! • n om [ ·je 1 t, d on iuschrij-
Ten 11 Zilt) <ehlkor etechap

Besloten dat IIJ3len w r I"" ult~~z nden ten eind
te trneht~ll "'lt l\fI t 11 J eden LH Ve 1U~.rd"ren l

Be!!lotel\ dllt tie Secretaris na I de C rmnc leden
kennis ceven zhl W" I "er de v I,!AId
kiesers znl ;>Innt, vindei

Het te" 1 .. 'nnis r nn de. rAr 1\ leri
de, dat de heer nis lid 11\'
.toat te h<!dnnkF 1

Bes! t I Jl. ze vergaderlllj.f bel-efdelijk
tllr k nr li< "I { Il heer !\11I11!' g'ebra)lt wordt, dat
~JQ" r"81~' ne ID geenen deele weillevallI,! zoude
ahn, en d,,~ hem dien ten p'evolge!.en rrlend~1 jkst,
Tenoeht wnrdr \ an ZIJD voornemen af te ZIt' I
Dit besluit (hor de vergnderii Il den he I \ I )!

medejZedeeld lIjnde werd later d nr h m te ft 1,-
woord jr9g)'lveo Dat hl) RIle nlijk op grond d t
~Jlle huisejijke omstandivbeden het seer m el I lt li
yoor hem maakren de p\rlern~nr" z LL. I I bij tol
WOnen, p'edAeht had ZlJD ontslag' te' Echter IJl
overwegIng g'en men hebbend" 1e vn niel jk
we'IplDgeo, door deze vl ril ideriug nis lok d r 1 Id -
ren lUID hem .!edllJln hl] besloten hod vnn zIJn ro r
nemen ...f te lien

to II T~'1 '\001 D.1\
J 6 -KudsrJvlrr Ist Piqctberg lV'Nl en
" le I' '"I I tt ,I I I III J
HJ \ OOIbIl Portervil!o, vr lil en

van N Lambrechta

J f PfNTZ F.N C)

Feu 2G - VI I' rl\ Ic' V C' ('D Losse Goe lo
r« lJ van We I W Laub cher

Il J 1'f.MPf:Rs
Feb 27 -Tt'-I r V-(\lJeltI I. d, Vee ell Losse

Go deren van r T li nman

De Kolo aiale Beeretaris
Londen

J li f KI EIJS

F ..b 11-Plna.ts611 Schapen Paar.h U, euz ,
R. A W";;8 Is

F L. IJ~ DBNBEao 'EN co
~el> 14 -\\ oreester \ aste en Losse Goede

G Gil ersen

1>E VilLIERS, tAORIl EN co
F. u 18 -Plarl Vastgoe.J, vali W H

COtl( \VIS

De Ezpres« pub iccorrie gl~t
Tolgeude- vnu Oost Lo" 10 J P I

ontvaugen

Het diner Mn deij heer Spn_){ wer I ,!IS ere nv I

gegeven Er wnrun CClUHHs v h I I rl -z
TentlIl tegellwol rd g

De heer SpTl;?1l zeld~ I.t 'P en I r
hem vreemd waren daar 8 rnmt tJ der l TI)!" marine I
pas uit hunne '\le.: wnr ~A" ar t Pil hl] hier was
en veleu met Wl hij ti vu r de t"IStt! maal kennis
IlUlAkte

De ot pI w rl
Pr, rmer 8 zwa" or
Webb

De heer Sprl2'~ sp Al, en uur e
~ er zeel' zlok UIt :'>i I 'on zie! zvlven ~!'WOA_I
te hebbe I nIs lj d e r ar leeli ~, de hlt and r
maal dat llll All t bewind wns uek m tijd ns r III
oorlu,;' cl ~ nil tot rP 1 b vredl~end I IH WA~ ;?
b1'll1 t Oua verdedl::Jng" stels>} IJ est el" werk Ink
held ZI)Il, en de H jde de Scherpschutters boa Jen
g.toond dM Z11 ~R1 aard waren veranderd \ 00.

de Bon nrmter I vne ... hIJ OUl till (le ze telde nl
mede duizend man eli oe officieren verzekerdeu
dat ZIJ op1~ I urmen w rden ,..pbrAi!t Omt re
...."penlnll m Bnsutol ..nd ZOIId Rq!'Anng- met
len ilJ liad Lelsen gpe 1IId vpr r un I
Gnffilu wll4de mnn dl_ de keDlH'g' nn~ La
.teld HI]I de !tee Spn~!l 11\ I I zelve ,..oed¥
keuTd en IatelI publ eeren JJe pet Hl" was )jug DIe
MJlj!'Qkomeil to. n hl) IJ hnnp.tno <el tT< k mnAr
de het'r Gnffith bnd Le18eH ..n len lotur lien ~n d. JJ

Ietldehngen verteld ~nt de HeilOTlIl nl~t" elfelle
aft, ook dpt de ReIlennIl vel \Vnchu dRt ~en I"der dIe
loon VAn bAnr kreeil ZlIn rh~ t z u de, Lc18pn
trekt nu £760 per JOM Werd de hutbelRshnl! ver
ollb\)(.ld, dAn Z u hIJ tweernnnl z 0 I eel I r1)~en
~n opperh()Ofd wag b"Zl!l Zlln voll bang' te mlll,el
(De het>r ScLenob chr kn np I em op) litt
waren OIet JOo zeer dd lla~ut Jq dl~ b ZI'< ar m 'Rkk
en ",erden %JJ 01l~pnl d. 1 ~elntpn ,hill iJ] \Ii 19

o,ertUJ~d val zonden 71) Z eh ontwopenen, even als
in TtmlolRil1d !leseL e1dp [(wnmen tr nnelJellJk
heden tlRn lInU bet tp WIltel Z 1"!\!In de kiel le pmtll
dIe hita!' elgel cl*1 Wil 1 rel l,en d )or ml Jdel VIII
rebel]!.e Ue naturelle 1 "hIer wuden Alleufls onder
toe"vOQI'Zlgt i!eplAotBt en dIl wet p ronJlvOp~ IJ
werkte op tele pIRR!"~1 goe I H J hoopt;., dAt d
spoor-well' nMr Q lpenst.,wl op 1 '1.1 Zlil
worden ,eopend HIJ WIlS bll]<le d~1I voo ru tllo
der Haven.erken to 118n eli hl) hl I tWl)fel~e let
er &au of Oost L ndon zou Cd gr td k lonlnlo
bayeD worden IJe flnautJell wItren !lPZ nel "r
-leden leesle had m~n een saldo HII gel ofJ da
er ook In diti volgendp OeA."IH"Iln ZuU Zlln J I et 11\ I
glJlp; lI:estndj, vvorul! De RIJkere ..nll,! had n 'j!
lUst de rekelnng JI1g~zond 1 ~ I mlhlll re ult.{n¥pn
~n bedmgtl vnn ee Ilitf nil I I lell lerwlJI onZe
eigene rekemni! "11<1. r.Jf n III W 1 b lro ..g
Hl) meende d~t d" HIJk~rt"efJJlIl baar
Idem .AAndeel diende t tItIel wo r I dallr
1nJ ~II werar twontd l1Jklw cl dMrV1ur bfld~en
erkltlnd In du vulgunde sessIe z u er Il en IAI,.!'e
h}lt H.n Bllls zIJn dA!\r slecbts eene g'oede adllllOlS-
tlt\tie went verelscht Doch eeu der lldls z u, en
Ifl'oo. scbema Vlln 8poorwe~U1tbreldlng who Iden
met lnhe!n'rp, van eene van Q leen8 1 )1\ n nl\llr !\h wnl
Noord O()Df~eratle zou te,ecs besprol en wor len
Hij hoopte dat er gel'll oorlollen meer zoudfOn ZIJn
de dlfferenW"'l'nssen 'e,bltt r!ll Je Pil In eene not,
aan da RIJkerllj{enll, wnren i~ ruwe omtrel ken nl
Toon~lIell gegeven Het wns d" ph"t des mllllst"ne s
lD hArmonie; met den Gou verneur t~ werkonne~vcorstel I II bet houden eene C I fereJ tIe
T&lI atgll<lIIIrdljlden vnll de Ka lp :\~t" I Tlllns
yuJ en Gr.lqualand \\ est mhn ne eersto
1'lIIag lOU lIjn Is C nfed~rntle llItv(\erb~or? F. dnn
Hoe kan <Ul! best ~t'!Jcllld"n I Get\1J.!e 1 Z ude
ondervl'!\&!ld en een pmlltlsch ·cberna vo JrberPld
worden DEI Trsl1SVR Ische nl nex tIe was lp on,..e
lullklge WIJ~ Pil voorblLr1)! len tutvnor ebrn~t mMr
ko" met on(edaan w rden Ilemnakt De bOt!ren "an
trouwen de verantl\ () rdellll A P.e rpnog der Koln le
met Het hflerlandl'Che !!"blod zou even nis tba 8
worden geregeerd Jl) "n" I d r <oor <len Ander
lAdle dMfvan te milk nH) vednn de VeraDtW)Or
cleliJIr 8<>stullr TO<)fRIlen, met jltltJn(' Rntlertl bemo 1)10 ~ev()lg"tIeldil ~ nlRl e I wal t de p~ l)ll~!.l' der er
JfIlD mt ED';i!Jaod d!\11I et /eto pActen en het belleer 'chtllel d U'ebellrtetJlss~n I dd ll\!\tste dage I b cft
del Gouvernéurs Ion. m ePI 8 VA I le Z0 I te 'prp~e I ~eleerd dnt el
DI heer Scberm bru<;ker bedankte v.IOr L~jler rn ond r j~ 1.0 I I t~ z ,I, der li (jH de 0 lZO! erbel I e I

Zeemagt n~beer Full, r dronk op bet (Jou.ern, !de ollukerheln bestaat dat men op del penen dag In

Jll8Dt" De !leer Avl If bedanktt en lelde dRt het de gb<al Jle "sll1acht ond ..r bC'ehul ..h"lng ~nn eel e
DWl18tene dó verbeffin<r en dPII V()(lrUlt~ll;Z; <1\11nlle !8talltsnllsdRlld rn d"Jl v I,!en"~ d:ljl d)or len verte
Jdul;en yerlanllde ~l'pnwo rdl~ ..r 'HO d~ bel"edl':~~ mnlP.telt II vertrou-

QDderllCbei!lene vnn sheer 11 Sprwj! 8 vo Itunllmst<l w IJIk c nsult wordt !!,enomen over slands belnn", n
ODderatellner1 wIlren Rf.... Zl~ en er be,tnat heel Wlt Ilht I Il I\T \VII gd lie .Ileen rnollehJlln de TrHlls
oa.nedenb&ld rndat II) nld I fOt\v (l.d wlf T1i{len <8" \\ I) 7.lI le hor a <II' dIt ond rwerp ~rstapp'J I,
10& Moe pubhekd 'er a J rin!!, wRar <1"'1"'81}> kunnp 1 10m r Il !le 1I~1 II er Ot tru' LAlom n
aedaaD worden I1Il\1\r me t" lj!elt f IJ J h..t IV "

Ik !hoor dat de beer \\ Rlker "el_erdd bern dnt tt> - \\ nt 18 het <er.cI" tu~chen Rornalllst.> 1 eo
nnoeken, tenzIJ eel e b..hoorltJk" requl81thl u1I I R,tuRhs"" I ne ~el1ll<!n lIJJl PRpistO t del8lltateD
ling van den VoorZltter der .YunJclpahLPlt zIJn AlIpIsten "

H tAG ,N

},ph j 8 - RI eo lf'rJl le V lstó el Losse
I ~I Th~IOll

lWJnkUUI

MIJnbl>er,-Op geuM at van mconseq
nen moet Ik RlI!l de correspondentie
de Roubnix nOl! een paar woorden lU""''''''''.
Irens zlJh schri Iven In uw blad
miJ l~e aanvallen Jegene hem veroonooru
100 Wat Ik allngestlpt heb 18 van AI'lHtntll'll
beid eli door zIJn pigen toedoen Uit de
getelbeid opgerakeld Als hIJ de ver
Inartehu\f IS vnn ZIJUEogelschen brief el
naam en het" aangennme bewusteij
van bij nu weer gew&af!t, hoe kan
scb en Rantr,,1 ken, did Mill DIet pnst

MMr dat daargelaten ZIJn gro, tate
t.e)<en unjne alJOI irnrteit, HIJ WIl mu I
A.I to veel cpr,-lIuwr bil mag dien
op ééne voorwaarde LUIster (ED
lezers Villi de Zuid Af, i'karm) De
$tlljd dal kt ZIJ1 onts'aan !\an Let volo"
Iht blad vnn 24" -

H \ 1\OOl![JES

r,J, 20-POIt~1 I ( J.' f OS (I t::chnp<'R-
vnn l> J JJ() Il,\

r I r "'" I F:I LHI

MIJd li -\ "
mou I Vee \ aste ell
P Bltl.lI, SI

NIEUWE l\HRK'i

f" r 1 bl!
100

0 () 0 0 Jil :1
(I 1 U U 1 11
U I 10 {J .! 3i
(J U l!- 0 0 2
0 2 0 0 4 (J
0 8 4 o ]0 6
0 :l (} () G 1
(I I 6 (J 2 :.I
0 10 ( - ( ]3 0
0 2 G - (l 4 0
U I II - () 2 9
() (J ~~- 0 0 61
0 Il I) - 0 G 0
0 2 0-0 :1 6
0 () - U !t 1
0 1 0- U a 11
0 1 o - () 8 7
0 0 8.- 0 o JO~
0 0 ó - 0 o 10
(J 1 11- 0 2 0
0 5 (} - U 6 0
0 0 ,. _(I o 10
0 () I - U (I lt
(J II fl- U (l 1t
0 0 li 0 2 0
\) 2 ~ - U 4 2

I .Afd
Rednkteu.1

I I 1\IlJ~beer -Het 18 "'Rar&chllnh]k
1\.hng- hd VKn de Assembly VOOT

~ftRt bedanken WIJ zIJn beg-een)1'
ROUbaLt:, onzen beproefd!!n boerenvTl
~en ons to representeren IlIdlPn
an:1 znl hIJ Iedere slem beb\)(.n \\ I
~equlSltles ()P!lemllakt mMr men z..~t
toegd 18 om een pln8ls te nemen 18 dIt

Gemengde Bengten.
"ITTR LllTRR8 OP ZWART PAPIKR

S"dert geruImen tIJd reede werdtln enl,ele
zlichzelf st)amle p )!lIl1i!en al\Ogewond om d~ Rnn
dllcht te vesll,ltl I op bet jlehrulk vlln wItte lettors
op een donier n, hetZiJ zwartell hetzIJ bll\flllw~n
IIlebtel'Jl'rond !\Is vourbeuoedm Jd~1 tege I de blJ-
1)iendheld. WAAraan vel .. geleerden lijden, sloeS' 0 8
~og met IMlg' gele len een RUSSIsch 'Ilatuurkundl~e
l1Ialarewsky vo r alle boeken to drul ken met witte
Ih4l.rs op zwart papIer, waalcl(or de wqze wl\llrop
'fIl thans lezen, geheel zou wordeD omgektlerd

Hilt IS een ultgemRakto zatlk, dnt WIJ de voofwer-
Rln heter zien, nAArmate ZIJ meer hebt terugkMtsen
ljllerUit Nl~t, vol ..."ns de voorstanders d ..r nIeuwe
mothode, dat WIJ In onze legenwoordlge bOeken
aillei! ZIeIl, behalve JUiSt datgene wal\rop WIJ on:e
a),nd8cht beho(lren te veBtl~en, namelnk de letters
"IJ denken de letters te ZIen, mAnr dit IS een '1'01-
k!eerd b~)<np WIJ zien ze met, het IS JUist hun vol-
kbmea afwtlZlgheld dIe het lezen mog-ehJk wllakt._
WIJ zien allee I het wItte papier, en Uit dezd negn
deve mRnler Tnn lezen vloei Jen glO lte uAd.eelen
VPOIt Een der voornlUlmste IS wel blenn g'ele)<en
dlat bet oog h~tw"lk !leb IDspant om den :rUl der
1~lter8 te ,atten, wordt vermoeid door de groote
¥tltte 0pp«lulaKte rondom, terwijl bet nell'IItJeve
~eld van het Iledrul te, op het netvhe8 opduI-
d~hJk wordt r( maakt door d~ lichtstralen dlf~ bet
opp: van v8TIICbJlIellde punten der bladzl]de "pvangt
alertegen kRn men I\8nVoeren, dat het netvli!ll! al-
I~en worat lUInlledaan door qet verschil van Ideur of
vlln hcbtaterkk en dat dit versehllID belde p'eVl\llen
eVen grout 18, terwIJL ook het gebruik van witte let-
t~ra het 0011 n<lodzaakt zIJn AAndatht te bepnlen tot
b~trekkehJk kl IIll) I chtgoe, de ft,.! uurlJe~

In WIlT!;el I Ikbeh.t IS bet I!' br I k v III " ltl! l~tler8
op e~LlIw~rt Il ~n d In het bt>....1 wnt vreem I t>n
I~t g mn.r weltt tocl 111 ~" 1 gevnl zulk ('en PI)Il-
hIk gevoel op nis I I sommIge menschen bet su.ren
Of P." wItte OppPI viII te

ZIJl de, ordp IplI <an Wit op zwnrt In lel daad z 0
goot ftlS me 1 ze,..t d I) I. bet zeer zei. I In het belHI1!l
v~ I allen dlo Hel lezen dat lDeD DIet lallf! drale met
het I cmen '1111 p oevp p ~r te .chMI, en wal)netlr
dé uni nmst~11 uver" lien anr het meuwe Fysteem,
zdlle 1 do ScLelkundl~ zIch ongetwijfeld oo~ wel
d~ ZAak gaan Rnntrckh ner wltle 1Il1t waarvan de
legel w rdJge zamens elill het gebruik wel wnt
Inj!tlg maakt

I lO

ra UlKTP"IJZEN

'ml 7 f J. 1(Y PdJrunrlJ 1880
!. j £ ~ d'
U 7 0 o 16 0
0 1 !) 0 2 3
() 1 !) (l 2 /j
0 () 0 () 12 61',0 L, o 10 0-010

I~(J I !) - 0 :I
0 1 0-0 2]-5 Ir.. () H " 0 Il I

.(j(! , r U ~ 7 - 0 ... 0Ilio h. J U 0- J 2 -1
IWlb U 0 () 0 0 5
105 be lJ 15 :I (I 16 6J7'i b. U 6 0 0 7 6

ZAturdap' 7 Feb 7d \\ IIp:ell8 39 r~nrren
Mllard, 9 d, 1 do 2 dl
nlDgsdn,! 10 d, 4 do }9 do

TABLE BAY -ARRIVED

Feb 7~StruttnD Audle] sh I).-«() te;I~, F N
Rl(:bnrdson, from Bangkok Nov ,bvul d to folnl(llth
Cargo rice
7-\1 IJWIretb8, Ger 3-:nst1 seh, 240 t()!]!o,F DIHt,

from I redcnekstadt Nov 8, t, thl8 pott CArg)
limber

7 - Jo11n Elder SSt 26W b lS A J Copper, trom
J1ondoll Jl\n 14, Plylllou~b ló, S~ '1llIcentjf24, bound
to Adell\roe, wltb 29 saloon pas.enge.... f9 SllO<nd
class 218 eteeraie 115 crew-421 all t Id CArgo
genf'TJ\1
8-1 uIlIJ" OalLle CRMSt liOIl luns,.r D Jelf-

rll'8, from AIg-on fuy Feb 6, bound tói London
ClU'go geneml Anderson & MUrJ80lI l\)<dJta

8-1Ilelruse, CH\!St 810 !,ons J Ros< trom coast
JlOrU!, Feb 3, to tllis port Cl\rl!"' general IAnderson
& MUrJSOl1 Rllent,

O-Emllnuel Ger sch 78 tons, I L Tycpaen,lrom
AI:oa lla.'y F"b 1 to tim port In bAllast

O-Anll8 [ Tllylor, bk 306 to})!, WjllAyery,
from Boeton N v 15 to thls P' rt C8r~n llehsfIll

O-GleDrsflll bk,412tltJ8 \\ Power! ftpmS".n-
~n Dec 7, tJ thIS port CaT!.l'Oconls

O-Astenn wbftIJn,! Am s·1i 71 tIns, r lW OtRpo,
cnnswg- to this port for repIIIrs Cargu 0jlt

0- \\ Illehn "!'Tler 3 mAst seb fr m ndoD
10- TI1'ymoutb Castle :::iS from Englan

TABLE BAY -"'~IL&D

Feb 7-1 udwljl sch t'J AIr-Oil B,n
7-Nile bk 10 Pel I\ng
7-Ad~lp seh, to Saldanha Btlv
ï -Jnbn I Ider SSt to. Austrnha
8-1 unllln 'lRn~ Fch bk to GU!lm
I:'-Rn l~oon lt Lh to P~r.s.,e) ft

R-Aslatlc R.\JSt to C,ASt p rls
JO--..'lea B ru, scb lo '\.nl{TI\ P qUIUR
lO-Florence, 8eh, to P~rt Alfred
IO-SRlda, Auet mal -of war St to st Hel.Da.

lJUN~~C. KBDIOI & co VI GOLDSCHIUDT

A IH Leonm eli Jones voor el~cher Prokureur-
~rAIII "n IlId vol Mt Cole v, or verweerder
ze lAAk WilS rp~dg hevórens VO)T het H f J),
WAren k'lfl el III deze, dnt da v '" eerder In 1872

e~churs e n zel~errl 8 III I!'pld~ vurscbu Idlgd IVM

hll OIet 110 1 betn'en )Je scb lid ontatond UIt g ed
door ~1'oher8 j!el~nlTu lit bedrog WAS £12,000
d" ti 8oher8 ~~ Ilen Jn~t ,erwrer IM e. ne echlk

RAn lo een d"RTt e o~:;rem"nJ t (b! tIment wllrd
ril\t als d~ verweerder I I hpt beZIt vlln een

IS Hln ~I]n va1er mOi1t ~(>rnkelJ hl] bet b~dl'llJ!
Ral 1\ enden I~ J \VIltIlI; der schuld Mil de
ers I, 18ï7 ove Ipsd ver .. ,,"ri~rA vnder M het
eene 8n II nn ,al' £5000, met de beptlhng ecbter

als 'f rwe"rrler qe erfema mot wilde aan,fInr Oil,
1l",ld Bllll ~I] le kindelen ZlU toekom!' 1 De el-ch
wos dllt J.lezollde erf(lnl.$ yonr het ten lIltvoerleg
d ve r!'ll IJ kom~L zou \Vorden bestePd In de esr
nklle was abt!olutle ~~gev('n vnn de InStIIntle, op

-dl\t :;rllen be~IJS Ilell'lverd WIlS dllt verweerder
beZit der erfeIjls l!'ekolDen WAe De znak werd

d met du i" lOrh :rl Il II' van vel'1!Cheldene etuk
lt bleek al\t v. rwperder alreede een voo

VlfJl£1000 P de erfeDls ontlang'on bnd dat lHI
de el.chen ID correspondentie WI\Sgetreden "er
lI1trekkem der bewuste oopabr.l<" In de ovprcen

d\t 111 eehtel ~eWd erd haddon In die ophef
genoegen te nemen rn dRt bIj, Goldsehmldt

GEDOOPT

In de Nleu\\c Ned ~eref Kelk, op Zundag,
I Febr, door dell WelEer w, heer A 0 ~Dck-
boff, eelle dochter van deu heer J(,&n Baptulte
ConIlul8 LUI)t, mel name Marlha Jol~Rnna
GOfllldlDR Op WOCllS<lag, 4. Feb, !loor deu-
zefr en Leeraar, eC'lte dochter Tau dUll beer
Pblhppn8 AlbeJtus Myburg Bm k, met name
Johanua Maria

OVERLEDI N
25 Jan - Jongp) c.: U8I\Ilna Chll8tIDa dorne-

hBS!'n, ond 15 Jaren en 6 ml\8l1den
28 Jan -Mej WllbelmlDa Corneha Sla~bert,

hUls'rouw van dell beer Jan MIChiel Reotz.ke,·
oud 54 JRren en 4. maandetl

30 'au -ChnstiDan Jacobus zOou van den
bper Frednk Francla, ouJ 1Jaar eli 6 maandeu

31 Tan -V lulet GrnQe docbter vau tien Iheer
W Illmm TU1VDBend oud 1 JM\! eJ 6 maand~n

Febr 4. - De heer umbert; Joho OohJD
I~ront, ODd 27 Jaren en 8 maauJen
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