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i, De StoombGote". de~8T,.Maat!cbappij Yert1'>":~~ I·, ". (, ,1.' ~ . ' ',.
[keD' D ,Kaaralat llaa~ • . , DR ·'ilE,lSR, ti.; S:cilBllro'Olim.
i ',E~(JIfLA.D, ,i I'., ' ~lrefii~M ea.. _. ".'' litrijld'"
'-.~q,Jty OlD jkJl ~,r~ft,l)jD~. '." 'eSt. i kCe-:~ .e.r::,·cj ,!belena en .&f.oe!!PJpn an,il~I!~ ..n-te op bepaalde I •• ~ j ,p'. . ' ~.
~ulllchelltijdm. !; , IVl1Jdag,,;)27 Februarij
AFRICAN, Kapt. CRUTOBLEY, 2 MurL ',' ". ' ", ,
PRETORIA, Kap~ LAllUlER, 16 Maart. " ,.Pu~hek te doen 'Y~rto!~
TEUTON, Kapt ¥AN~.,ING,,80 }(nll~. ': I Ziju ~ai~d,t'.JI,' i~i do ptar,ta .":~DcIe~i1.
pURBAN, Kapt. r ARLllon, 13 Apnl • gen In ,Ji'ët >;;Z".rtland{ tno ~e .• tcteilmg

JUAn tu: KU~T'::!\F,~S .r.N N'Ttl~ mesbQ'7' : • VERDER .
i V~rlrt'k~t-u liJ! om, de vi eru-n .Jn~en, Il;& I .
~lUIko,,!,~ fan ied..r~ RI()o~.,h(Jo~ 'all E It!'la"~, RUeD vcr~ocht:
en eenIl" de 28 dll:.:e". -ét de Stoomboot nolir bestaande In,: "
~at"l Hire reis voort' 1.1\,'r . 6 Koeijen met KalvereD

ZANZIB ~R, 200 Sclia.,.n .
25 HaiDel, en Kapaleni,
4 Tre:k~rden li
1Rijpaard
40 Elels ~ ! I
1Sch:otac:he Bakkar 1
1Wlligen .
1 Zadel en Toom
1 Spa11 TuigeD. kompleet.

Huisraad, Graven, Pikken, eis.
B. WETHMAR~ ,..

: Secreta~.
Malmesbnlj'; 20 Jan. ]880. i '.
I. W· Moorreea, Jr. '" 00., Afslager' . !
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DE Ex~kureD; . ~,reD~~ud-'
" T"eekuil .. ~'bonde "_J ' .., ... '. tiaan'S .,

89 Aan teelbeeatef,J, ";aaronder zijn AOl!'llt:1Ui

. 'met jonf: }{alferen .
.60 TrekOll84in ~'l L' .
1 Extra Bul, \ait,dé átoeterij YaD den

}fetiCK "
8 Merriea met Vetiien8
8 Jonge Paarden,: ,Hengsten en

,an 1jaar o!ld:
EeD lot Vette Varkens,

~ Delagol1bnni, Inh.imbolll), QllillilDono eb
Mo'ambiqu iaa .. lt'",geode.

I &Iourluarljel w.or,!el" oi,g<,r. ikt I,gen rer- I
IilÏndmlePrijzen.:, I
i Voor Vracht of P8ss!1"e clO" n'en UIJlo ..k bij I
de Kallioren lier MlaA1.tbappij, in de Atldo:r1ey:.
liraal.' !

TI::fOS. Il FtJLLKR,
ni'~klt'ur pe,,~rll~1 voor Zuid Af,j~..

11 Maanden

,~.". ..DE. Kon. Mailaioomboot
. - . AFR I CAN, W. C.

.~ C~IUTCHL8Y, 1l-N.R, Gezag-
~rcler, uI: als ~velige,meld vertrekken op
DiDgsdag; 2; Mutjt, te • nor 's namiddag".
P&88&gi~ gelieve, Mn .boord te gaan &an dê
Ooet K~i, ;Aired i Dok, niet later dan S UDr
's namidl,J~g$. ~ee~ ladlDg zal ingenomen wor!-
d-n na 12 8 PJlddags op den dag van vertrek.
Voor vracbt of passage, vervoege men Bicb
ten Kantore van de ~toombootmutsobappij
Union, Nq. 62, Add~rle~&~raat

Nur Moaaie1ba.'l~~oabá.a.i, Kowie en
; Oo~ Lpnden.

..
DE ~oninklijke Mailstoomboo'
! T~U'FON, Kapt. E. lIANJJIBOi
R N.Ri, qezagvoerder, zal. alti

'. !>oven8emeld vertrekken op VON-
DERPAO, 26 Fobr4arij, om 12 uur 's middap:
P8888gters. fNlieven; aau boord te gaan aal!. d~
oost ~4 Alfred Dok,' niet later dan 11 Dur
'. morge DS. GeeD laQiog zal ingenomen worden
op den dag van vÏlrtrek. . Voor Vracht or
Pueag,e vervcieg!! men zicb ten Kaotore van de
Stoombootm8M.scbappij "Union," No. 62j
Adderrey8t~. i

-+ _.---------------~,

Kowie en

9
500 -''"'!'é'"'''1"'''
200
200
200
100

1
1

J, W. MOQRREES, Jr. &! Co..

Bottelarij.

KON

.-;. - _.I' '.,. di' • d. P~-u.enIBeDOO· g •

ONMIODK.LIJK ~oodi«d VIJF' GOEDE
STERKE KARP AARDEN. .

Aan degenen die ~aDige PaardéD 'te koof.
hebben wordt ver7,,,cbt, ~b >te vertoonen &all be\
Stadbuis, op VRIJ, lAG. 27 DEZER, ko Jf>
ure v.m·

Op last vau deo Staqaraad.
JNO. A. BOOS,

Secretaris. ' DE ODGergeteekende. ~. geaood '
door':sie,kelijkheid, aal iD' eie li

KAART AANS'l' pnbliek doeD 'f'8rbiopen,
Zijne welbekende plaats I:..md óT'] .

KU IL, gelege'n AcMer de aart, "el 1'00 leD
1'&nZaai- en Weilanden enbebbonde ,olop W ter,
-benevens al ZtJNE LOSSE GOEDER •

Bijsonderh~o iD eeoe lakre Advertezat
. . O. J, T. DREIJ8

J. S.••• ,IS 'CO., Afslagers.

'.0 10 P.ardeQ·krach', ~eslelJ op Wagens, ten e1nde Je :g, bl'~'e Macbin., deor di: Koreadia-
li~tcD, wallf zij nreucht moge word!'p, ~e 'fenoerel!. ..

10,én '12, 'St. '!GEIO~GISTRAAT~
! •

Stadbuis, 21 Feb 1880.

Buffalo
" ~ , .De Heer L H.Coldschmidt

ISKandidaat voor de va.k&ture in:d&
Direktie der Kaapache Handelsbank

en. verzoekt ~de onder8teuning V&Il JijJie
. d~ .'CVnen en. " .

Pitte Dorschmachine
I ,.' ,

,-
. 'l

. '

t,.

In den 'Poedel van wijlen den beer .t,4.COBuS
HENDRI' LAHGAN. ,~ ,:; ~

,¥:::.

L~VE"~E HA,.E :lo rurl~beelltrelitein," in 't :Zwart.
doen verkoepen :~: ;? ,

1:1), Paarden . ,:,
;i2 Jonge Ezelk, Sj.ren odd ': •
:';3 Jonge Vaarae~ "ê~,
.~6Scbapen ' ;
Il Zogvárken ,met'jongen .: '
I I Paar ';ruigeu ~l:
i 1 Zadel' ~;
, 1 Pakzadel.

gewone 888Ort~meDt Huisraad;
Rog 'ell Ha.e!', ~b wat

wordeD aangeboden. ' .,
B. WETaMA~

I , Secretl!oris.
Mal~~bur'y, 3 Feb. l880. ' :,.

J. yv. )i[OORREES" iJr. & CO., Afs1:'ágeFL

pp~LmKI~t~OOPI~G
KOS~BARE' PLAATSEN'I' ~ . ;---r~--_.'FE ..f\~EBJmG.--;- ~:'~-

M'~~belen, Lévende 'B:av~
StnUSvogels; enz., énz.,

OP DONDERDAG,~['
I' : .
i i 4 MAART EK., ;;

Ten Tiën uur des Vpormiddag'8 p*iea.

DE ,tdergcteekend~ de 'Plaats keur~~,
tj' :Claremont, gekocht en zicli jaWaar

ter woo~ t'.ea~igd hebbende, zal dieDtengtl.'rolge NB.-De Verkoopiriu zal precies ten 9 ure
~~::~; pubhek doen ,erkoopon, ter ~I~tae' . 'beginnen. .

*~Zijne Welbekende Plaateen :'; I ,. A. p, LOMB~ARD;

'Lan~erug' en,.~~r~efo~te.··in,' J~~~ij~~~:~:;.,bj~~Ce. Ats~fI'l.
gelegen l~Koeberg, na~IJ Pblladelphlafj groot ' . . () -
tezameli!;~,700 morgen; :wel1H!kend als dl.beate GET,RO~WD~ o~.. Dl1lgsdag, ~4 Maa:t, met
Z&ai. *i Veepla.a~ in aat vru~tbaar Speciale Licentie, door en ten huiee van
DiatrikWien volop 'Yl)oriien ván Dliver den WeIEe~w. h~r $TEGMANI4 JACOBUSPETBCS
W&ter "t atandQondeo,de FODteinen. .,'. ROU1, met Jong"J' W~LHKLlIlNA JOSINAUi W liL,

Lle Wt~n~;uizon ea do vele ~n~~re ,erinac.·hte DB WIT, ouda~.doch~[ van deo beer Ooli!UNT
Ge~Q"lta liJn sDffisant en genetlijk, en l~ beate DB WIT, van TiJgerbérg.
orde. . ii: : •. : ,.:
2.'~EVENDE HAV~.
10 pr!" btige gedreaaeerde RaiD_, "tot 7

jaren on " 13 goedgeteAlde Hengetoil, 12.j!aterke
Ezela, p, uitgesochte Aan~Imerries (~t en
zonder Iéuleos), 120 Aanteelbeeáten, UiTrek:-
0886n, 2 QQllen(beate ras), 500 Aant.eel+pen,
40 Var~~bs, enz., enl" Em ,.c.
TWEJj~~N~1'WINTIGSTRUISV~
,an om~nt 3 jaren ODd. ';

1'< , l
_;_:';3. QRANEN.;; 0~:~~,a::nli~~:::n;:f~u~~nt;~:

14O~#ddeD ~roeg ~koren, 160 1(udden in den ouderdom ,an 63 jaren, 7 maanden en

~rsBt :l.'!. "R_a.~~~;Gr~,. lJr,~~den8C1.·~.·..,....~~.· 10 ~~:k~neg~:c;uP;~~eU:de~O::rdeD hiermede
":t '4"" _. uitgenoodigd zijne begrafenis bij te wonen.

4 Her_rds Dnbbekoor en 3 dó.~ED'k.-.oor Hé.t lijk zal HEDEN (Woensdag) NA AUD.
PloegenÏi: Land en B~klanda Eggen, J. Bok. DAG ten 4 ure ten sterfhuize worden opge-
wagens,I,;[(apwagen, 2 Kap. en 1 I:Iok-l'uren, 110men.
1 Wa·e*:~o., 2Wlmmachin08, Wagen- en;Ptoeg -----m-..-.:_.... BiIiiJI

tnigen, N~ten P-tkke!l' Graven,Ma.nd~D,~kken Aan. P",_i·.H". e en Vrienden
en dergiWJke benoo(hgd~edeD. . t:' , ~k 6. MEUBELEN. ~,

Het ~~"olle IlISOrtimetit VOOl'-, SlaaP. en
EetkamE!r Mcnbeloo, G'aa- .en ~werk.
Keukf!nj#reedacbap, enz, i ";"

-,UlaERAAl BONUS_ .
J.J:lï1o~~~R~to;~~~~~,

I . .
I'
I ,

5 Goed Gedresseerde ELelB van 5 tot 'i jaren
oud

6" .. Jonge " " 2 tot 3 "
4 Extra Merries, waaronder twee Jonge
2 " Trekpaarden, Ruins
1 Span good gedresseerde TrekG88eD ,

I 20 Aanleelbeeslenj waarouder 10 VaarzeD
300 Schapen en Bokkeu . ,
30 'V4Mte Var1u1D8.

Le8IeG.e4~I'U e. 8oer"erij~erte4K".P,
',ns :,

2 Open Purdonwageus
1 Tent do do
1 Kapkar
," f?pe.n Wagenluigen compleet
3 do I loe~ do do
1 Span Jil' I,en '
3 Dubbele- ,roor PloegeD
3 EDkele- do
a Z"eedsebe Ploegen, met Stellen compleet
4 JQ'kken (Ket'tiugs en Zw:ingels)
2 Braaklands Eggen
2 PI~g .do
3 Gebreide Beestenvellen
SOngebreide do

40 Velzakken
Piklten, Graven ou Yloergeeeedschep.

GRANEN,
1>.

20 Mudden Kooru'
4() do Haver, good voor Zaad
50 do Garst.
14 do Rog • ,
ED wat verder ten dago der Verkooping zal

worden aangeboden. ,

LET WELf

'0- VERLEDEN, un de Paal'I, op Woeosdag,
.18 dezer, ou, ,teederge~fd kind ELiZA-

BETH, 10 den ouder~om van 4 J&ren,..8 maa"den
en 16 dagen. Diep ~treurd.

IS. JOH. MARAIS, D.zu.
A. G..MARAl.S, ,

. g~b, Dl! V lLLIERS .
Paarl, I!) Feb. 1880.

WORDT bekedd gemaakt, dat het den
Heer van leven en dood behaagd lJeefi,

tot áeli'te D'emen mijn ~ergeliefde Ecb.~e.
noote; MARi,.. QaclLL\ Louw (geboren D'C Tqrr),
in den ouderdom van ~ I jal'OD, 8 maanden en
5 dagen, n,a e,n ge_lnkkige eehtverhindteDia
van 6 maanden, nogtbans buig ik mij ootmOOdig
onder den wil des Hecren. .

p, J. LOUW, P.zn.
Paarl, Hl Feb. l&~(I.~

.":~
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[Na afloop dor Ve~koolling zullen opgneiId
"j>rden
i12 Aanteelbeesten i

I 1 N&lDáqua Bull !
i20 Kapater Bok ke~
:20 Merino Hamel8~ •
i I

N;B,-De Verkoop~ Zar precies ten 9 ure
, begmnen.· ~
I.W. I .. rreeni Jr; ~ C•. , .ull.n. I DE ~A. AP8CHE K<?PERMIJNM

... _ .. .. _ ... '__ •. •. • 10 NII"taqualand III pacht 11811

'

fN tb.' .Ii 1 II .I. ,Afrikaan en ,allrkrc llieuw.bladel1,.. au es aa.~c.Of- .e.,e",ute~ yonrd ..el;j.le a.llbiedillj!en Yoor h,,"t I
"1'XTORDT beken4 gemaaU d.t h to deu ANG ORAO El'I;EN, tha". op (lit' plaal
l'l'. Heere beha4gd beeft 01111 teerbeminde Diensvol);tenll zal op dl' pIsa:!.! ••

~ntJe J.&.COBUS ~BU.U8 d?Or den dood on8 VERK<?OPING wor.den gt'houderl op
,,!ontnemeo den 20:8'0 d"eser.lU den, ouderdom Er IS ~roóle lIlót'll" gtll1ome" 'om
~ ~.m&anden ~n 12Jdag~n. Jilekl.~.n An~oTI\ dieren zij.n ingeH)erd

,WIJ berulltel'l ID Gdd. wil. . , BIJ r!ezeUde g ..le!!enheld zal ook
J. M. DE WET. 'erkocht.

• II
/
I~

j

/

2 Ro"kwl\geus i
1 Kat !

1 Paar Kartuige~
4. Zadels en Too~en
3 Dubbele-voor ~owards Ploegen
2 Enkele do. I do. do.
1 Do. Zweed8c~e do.'
1 D01'8ch- en 1 V!laDmacbine ""'

Kuipen en Vaten
1 Lot Beest.evellhn
1 Kwantiteit Z.avel
1 Do. Mcpougala Scbaapwa.ach

12 .Balen Wol i
Omtrent 5000!Ibs. Zout

GO Wolzakken !
70 Graanzakken I
6 Sensen !
1 ~ohaapberder8 Houten Huis

Kruiwagens I
1 Scbaal met 4<10lb. Gewigten
8 Dozijn Howal'8 Ploegschareu
1 M:chine van Paardeckracht om een

. molen te d jven
1 Machine om hapen te waaschen
1 ~chroef en I
1 Lot Smidsgereedsobep.

i

GRANEN:
2QO Mudden Konln J
300 lt HRv1r Goed voor Zaad
180 " Garsf
100 " do. i en Ha!er gemengd
80 " Rogl

40,000 Ibs. HRvPI'~e~v811
25 Balen doj

4,000 Bossen Dekstroo, I

en wat verder ten ~age der Verkooping zal
:worden ~ngeboden. I r

N.l.-De hrkoopJng zal ltrfeies tea :,
.re ~eginDeu., ,

1 H. VERSFEJ.·)'
Malmesbury, Feb. i880,,
J. W. MOORlUiESj Jr., & Co.. Afslagers.,

Publieke ~rerk"pIDg.
I' ,

,_ -~-- -----;---- ------

DE HEER CHRISTIA.AN
KOTZE, zijn IWoooplaat.s

nOOF" verhuurd i hebbende,
ondergeteekeud,·n gel~t om op

I

.Maandag, 221 Ui,art aaust,
MD zijne Woning ~p bovengemelde plaats
Il DOOi(NKLOOF,"~Telegell in het Zw.rtlaud,
in deze Afdeelillg, bliek ten verkoop aan te
bieden de rolgende. . '

LLVEN~E HAVE, .
I Elf

Losse Goederen,
. . I

ALS LEVjENDE RAVE: .
6 Ezel» , '
1 Jong Hen~8tpatrJ, 3 jaren oud

80 Merino Ooien ,-..'

LOSSe; ~OEDEREN.
1 Kapwagen i' ,

,,1 Nit'uWé Bakka~ op Veeren
12 Ve.lzakken i .
2 Dubbele- Voor Ploegen
1 Enkele. do i do
3 Amerikaan8che iSenzcn

; 1 Karnvat I
1 Vat
1 Bakkist I

Pikken, GraveQ en Schoppen
: 3 Jukken met Z~inge18 compleet
2 Paar Acbtertuigen
6 Voortuigen i

BVJ:SaAAD:

PETRUS
I'DOOU·
heeft den

2 Vederen I:ledde~,
, 2 Katels'
12 ~toolen
. STafeis
! En wat verder zal iworden aangeboden., .
, C. P. KOTZE.
1.Malmeabnry, 24 F~b. 1880,
i

PETRUS BAAR1'MAN, H.zoon ..

el, Olse., ".~e.l,
.mJ~ .'t~I.;~.I., .),

,;JANBEmBSFONmN,~
~CH1ER DE PA_A.BL. , . +
. • ---"- i <
lilllOlJ,ënten Boedel van' -{.&.COBUS ;

; ,~J~HJ!L)lUS Uus.!

OR VRLJD4G,. 5 MAART A.S~,
~

~L op l:Jo.e~.geDoemde plRats verkooPili.i.. I worde~ geHouden vaD :
. , I 8 M~ilf!S8la ~.
, il 3' Pal.rded ,.
'! 9' O.Ien ; .

2 W~entf
2 St~llen Tuig
2 H~wards Ploegen

Sa!idsgéreedschap, ez., cnz., enz. .
De VerkQopi'1igzal beginnen om 10 Uur.:
, G. W. STEIJTLER,

Eenig Curator. ,

DE. VILLIERS, F 1880.
U&lL.lJ.!£I~, FAURE & 00., Afslage~.

E. RUTHER.FOOR '
• z

~
~
Z
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~ ••
~ -ellH
~; .~

~ pi~
~>- 'PI

I . ~
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~ ~
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~ PH
W ~
<0

~~ ....
[ar-ve..,rell.·.' AsseII, wagell.D..·.ak..ers ~I.,a.'.•.•.•..te"ialen.,. Kar.t•....••.ede.'..II',, NaC;alsche Rem.ers, Staa Jz~r, Dommekr~chteliJ

Bo,teu e~. Moeren" Gr'ende S. :eu KU~I)pell;: ;
... .I:Ilgg,:.1~" . fA P~~ETW ~Ni

AI.SOOK EENE GROOTE VE~SC[JEIDENH~ID :: ,

.ALGEMEENE KoopMANsWARE~.

RUTHERFOOR ; 4: BR ER.

(/J'

w
z

Stopverf . ~
Slockhoirrische Têer

Vtn:ilergllls
Socla KriSIBllell
Terpt'llliju
Verllis

\rnl.ll.OOAIUI c»lie
Ol~e

Me,jie •
(GJeaaSQrteerd)

, ~raby's "Sun Brand" Geg~l~aniseerd Ijzer.
v. Kopstukken Slijpsteenen ; Toitletstellen

Gootwerk K.'oeL~ligt(lrs j ,'. Randsloren
VOl8le!l Bore« e'I.Omslagen li' KisLhe'1j.{st:!s

Guest's PHardt:nhoefip:ers Doodki,sten beslag;
Ny t'S Mulenl eli Wbfsl- Tuinharken .

machl .,t'S i Schaver.
81ikhn Burden i Nijptollgen .
BIHdl\)u~1 I ViJlen I'IJ Ra~.,ext
Blaozi"k .~ Ho~fij1. .. ''IlIlgels ,;
Kampk-tets Gt'!Zol"" K<1pprw~rk .
Negerp' t ien . Scherp Gereedeebsp,
Zeeppotjen SO(lrten;
Lijmporreu ' Karkrukkeu.

Machillt'llIle<!r ,
Alui» i~1Slukkell~

.,

J:
",0
«
s

alle

«
«
z

DE KAAPSCHE KOPtRIIJN MAATSCHAPPIJ
. . BErEnKT. - .

.• KENNiSGEVING.'. '--. --------+--c---~. '.; i

, \ A AR vel.El~nzoekeu gedurende der 'laatr' ten tijd ontva:ngen zijn VOoT den Koop van i

U de Plaatsen behoorende aan de Kqperm ju' Maatschappij, zoo zijn de Direkteuren
der gemelde Maat.8chappij genegen, ofsphooUI onwillig to verkoopen, de Plaatsen voor
een tijdperk ~aq jaren te verpachten. l ! '.

Tenders wQrden bij deze uitgeuoodlgd ~t 15 MAART AANST., voor de Pacbt va~
de ondergemeldë Plaatsen, te worden g't"dre$eerd aan het Kantoor van den Superinten-
dent der Maa~cbl\ppij, Ooki~l" Nam&<{ul\lan~... . ., '
. Personen die voornemens zIJn te 'I'enderen !worden verzocht het ~ldperk op te geveQ

waarvoor zij "en~?hell te paohtcn en dei 80mJe melden die zij jaarliik. willen betalen voor
de huur van de bl)zondere plaats waa'rvoor ZIJlaanzoek doen. " .

Daar Namaqualand de natu~rlij'ke Wlx>npTaats van den Struisvogêl ia zijn deze Plaatsen
bijz~nde.r de ~~dacbt "aI:'rdig vau .h'n di.! de Struisvogelboerderij drijven, zulk een
fraalen loopgéoud voor de V ogele bezittende, ;

: ; 'I ' ;
NIlmen d~r· PIRAt8ente worden Yef}*:¥ i Morgen V. Roeden Á.Cre8.

Modderfentein, met gelieflijk Woo~huis,i
Buitengebonen. en Tuin I··· i 8330

Nababeep ... . .. : 17620
Keerom . '" i 1$)421
Riethui. ; , 15865
Ezel fontei n i 14507
SpringbQ'k .. ·1 17120
T>anllekraal; I 6800
Wildepaaroe Hoek, tAandeel.. ......[ 4618
Oubees 'do. . .. 1 7688 300'0
De Riet, ! ... 1 11429 24189'98
N.B. De hoogste of iedere Tender riet ~oodwendig aangenomen.
Het recht om Mineralen te zoekon ien ~ijnwerk te doen en 'de magi tot het aan-

leggen en geqroiken van een Weg, een~' Spoorbeen of een Peardehspodr over gezegde,
plaatsep word~ ~re8erveero. ! . :

Verdere pilzonderheden knnnen. ve omEill worden oP. aanzoek;.n het ,Kantoor van
; : I KING & SON,

I Wharf8~t, KaaPstad.

481.{)

." ~
• :. J

L~ION M AI~ACHINESI
i ~ ; I '! , _! ~

AND~OU~ERS, d.i.e deze beroel'Q~e M~chill~' w~n!chell ~e! bekomen, g~péi~en
zoq spoedig mogt:llJk hunue bt'stel~lrIgeD III te ~flld~n, ten einde zeker le ZIJ~~'Ylln

aftever'ng. .! i.' . '.

HARRISON McGREGOR'S A.LBION ~fAri:Hl'H~.S hebben ill de laatste, vijf
i~. ~rallkrij k ell EI1~e!Rnd, alw~.llr ~~ MAAn~ .&D~TRIJ DE:rr op weté'lschappe~

e '''Jzr gehouden worden, 120 P: Ijlen bekomen,"t~o~den eo Zih]eren Med'ill~f'rn~

: R. M. ROBS &; Co. J;enige A.gentenJ206.06

_- i

,~ \,

en ProduktD.
,

Oná;rgeteekenden ontschepen ~ban. ;

Ex "Taiw&u" yan rodcli01i-"
2100 ~OLLIES'TiIEE,'BESTiliDE IN:-

Cpngo iu Halvekilltjea en Kistjes '. :
Souchong in Kistjes, viar k"'l\litei~n Il.·
Qilmans Menlt8el in 10 catty en 20.catty Kistjes:

I
Welriekende Caper, Welriek.erlde Orange P~~o eh Gunpowder' Thee.

Ex "HermaD" van BougJcoW,
250 ~iste~ Gemberkonfijt en Chow Cbow in Kiste~, vai zes 6 Ibs. Potten en twaalf 3, Ibi'

'IJol"geunllt. . I ! . .'

IN VIR'I'I'ACH'fIN ALLE D~I:N; ! : .

. Ex "Pergy Dog" van de Pe~he Go11
3200 KOLLIEB DADELS, iu Matten, Zakjes eUi K~ten.

," Illl BIBnEN VOORHAlfDIlU, ':.

Beetu~ Tafel, Huis, Ra.ngoOD en BruiIie Rijst, lllolBOQk llauritins Buike,.
Een ~te.!oorraad' van alle kwaliteiten. in groote en'\".lein.·'8 Zakken.
Alles terk~Jgbaar tegen de laagste Marktprijzen. . 1 . '

. .. .,.. J. G. ST~YTLFR & Co.-
St. Geo~traat, No. 28. I

Kaa08tad, 22 December, 1879.

, -;

BE G T.
RAPPIJ,GELIM.JTEERD, hllre plll~t~n

beu de. Ills per IId"ertfolilie ill de Zuid
getil bet 011 "lIu:l~n \'II'! \'encheident
teil, zicu le o~tdC?IW YllIl hare ku(ide

M," ill de Rf,leelillj! Namaqualalld, éene
N DAG VAN MEI AANST.

d ..r GeilelI le vt'rbe.tel'en, \'001 welk doel

Muilea,ll!, Out;~ en Koeijen worden

·l
I

LMESBUBY

UaSblllB..,
j \ .
I' .,

'PUBJJEKII~~~l~RKOOPING
I !, •

VA'N

LEVENDE, HAVB,
, ~ LOSSI!i GQEDEREN,
Boerch·rijg·el·('tdS~bap, eBI. ti,

'I)' E'HEER w .lr. 'irs KOCK, zich ~r WOOJl
, naar elders bege.ende, zal pubhek IateD
lnrkoopeu op '. .

,DONDERDAG, 4 MAART 1880,
[Tla PLilTd, .;
,I ,

" RondolDlChrik," . nabij 'rweek1lila.
; LE \IENDE HAVI:

8 Frnaijo Merrirs, waaronder 2 uitme-
teude Karpa!Ufdeu en 2 Veulen.

2 JOII",O Merries. ~ jaar oud
S Uit;ontcnJe Knrpaarden. Ruins, .......

, van 1 Rijpaard .'
1 Jouge l iengst, 2,joar'oud, n(komstigTD

rien illge~oerden Hengst .. Pi ..t ••
6 GeQresseel'ao Ez,ds
3 Jonge EZbls' ! .
1 llij'loOndel' fmaijo Ezelben~

30 Aalll.eclbeest.eu, waaronder Koeijou met
Kalveren .

. 2 uitmuntende Waterkar-Oaaen
1 Jonge Bul, van goed Ru

860 Sebapen
80 Bokken
4 Extra Rammen '
1 Gevoerd Varken.

VOORTS:
2 Spl\n Tuigen "
1, Paar Kartuigeu.
1 Lot Tuigen' .
1 1".' '~a.tel en Toom

li~IWI'8, Zwingels, Zweepstokken, Tlli!g·
rakken, enz.. . ~ .

1 Bokwagen. IJ~rcn Aa, ;kolllplee~ nieuw
Voor· en Achterleeren

1 Kapkar
lOpen Kat'
1 Bakkar op Vereb
1 Waterkit.r met Juk
1 Nieuwe Hornsby's Maaimachine
1 Drie-voor Ploeg
2 Dnbbele-voor Ploegen
2 Enkele-v~1' Hofvard's PIOf'geD
1 I'Jzeren el' 1 .Houten Egge
4, Houton ~ril)bell, waarvan '2 Water.

kribben'zijn
1 IJzeren Schroef
1 Nieuwe IJzel'en ,Kruiwagen
1 Nicuwe Hooisnij'maohinc
5 Zeisen
1 Houten Dushel
1 FrRuije Hoenderfuik
1 Nieu we Naaibf\lfk

Hont-, HCj)Oi-en: Brand vorken
Ladders, I ik ked, Graven, KrduJbekk.m,

enz.
'1 Lot Sparren en Plankon
1 qe"r groo.te Knjalenboaten

. andere kleine .Baliea
~ Wijnvaten ill soorten

Groote en kleind' Karns
. Emmers .
Voer" eli N.eelkieten
Vel- en Voelozakken
Zeilkribben .
Eeae hoeveelheid nieuwe

""" 10 voet I~ug
E, u lut ~tlbruikte

HU:SRAAD.'
Houten eo IJlI(jren LeJ~nnten
Maboniebouten Kleederkaateu
Spiegels
Kinderkatel

.4 Aauzettafuls
2 Dozijn Stoelen i .

Maboniehouton :Ronde Tafel
Wasch. on KIAeplilfcls
A ndere kleine Tafels
Klec.lE'l'rnkken ~.
Knm buis-nfels :
Eell fraaijo lIieliWo !lolplnte
Bukkist. Poj tebaukeu, Glaa- en Aard ••

WlH k, 011%., ell~t,

Eone vel'llllOlclilig vali NeJerdnitscbe en
Engplsche Boeken, Aard:- en Hemel.
globeu, Schilderijen, Boekenrak oen,

Balie eD

IJze rplaten

do.

enz
FA'II prllchtige Pianoforte ea
Een extra Harrsonium.

GRAAN, ,

/ALS:

HRVQr, Gust, Bog en Erwten.
B. WETHMAR,

Secretaris.

Koren,

; Malmesbury, ~ Feb .. 1880.

J. W, MOORREES, .Jr. i Co., Afiilagers.
. _.- - _. !... _. -~-----

~BURr

)EXECUTEURSKAMER.
DE HEER. J., P. DU TOIT. ~jne wooDplaatl
. verkocht be.bberlde. _1 op

-Vrijdag, IJ .&&rt 1880,, .
publiek doen verkoopeD ter plaatse ": W elte-
noeden," gelegen &aD Riebeek West, afdeeling
Kalmesbury, . ' . '

\ .
1 Span ged~"{)rde Ezels, la edra eooditie
1 Do. .1"nge . do. :
1 Do. Menial '

12 Aanteelbeeeten, in goede conditie
1 Afrikaaosche Bul

I 1 Geyoerde S~ .
300 Schapen (~riDO)
100 Hamelll do.
,1Tentwagen, ;zoo goed ala nieuw
1 Bok voor een lVagO
8 Dnbbele-voo~ I'loegen
S Enkele-voor: do.
1 Braak lands Eggo
1 Zaailands do.

. S Span PIoe~igeu
12 Do. Wag'Ellltuigel!
i 2 Paar Achterltuigen
2 Span Zwengels en Kettings
2 Halve Legg~rII .
2 Billies., enz., :enz., cDz.

, B. WETHMAR,
~ 'Seoretari&.I Malmesbury, 28 JaD.1880. '

. I. W· .OOR&Us, Ir. & 00., Atala'(ll"
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1880,
:se .. Welte-
st, afdeeling

: tra oooditie

,ia

tutAR,
.,ooretaria.

J. L. Knobel.
,0. J.•. d.Merwe,O.ln.
R. O. de Villie~., f Á. VIIDHeenen. ,
'Wo J. Terry.

Crildock - .J. J. J...an llenabargl
CI,nwillillm 'J. H. Norgarb.
Durhlln P. F. Lindenherg.
Diflmantvelden B. Keet.
FmnlJCbhoek :. J. J. 16~Róex,P. du P .•.
FrMerburg . . - .Oeo. IIodgaon.,
George - . J. Kretsen.
G~aff-Rejnet P. A. Luckhoff.
H~idelberg - D. P. :MR",", A.zn.
namane<lPrp .A. L. Obinppil)i.
H<ipeTown - .• M. C. LOuw.
H$no.er De VilIi6J'8&: Oentliflll8.
H~pefield - A. F. Stiglingh.
~oon8ttld - . - H. J. Morkel.
KJiakeeln,ier )I!'n. L. Ferreii'll.
.l.A!dy.mith (Ri.ereda{e) A. G. H. 'fan Velden.,
Lady-Grey (Ali....al !(.) O. O. Oloete.
M;U ba . j B. WetbtiJar.

! mei ry- •. '1 O. de Greeff, D.ln.
Middelburg - . Ju. Bennie.
Murrayebnrg - - .J. J. J. Mariti.
M~lbui - . - E. Meyer, N.IO.
M'c1elln
Móntagu
Nital -

. N~Rqu"r.nd
NáZllretb
O~dt8hoorn -
P&iladelphill
f'IIarl -
Potchefetroom
Pletonll
P~areton
PiqlletbeJll; -
Porterville -

120 lO. dd Z lk B d 'd T' Ri,eradale-
1\10 l'lI aa, 'oren; aar s en u otta

l
R' b d

100 Z· IC mon -
" 88dbavcr R"berteon _

30 " Rog. Ri~beek Wee'

H'U'SRAA' 0 . &m_tWelt
L \_ . ,I St.iellenboech
->\P n dd; \ Steynaburg -aastcn, pe cn, Stoelen, TaJ'tlls, enz., eOL .. Swellendam

·B. WETHMAR, i Salollnhsbi
Secretaris. SChietfontein

Sutherillnd -
8om_{Ooet
T.lbajrh
Tlirkutad -

. Ultenhajre .- .

'Maandag, 16 M.aart 1880 I " Utrecht (T....na"".I)Villie~orp- •
V;cton. Weet •
Wijnberg -
Winburg

;~ el.1iJ!gU1n::- .
W orceeter -
Willow-more

, -.<.
. I

., ,

Uitgebreide
, ~ nil

LEVENIDI

TIJGER-
heb"'nde;

verkoepen al
II.. to weleh :-

1 Paar sterke ...'.rnoo ...... ·'AIl

8 Eerste klu .III.lI,IIe:llel'
10 Fraaije l(erriea "p.drPtIi.u...li"d
2 Span Trekoeijeo
2 Span T"rekouen (al

20 Eeret8 klas Koeijeu
ven ataande

~ Oprechtgeteelde V
-(1 fot. 4 jaren.--ivelrsclhmdene bezet I'n
allen gdTokken uit: bel·oemdet. r:",Z lip
de laátale Tentoe II!; ,,,et Jim eente»
prij. 'bekroolld) . '

2 Oprt'cbtgeteelde He 11('11 ~Hollnnd8C11 ras).
8 Varkena CDZ" enz. ;

lGRANEN :
lOO Mudden Heretc kl8a ~ll\n~d Koorn
40 Mudden Voeder, Upgg~ en Garat, Kaf

Stroo, e~lI. 1

BOERDERIJGEB.ÊEriSCHAP :
1 Extra Wagen

Kap- en open Kal'rd
2 Span ploeg- en 2 do. :ncbtel tuigen
2 Span Jukken compleet
3 Zweedscbe ploegen !
2 Eggen .

Graven, Pikken, Manden, nieuwe Deuren
en Vensters ens.. euz]

RUISRU1):
Het ge ....one ' ~rtimelJ~ Voor- Sla"p-' en

Eetkamer, Meubele'n, (.tlaa en Aarde.
werk, Keukengereedechap, Melkerijbe-
noodigdbeden enz. e;nz.

Rijtuigen tot vervoer va~ KooplUitigen innen
&aD bet Durban Station z1jD bij aankomst nu
deD Trein, te acht nur van 4e stad vertrekkende.

P. Al M., BRINK, Jr.

J. J. HOF1Q:YR &; ~" Afslagen,'

lI:ALMES$RT ,

·EIECUTEUaSIAIIIIL
• I ; I

.. 'I •

Z( )MERV±t;LD.
(Zie Adverte}ltie. 31 Jail q., en 7 en 14

dezer·]
Wanneer de plaats nie~ vóór tlien tijd .er·

huurd of verkocht is, zal d~zelYe aehr publiek
worden opgoveild op

Maandag, Maart .e.k.,15
wanneer verder ook kn T~koop zullen worden
aangeboden de .

LOSSE GO~DEREN,
ALS :-

1 Paar Craaije Katpaardon (Schimmel.
hengsten) 3 jaar ou4

G Trck~ en Rijpaarden .
2 Merries met Veulens
2 Span: Ezels' ,

30 Trek .. en A anteelbeeat.en .
300 .Aanteel- en Slagtscbapen

lOpen Wagen
1 Tentwagen
1Kap~ar }
1. Il~k~ar op Veren.
lOpen KlIT
4. Dubbele Voor Ploegen
3 ~nkele do. do.
4 SPau Tuigen
1 do. Jok kt'n en verdere Boerderij

. ge-rt'eclschIlP •
5 Gebreide Beestenvellen.

.GRAAN,

Malmesbury,}8 Feb. 1860·
J. W. MOORRUS & Co., ~r ..

OP bovengemelden datnm ml de Odder-
. geteevende pnbliek doen verkoopeu te

"K L I ·P:GA -'1\"
DIST. PIQtTETBDG.

.oor rekenjng vau den hfMlil' r P. M. J. PBILll',
bet volgende, ~m. :-

300 Vette Merino Scbapen
100 Do. Bokken
]4, .Aanteel beesten
4 Rij- en Trekpaarden
1 pot -Vaken8, niet al ~O dik, maar

juist geschikt d~ bloedwont nu
te DIaken

1 Wagen compleet
1 Kar op Veren
1 1'1« g cOlLpleet
1 bral! 'l'nige,n.

3 Halve Lt'r~('r~,1A~m8 ..at. Graven, Pikken,
Schoppt:ll, fn!;., ('nz., en 'wal' Terdel' teil dar
der TE'rkooping zal BlUlgebragt worden. TeftDII
ral publiek worden verkocht, indien D_ 9000r

den tij~ opgeëischt. de aldaar ka~

STRUISVOGEL,
ter bestrijding der kosten.

Crediet en Ververschingen.
EMILE H. VAN NOORDK!f •

AfaJqer.
Piqnetberg, 16 Feb 1880.

I.
1

~.: . ,
. !

: J.lij 23.

: ijgt omtrent . " te beslister nit\Ve~king .. aren zij in Enge-
~ vaart. VQ()t·t land: > Men was d~r aI\V~er aa.n het ge1?O"

er s(JhOone; alsof ven, dat het verZjet de~ boeren 'aan het
, imp~' aan hnai·.bAd wegst.erven Was en lde 'l'I"4nsva.a.1 weldra een

.ct",.~",,,';rlmn~ wel ('eu' anderep' minder tiitmergele~de gu;t voor 'de Britsohe
g;u!lst Il Oq)\VniIlWltroot" l'~l melkkoe zou blijke», Munr,. helaas I bet

van het C GOIÏV~rn\lmeuL$' berigt dat "tbc I~tlders;of the Boers" ~a-
ren gegrepen weg1ens :Hoogverraad, he~ft
bet Britscha volk ~p !liepw uit zijQ zoeten
droom wakker geschnd. ~Alwedel' begrijpt
men, dat het nog Imlg zalc}uren en dat er n~g
heel, wat Britach g(>ud z!~~moeten verkwist
worden, al vorens h~t Tra~svaalso.he lam zich
rustiE\' ,zal nédervlqijeu aan de zijde van dg
Britsehen leeuw. Bn wat was de v('rdere
nitw~rking van dit onzl,~ht wakkeI' schuil-
den r Dat de overtuiging al meel' en meer
veld woo ill Engeland, .da,t de annexatie een
flater was zoowel als een misdaad , dat bla-
den 81s de Times, het invloedrijkate blad in
het. gansehe, Rijk, en de fronwfté weerhaan
der Britach~. pub.lieke opinie, .. al~ de Stalt-
dard, het ministeriele orgáan bij uitnemend-
heid, &18;Oe Saturar.y Re~iew, het meest gt'-
dnchte van E,?gelands ",:eekbla.den, als ge
nlustrated London NswB) welks naam een
i'householEi word" is, ci.v-eral waarde En-
gelsche taal word~ gesproken, zich' nu mede
hebben aangealoten bij de partij die aan-
dringt.op het herroepen 'der annexatie. Dat
Sir Garnet Wolseley vo(>rtga op deu door
hem ingeslagen weg vaq geweld en vrees-
a.anjag.ing : en de republi~einsche vlag wap-
pert 'weldra. weder in h~t Transv.aalsche.
Siechts.~anneer ZE~c. niets doet of zi~h ~-
paalt ,bIJ het spel van " aap wat hebt le een
mD?ijen .jongen" zop mr~p aan d-e onafhaá-
kelijkheidszank mqgeu I: wanhopen. Het
achter de tralies stoppeu 'van één volksloo-
der doet meer om de CiOgeu del' Britsche
natio . to openen dsu ] .een half, dozijn
deputaties en even zciovelb:volkspetities naar
Engeland zonden kUinne~;

r ,

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

,
door den heer Sp, igg or n 'ander punt wil~l('n wlj

. GrahamstadlWhe diner, . zijn, t.w., hoe dd Kaap
geheel niet denw, maar' ::confederatiE1 zal treden. zal

llieuw~jC8. Het eerstel Il; gehee'l? Of verbrokkeld iil
. v60rsteHen om ee~' I.. in hoe veIe Provinoian t De

lrllc!ltdvO',,,,}v,nll'An als 8Chool~ . Sprlgg ook op 4eze !rag~n ~n·
en .dan Mn Grahamstad ~.woo~. meent, d~t dit onderwerp

~lctJflnk~ , doen. Waarom? Omdat II n.tuurlij berusten bij da. confe-
1~llanlleD der Q,pvoeding eisehen d~t dezJ re~tie. rlijk" inderdead ! ,' Alsof

gQnomen, en de Regermg zal de· heer altoos aiê mee~ing w8i$
, regel, dien zij elders toepaat~ hij niet. Mg ·lh zljó

et} dorpen, weIkei naar 8Cho~ ae<!lalnal"e-··l'.QE,n,ran 1878 z~h wel degelijlt
z~lveD voor de gebouwen: over de ! verbrok1(elings:'
G~nszins. Onze Bremier laa( dat db Koloni~'in drie
. .' redenen als deze nie~ eeld I worqeri. Maar

Neen, het was, omdatii Hij het4
_ ...... "",. hij te Gra'tams~: ilUratlarnsl:·ad!1 niet wil' wetei\

. en beleefdheid" I wee, Kafferland
. omdrt meni bem znlk~ , drie,(en helt

.. gaf, omdat de toon en van:: . h~6J{enaam~.
th~ con1;tuoring hero comes" hem;; ,dte stoelen me~; plomp'

toren der qathedraai wnrt'n te gemOe~ wordt ~ d~zel qoeetie
g8ZloDit1en, dat G genade in zijne l"r1,foil,,.....t.;·;A verwezdb;welk ~,chá.i~

had hoven alle andere Premier fileer geriefelijk~
'I'e Stellen bosch zaf llen krijgt. ~.1 ,

onopgemerkt worden ....r...n..TnSliiaaslme red~voering;lënn met
Ook daar verlangt men cMlcll.l!'A.II~t.AM",PP,-d.worded.' Zij iii

hn ••w,~n·· voor bet zijne kleederen . een meesterlijk naar den
tl7r'Oel16nde Gymnasium. Ook. de-heeren der settlêrsstlad.

denkbet.ld in bet hoofd,' endheid berekend. het
. in te roepen. Dat: ti! diene4i Maat;,

ministe-. rA;lnn.ClrtAn'rsiaan dei~fel, en
make. Dat men het wanneer de ~I\n dia

ga. wijzen, dat Stellen-: vool' zoo lastige ~~en be-
punt van opvoeding en, duro met andere versllj.gen van

· ndig hooger staat dan Gra- .. slech~s den oud, dsn komt een
Idaarom zoo veel te geldiger: treurIge, bij den leser' op~ of da BE WIJNGAA'RD i~OMMISSIE.

,Gouvemements~bouwen~ heer James ~U~UU'D ~prigg wel d~'onbuigl. DE Commissie om ondersoek te doen nsar
, het den Premier uitnoodige] SI!'~e staatsman is, wliarvoor ,ziekt(ln in kolonial~ wijngaarden hield gis-
, hem bij bet station' late: h~J . door wordt II&ngezi'.t, en dl teren wpder zitting in het: kantoor oor wijn-

door "brass band" ~n, indien. hIJ jm. de van den mantel tiaar deu bou wersvereenigin g. Zij \ had negen wijn-
,",ok: een lt ftuitjesbende/' hem bij' wllJd.te . niet naar den prijsiltl\n din- boe .en uitgenoodigd uit. het Keapsche

tappen vergaste met deuntjee ais:, d6'nÓllooist volleerde. . , ; distrikt om te komen getu~genis geven, maar"
Rein ~as ,klein," '!When Jobnny I VAALSCHE'.· .. '.' daarvan daagde slechts één op. Indien onze
mat'Ch~ng home," enz. (natuurlijk, " wijnbot'ren z66 w-e!n~ }~elang ~te~len in deze
den náam des helds ingerigte varia- WIJ .Z8Ilk, ml de arbeid fler oomunseie glOoten-
men hem vervolgens noodige op een. vaalsc .deels te vergeefs en' een .doortesteud

hem d~r rergaste op den groendruif "E~n van . onderzoek onmogelijk zijn. Wij vernemen
heeren iBeijers, Roux en du Toit, den Re1Ubliek!' aan gee,u mis'- dat de Commissie roornernens is, eerst te

ruif van!de beeren Mijburgh, Jonbert bru k van waDrW!er wij Kaapstad wijngeardeniera uit den omtrek
en. deu oognac van den heer Wy- ver laren ver een m~ri, is, di~ te ondervragen, dan die wijngaardenerr: alles gekruid met loftui- onder het volk in eertl is, soo- welke hun welligt wat te (aPPol·teren zullen
de:el. 1 Indien' ons recept wordt. als maar wei .. 'anderen. DitdieneAJi onze~ oplexeren te onder7.oekeoj en daarna op de·
eo! wij dan op de begrootingen lezers te \veMltaan, hoe groot" :waa.rd~ zelf Je manier te werk te gaan aau de PItari,

volgeiJde jaar niet een post te lezen' er aan te hechten is' ED wat te Stellenbosch, Worceste.r enz. Zij zal
als" Stellenbosoh College Buildings, daarui.t? Dit, dat ten spijt~ hMSt moeton mnken om de ronde te doen,
" wel! dlln laboreert de heer Sprigg Raad en· Wet~evend~ voor dat ue witkerdstokkon hunne bInderen
mindere mate van inconsequentie, arrestatiën en ba,DgmakEi- en vruchten h~ben verloren en de ziekte-
do~rlzijnmeest hesliste tegenstan- verzet zoo groo~ ~Is ooi~ verschijnselen minder zigtbaar worden.

zijne rrke'Óing wordt gesteld. en het gevaar va~ gewa.l. . ::JiL.
apder litieuwtje in de Grahamstad- nog altoos be~ttLat-j~ HRT KAYFÉULANDSCHRVBI1'WILI.IGERKOBPS
evoeri!ng was het ons, te vernemen, tegenstand tijdens de beeft ·zich on~bond(ln. .,
door hem voorgestelde conferentie . heer M. W. J:»f;etori",s IJR VB.U8TAATTraagt een telegrAAf·ingeuieur tegen
id-Afri!kaaDsche afgevaardigden niet' en er blOed vergoten zop £500 per jl\&r.

, d is om: enkel eu alleen te overwegen, • niet, zooals onZ'6 correspon.,; DR HKEROUBB.EY'flUIt.met zijne krimjrele netie
differente' Staten en Koloniën hest kt., "valsche gerqchtenl' wegens IRsler tejCenden buer Geary priVlWltvoort in

kander ,kunnen confedereren, maar ten gezondéb door bet M.gietraatahof.
, zal ~ebben te overwegen of confe- u", om, den' 'boeren' S-r~~I!NB08CH.-Dd knndi~lIt M. O. Most.ert gaf
I wel wimscheliJ'k is. De conferentie ul'den, dDt er I'eeds'm" annen' op del) 20Iten dezer zijne et!l!St.eIlrOefprdek in de,. Ned. Geref. I{erk Illhier met good gevolg.

voUe vrijheid hebben om te beslai- .om den heer Pretor.ius uit GnA~I',-RRIN::T, 19 FF.B.-Wij hebben een RIID'

iedere aaneensluiting tusschen dei . te verlossen, en anderdeels, houdl'llden ,"id-ooeter regen en kllnnen nu in 'Waar-
~OItUc"U1V"'''' en hare buren, of ook ten gun-. -om hem t& verlos.~n zijn heid Jl8llllen.dot de dJ'OOlCt.ie:een einde beeft.-

eene: aaneensluiting door middel, zonden stellen. Wij :~eeneo MIJli~f!t}.uld.
eenvqudig stelsel van inlijving bij'. dat (l d . ~ten" eC11 dienat DE llAPTllITI'.:i hebben de "Scbool of Art" in de

Kaaol,oloni",e, :Maar hoe gedaan, il\dien hebben de Zaak der ',Trans Waleetnult gekocbt voor £l_81
)(), om dezelve in e6I1e

'. bl' ," . Kerk te veranderen. .,
wérkeli]k een es UIt van váalsche . iJ'kheid, die slecht.!l wordt

17-1 d hS' d C~ICKET.-Het Z. A. Colltlge won ,.'orleden 7A- I? .ua e eer pngg an overtroffen die, welke haar we~<t bewEi- ~
krachteloos maken, doo~ zen door de ,staatali~en zelve4 welke ~r~:!8.een partij vnn het Bi~b~ C.,lIege met

nge.n af te wil'zen P Zal hi~' tot. de der heeren Pretó.i~us eh DR lptRB. KOOPMANS,ee-geAllt-flHrms, is zoo zeer
het venster uit gaan werpen Bok besl poging tot gew.élddadig RAD het betereD, dAt hij welli;.!t over 08nigl) weken op

bij hem vaststaat, da.t ontzet een schijn van gegrond- verlof nar.r'Europ& 18.1 Kunnen vertrekksn .
."vu~"\.lI,ratie en ~ niets· heid be aan den kersvérscheil Ty. WKLLL'VOTOSwerden Maandag tot leden der

kunnen worden k van . raad,-zou tot.eene\groo~:a Munic!P."lit.eit gek.lEen de hee~en A. W. L'luw, 'M.
met kinderspel, eene . hebben aanleiding. a;;!O'eveQ; L. SmIUl, D, J. Malan, J.Jz" vi, A. Joubert en G. M

d
· k 0-'.0 J. Retief.

zoo onbestem e lUstru - die zijn'uitgeloopeo ten'badeele '
? E

. d' d hS' B h NIRVWE IN80LVlllo'TIK......nzask Jalrobue van Bt'.r
beleQ"Nn n tu leD e eer pngg der boeren . n den ritsehen trots, ebben Merwe; vsn Rietvlei, afrletlling Oahinill., boer. scbul-

zioh door de aanbevehtigeu gekwetst en,' aan de? boéren :~unsti~ den £1,476 10t0. !Od., ll'k.'rl £'501; Hk lOd.-Ben-
te laten leiden, zelfs al zijn gezinde Brit.: verklarwg hebbep afg~-. j&min John Dell, te Richmond. IIMeelin!!,AJexandrill,

tegen confederatie gekeerd" perst, dat ' eer was aanget:and 00 boer, IICbulden£9,20<Jtis. 9d., t~kort £'776 la. Bd.
mQeten wij dnn beoh~.n aan nu ten allen moest worden g-ewroken. V1I.IIDAGAVOND....ordlt;!l in de nieu 'Ve kerk el'nige

. verklaring, da.t hiJ gaat en "door het der " opstandel~gen.' ..' gewi~de tangslukken uitge ..oord door bet koor onder
I

. . de 1~ldiog ,.an 4en Eerw. Adriun Hofmeyr, terwijl
vallen' te zamen met zijn voorste en :door de having der annexatJe--el1j Proff. Hofmeyr en Marais dllarbij AAD8prakenzlIllen

t confederatie f Is de beSlistheid pure. weliniet het van allen, zou Sir Garnet Ineren. Er ZAleene cullecte worJt!o I!'dbouden v<)or
? Of; is de conferentie enkel een Wolseley scboone verontschuldiging ijzeren tI1Ili~werk om bet gebollw.
ste~men te vangen? he'bben voor de afkondigi!lg dér VERXOOPlNOVASPAÁUDRNKNEzEl.s.-De heeren

zoo zeer een nieuwtje, maar toch rigten van de hecren''pretq- de _VilIiere, FlIure & 00. zullen 1Dorgente Klapmuts.
die ooa met al de verfl'Ïsscbende andere volksleiders tond~r etlltiAeene groote verkoopiog houden van P8.IIrdenen, . . EIeIs, die door den heer Petrus Haartman H.l.QOn
· kersversche rlieuwheid treft, van Transva.alsche juries. zijn opfcebragt, en 'die gelegd worden mooiji dieren

belGIl~letl wij vernamen van trots over is geschied, dat heeft m~' t.ielijfl.-Zie Adveruntie.
, dienaar der Kroon en van "gedienstige geest.ep." E~ EEN NOODLOTTIGEREN.- Twee Kaffere wildeu
, met den Gouvernenr I " dat. Zij bebben dij arreS- voorleden week op den Queenato ....lIschen spoorweg
· het te vernemen, dat noch d~ Cl plijkbaar waren aangeyegd op 'Ililfind6n, of lij niet enelier Gan bet ij_eren paard
, . kondeu loopen. Zij letten bet dAarom op bl't epoor

"'~ ••an,,>,.,.n' noch ZExc. de Gonverneur een g.~maakt tot een b1ijspe~~ t?t bij TbQmlllrivierbrug vlak voor deD treiD op ee\)
~Inslten. drang zal uitoefenen op de een ZIJ hebben belpen be,wl]z~ loopen. De loeogsotief achter-baalda heD, doodde ééD

..... "' ...I'In<7 of' het volk der Kolonie om dat . des zwaard3 krachteloos als i hUDner~P de l'~ek eu woodd.~ den snder zoo gedncht
te drijven. IJdel zijn dus:' ~gehoren . . "n tegenoyer d~1).1 dat mell tan I.IJn heret.iel t.wIJfelt. •

wélke gewagen van invloed- ~eduldigen, '. geest van Ean.nuM.:Lln den brlef VI\O "A liver" Va.de~-
I . . t p" to <'. as JIIDdetiefde", in one vorÏ!t nommer, .eranderde oozo

~oluv'erl~eIDe:ntllln' uitgeoefend op jdelijk en '. verze. .re n I drukk'lradulvel-wien de eene berg precies evenfeel
tsleden ; beteekenl008 en Bok . gesrresteeld, en m~n weet waard:ie ale de andere---:-"Plettenberg" in" PiQl1:et-

zIJn ' welke van Downingstt·aat niet wat . hen aan te vangen. I?en een berg,~ wllllldoor d~ bnef eene heel mAlle le~lDg
de werden overgezonden, om., moest, in van de galg een zltplaata erlllDgde. De ontWlkkeldll lel-8r zal-andere dan een

d.rin<ltAn,.dat het Parlement toch d~ in den W Raad ~ordeó'aange- tijdgenoo~, wie~1 koloni~l.e g88Chi~lruadige kennie
0- • . . L . ... .. een beetje verroeet ecblJnt en die d&l\rnID Diet

aa1 confederatie zal wijden, en boden; de I' ,wel. verre van JtDleen- lIChter het reine der ZAakkO!1 komen-de regte lezing
b.et €j6n voordeelige schikkins: be.. knikkend ,I weenend om genade te smee- .el leff !fept hebben. .
betrekkelijk de eischen der RiJksre.. ken, ging : aanstonds aanstalten:. maken PUllTORlA.-De aa~telling 'l'an deo heer Hudsvn
VQor i ooi'logskosten) indien het dat tot. eene g teg:en zij.n verklikker. I tot kol?ni&l~.nIIIlCretAruI!'eef~algemeen genoegen.-

ret;lerm,rstel8)'el ten eerste wilde goedkenren 1 En ill den vurigen haat dós volks De balle blijft nog ateilde weigeren met den meu....en
hetgeen op het Grahamsta. d~ uit heeft deze laatste geweld- j prokureur-generaal te werken en hem al. bun 100der

000· I t.ieerkennen.-De Wetgevende Raad 101 Woensda4r,
f door den heer Geo. Wbocl slechts tot meerderen .~l. I den loatln Murt, geopend ....o-rden. Men .,erwlicbt
en door den beer Sprigg zelf ,mers, de allerlaatste tijdlOg een _tr~el om 10.. per boofd op inlandel1l te
'IV; dat ZExc. Sir Bartle'Frere welke wij tian Pr~toria vernem.~n'is~ dat de heffe~: ~ gerucbten OIntrent een nieu~6 .• rush."

was overgezouden met het boeren nu p,ruk ID de wear zIJn om ee.Qe' te LIJde~berl; e!,. dt; groote .~..udontde.kkln~~n In
, te h a"l . . te' te te' \ SecoeoeDlsl&ndlijn Diet beveettgd.
om aau de in Eageland zop groo an ~lsvereeD1glng ot na n, n '... bl' d Jl, E I h l''!:J' I DR GEVANGENEUtIGH, VIiD falsiteit bescbuldljl"d,
confederatie zIJn es ag ~ eUI e zonuer nge SC e .oop I~en ·en!. '. ' d \" te-~b tro' k ta a t II,~ dat, . "., I 18 UI~I ~n 'TOreet! ._ .en n Vn D p . ~ .

. . . m~n.ufactn,n klaar te kom~m" en dat hunl!e J j!'ellCbl~ 18 weet men ntet.· A:lleen weet men, .dAt In
, beteekenl008, onwaar UI dat alle~. pogmg omi, de troepen qlt te hongercu_1n 1 den aNnd le voreu een melsJo nlet den tr.elOVII~

Hoe kwam de 'heer Sprigg zich .dan zOpve~e ~ll1kkende is, dat de ~.ilitaire \' 9 ure aank ....~ met een. pottm~nteau bij ZIC~VZIJ
te bekeeren van den vungep overheid grpbtc hon';celheden beschUit hon- blld een. klImI" .?O~MatjeefonteIn en klom te or-. .' .t"':' ~ . N '.'. cceter mt den trem, toen Irort dllarop een man het

;nTllf....fp,r'lltl,sman van nog Dlet zoo la~~ derd~~ IDl .,én ver UIt ~tál heeft m~ten epvqrwegrijtuig binneD Iling-.-en~uend.. treiD vertrok.
O's,lptlen tot ,den eVt'n vur'/":l Confederatu)-l ontblElden, i etgeen den B~~hen ~J.aa.t1Dg- I bemerkte de portier,. die zij.n kaartje nazag, dat bei;

van thans f Met welken tooverdrank bQtale~ al~er op een moot stul-vert]e zal ~er P.e!, wae vuor.MatjeefoDtern ; de nouw heeft meni'
'de schoone, die hem met zoo. grobtEill ' te: staan ko~en. . : . : nog.DIet weergezIen. W.

vervulde in 1876, hem tot haren 'Waren d~ arrestatiën alzoo zonder:nitwe~-· !
krn.iine.DdeID "laaf t-e maken zoo kort.daarna?' king in het Transvaalschezelf , van .zoo veel ;Iif' ZIE BIJVOEGSEl.

\

j
!

Lee$t Hier!
,D, E inteekeIl8arl': op de ;ur·A;·,: .......A.A.Al11

EN VOLKSV1UDD gelieven
nemen, ;dat de tn~kêning op dat,
vooruit betaalbaali is~endat . 008 heel
nioeite en onk.jzouden
h+t doer heli v!errichuldigde te'
zqnder daaraan ieder afzonderlijk
te, worden. .• .
'Heereá inteekeriaars die 'nog niet

hebben voor het Jaar 1879, wordt venrochtIl
sulka ten eerste te doen. .
~ ; SMUTS & HOFMEYR.

.;I~ "ZUil. ;AFIlIK!!N" EN
" VOLKS\TIlIEND."

i. )-,I<~ IU·Il,·kellintl ;op'<Iit bli I ia in de Stad
li £1 l Ia, eli .·i ,le.Bui'."t1istrikten £~ per
i,,~r. '!;r"n'uit betaalb'1;41". Aan elken : illtreken.a
._)rd._... t~, e .01le bladelI p-r "'t'ek toeC8S0ndeD.
iH"" zij die voor bt Blad wenachen t~

aMdanken moeteli drie ma.anden Toonlit
qunia geven van:huvoornemen. !

Geo . .Murray.

Weet
Frruerburgweg -

• Albemreg-

tfont.iein -
elfontein

A. tabel-
Koljlt te

V. Mlolltaguweg
Vertrek van.

Montajnlweg
Hexrivier Ooe~
Hexrivier -
WOl'C88ter

V.~Gbudiniweg
nreederivier
~l'tl8weg -
I

1)dbagllweg
Pjketbergweg
Hiermon -

V. Wellington·
Lndygreybrug -
PaRrI-
KIlapmuti -
.,Mulderevlei
KNifontem
Dnrbanweg
ZOutrivier -

KOIDtte
~B&petad -

,

.!, a.
, 6
I 8
: {}

! 1035
.! ,11 3:
.•. ! Il 301

i 11 50:

i )2mOO! 849
I ~2 661 {} 8., I 1 30, {} 48

6 20 2 29110 46
6, 461 2 61; 11 {}
6, 681 3 21 11 21

, 7' 261 3 11 47
: 7 4l! 3

8 1~ , 4
8.441 4
924' 5

Agenten voo~ d, "Zuid-Afrikaan
, en VólkSvriend."

Alice
Aliwal Noord
Avontuur -
BtiAufort West -
Beth ulie
Doshof
llritl\ Town -
llcirllerstlorp-
CQleab..r-
~res - '
:)aledon

W. A. Joubert.
P. Te8k~.

· - J. O. de Waal.
· - "D. Knel.

D. H. Viljoe1l.

- W. A. Joubert.
A. van Velden.
:J. S. HanmllD.

:. ·P. J. Naudá.
H. nn der Spuij.
A. Spengler.
T. Rooe: T.ln.
D. J. A. van der Spulj.

• C. M. l)outhWliite.
- FII!lre.

- ,A. J. Myburgh.
- 1 K. de Lint.

.' - ~W\ F: zb p.
- ,J, S. Rau\!nheimer.
• . J. L. UonJ'lldie.

· - L. H. Keet.
- - ,F. RulJ8Ouw.
- : Johan TheunÏMen.
- J. MIlder.
- . P. D. RoMou .....
- - G. Reinecke.

: - ' J. O. Stepblln.
- Sterren berg.
H. W. v. d. Merwe

. .H. Hofmeyr.
H. FlIgILn

-, Geo. Bar~.
-: G. de Korte.'
- H. L. Neetbling.
- F. Lion Oaebet.
-' H. J. Wernich.
• G. de Kock.
- . U. Bredell.

(
E. G. Malherbe.
~J. F. Pentl &; 00.

- G. de Wet.
A. W Dill.

Ii&KN.
van KMpetad

. Zontrivier -
Durbanweg .
Kui]srjyier -
Eertlt.mner -
Stellenboeeh

van Muldere.lei
St.iellenboeeh-
Eeretennet -
Kuileriner -
Durbuw-eg -
zoutririer -

AaIlLlllOlI18tt.ieKaapetad

HEEN.

·8BIPPIlfO ~ELLIGE~OB. I
TABLE:BAY.-ARRJUI). i

. t:eb 21-Ad.le .ab, ...trom Saldanha Bay, Wij'
gl'IUn. .
.21......ft-opefieldPacket, .cb, from Berg Rinr, ....-it

~ï':"_Oecilie, Ger ~b,from Kowie, in 'ballut.
22-Prec:i~, Sw-IM!hk, from SUIlc1aw-all,....-i

d.. I, and boude. ' . .
22-llaurobia 0aitI., ORMSt, fro~ Algoa Bef.
22-Eliabeth Mánin, OlUISt, from Maall&iuf,

~ith 8ap:ar.. . ~i
, 22-BnlHln,8w-ed bk, from Ja.&, w1*h .ngar. '!
. 22-Alma, Swed ;S-lIIItd ech, from l1ied.~"'~,

with timber. ',,' , I
ea:;-T8Iltoo, UR~8&;ti-om EnglaDd,:with. ~11

22-'-Amoi, G. a-..td ech from Rio de Jane~,
....ith coft"ee. . ..
. 23--Dunkeld, ~t, from Natal, wil.h ge~

~;:_American, tiRMSt, from Naiai,....-ith tr04-
for England. I

. TABbE BAY.-S.ulJD I
I Feb 21~Oommodore Duponi, Am bk, to peJl&llg'l;
I 21.......Themie leb, ~ Jaeob'a Roek. .
: 21-Elaie MaYr ecb, to ~ Bay.

28-Luua,ICh, to BoDdeklip Bay.
~, I



>" • 1'. Ex "TR,vn~nlllth

E~~e?:nol~g
..;Moq~goederen, ",ltl!e2:ocll1i

~.!:b:rij . VOO" ,RIl DE:
B ~ RU~ E 'D T [I: .n . ,iJ~ 1

~ ,'I r"

KOO MAN,' i'" _"" '. ,
SClO~EPS- I<:N' ~OJlnISS.K AGI\~l',

.:; No. 55, ST.!GZOROKBT&AT,

T~riove~ de Zui' '.Afrika&DSChe ~nk
. ( ;

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

Tran porfl:id~~.

~RANDE~N~ETELp. WIL..........1IjIII1....

B&ANDEWIJN~ELS voorhanden .-
i vana.lledeigloo~, WERK GEWAlAR , BIÉDT nli te

. BORGD, en KQPE~ van ,de DIKS~ en' KATOËNrN b.Ubn..£<,.l.'--VIJKl'I.f''''''''
ALLERBESTE ~RT. Or~ers m~n I tot 21's. bet Stek. Als ook

. 100. vroeg mogelijk: worden, mgezo~den. Calicq a.,}8s. 6d. het Stuk. ,
. REPARATIES 'forden gedaan me~ den St~k pf de Btal. Finlays

meesten spoed. ~ : BLAAUW GERUIT, 500 Stuk
KO.PEB.EN. K NFIJTKETELS en G.lmRUKr.r~ K~TOEI'i~,

TAARTPANNEN an alle ~rten, tegen gedrukt~ i

billijke prijzen. I. . . IERSCH,;LtNNEN DAMAST

T. H·r&. B. .T. LAWTO~. FLA~ËrXËk ~ kw.alifeiten- en
,No. 33 B~t, Kaápstad. fijn breed gelieel Wol.

Twee deuren van d,'Nieuwe Weyleyaan~ .ALPACA~·)iN LUSTRES,
sche Kerk op ~et Groentplein. . alsm~e ~wart en Gekleurd

---'-- . I LAPPEN In alle Departementen,Neemt; Kenril S' TWEEDS, BUCKSKINS,
. I . • STEVELTJES voor Vrouwen en

OP rl~ plaa~s 'vanl den orrder.getee\.ende te GEMAAKTÉ KLEEDEREN,
Klipfontein. MdordenMrs Karoo, leopen fatsot!nep.

sedert een geruimen ;tijJ, 6 Paarden, als volgt: _ "

1 Donkerbruine )ferrie" bejaard, kleine Opruimiflg van den resteren
kol voor den] kop, . . tegen den'Halven Prijs.

1 Bruine Merrie,: 3 jaar oud, KOUSEN,.'
1 Zweet Vos, , do..
1 VOl Ruinpa.a.rd, 3 jaar oud, kol. VOOl

den kop,
1 Bruine Jonge Bengst, 18maanden oud
1 Do, do. do., 4 maanden; oud.
Da 'Eigenaar kan I dezr-lve terug bekomen,

mits betalende do .kosten dezer advertentie en
de loopgclden, en indien niet gelost vóór cir ...p
den Bden Maart. aauat., sullen dezelve p~" Ic
verkocbt worden op mijne Plaats voorr«
door den Schutmeeeter van" ~aaiplaats:.·· L,'\

• dekking der kosten. ;
E, J. BOTHMA.

Klipfontéiu, 2 Febrtnarij 1880; .

'1'0
\'

"r, W·ANTEn IMMEDIATELY, n !Male
Wagoll for ~iinberle.Y, [to take ~.boUi I

6000 pounds weight f Timber. I
App1r to Me8ssrs. LIPPItRT '" Co., or at

HIllsdu s Hotel (I ta RATHFELDZR), :Diep
River. I

, .1

1
j

~,. , ." . i
.i
,

d
J
,I

WEG.GtLOOPEN·
EEN Kleine donkervale EZ EL, omtrent zes

jaren and, var de plaats van dell; heer
WOUTER DE Vos, Hqx Rivier. Hoeren Schut-
meesters en allderen i gelieven kennis te geven
un den heer P. R. Roux, Pe., Flenl bwti,; Stel.
lenbosch, waar bet dier moge aankomen.

J, A, ROUX Pz.
16 Februari] 1880"

,

,Niet-kerke!lijke School
'DER

EERSTE KL~SSE TE CERES.
APPLIKATIEN, vergezeld ~an behoorlijke

getoigschri~e.~, voor de betrekkin~ van
Tweeden Onderw!J1fr san bovengenoemde
school. zollen ontvangen worden doo~ den
Ondergeteekende tot op den EI!:R8TI:N
KAART ek, ~'I .

Eell toereikende bekt'ndbeid met Eoplsch
en I10llandsch wordt ~efeischt.

Saláris £150 per jaar,
t, R, D~ALLMAN,

Secrettlris.

Sttlkvaten r Stukvaten I r. ~
. . I

V.A,ATWERK v&u:aJle IOOrten tu verJqijgen
bij den ODdergeteekende tegel) de Iaagete

prijzeD. '
H. ZUIDM~R.

-iPaarl.27 Dec. 1879,
-----'----- , ._~-------

bnTranrrtrijdm.
D'·APE.tiIJK BEN, ODIGD tranapori per

, ,ElICtlwagen naatf Kimberley voor OQltnnt
6000 pond] gewigt Timmerhout. ,

Men jtol,eve aanzoelI: te doen bij de aeeren
W. A'. Lli'PER'l: & Col" of, nan RIRSCU'S Hotel
(vroegor IluuFELDER)t Diopri ..ier.------~'-----_,'--------------~--
ANTH. M~PE WITI,

.ARQHITECT & CONTRACTOR,;
i! i ! '

BIEDT !zich aan' tot qet makenl van
~J$ en Teek~ningen voor Ke~ken,

Open1i>are!Gebouwe~,Villas, Cotta.ges~ ens.,
en neemt!tevens dep opbouw daa.rv_n op
.~ i i I

, Kaptoor :--71, Loopatraat. i
W~kplaata :...Ju, Leeuweetnlat. '

-----~I-------~--------
Uit (le H~d te Koop.

I ,

'

AA E.tra Vet~ llerino Hamels 1>Pde
VV Plaats "KtotjeakuiL' nabij Kraai.

fontein S~tie. I . . !
, ' F. D. DE VILLIERS.

20 Febntarij 1880. !

Ba'.d··wG~e!'n,' I)E ODdc~gete(!k9nde, ~~ri plan 'ZijndIe, ~e~-
< UI.&. andering van woning Le makeu, biedt

. '.' , _ :, te koop aan lijn welbekend .kostbaar Er!, gele.
" .' . )" ,';.: gen ill het middeu van Welliogton. Het grenstDSCHAP ': i . • aan do ker,k el; de Mal,berbeat~t,.e.n van ~ege

:., d8llzelfs uitgeetrektheid ~ bet rn klemere
Erven verdeeld wOl"llen eu b6f'f\ nng: verder dit
voorregt, dat er ook twee frlt.aije IHcekejven

.

1+1, uishoudelijkë gemaakt knuneu wor.Ïeu. Ue TIlingrond is
. 'J seer uitgestl'okt en beplant met een WI.lll.

__ -'- .:.,-.,,--;; -'-;:-_____, ." gaard eu Vruchtboomen van allo 8OOrLeu. Het

UI~'Ij,!.VE' RIOOPING' sÓ: c ';'ID'T' VERKOOP' liG! t Huis is een der beste en sterkst gIC~uwde in.. '. ". het derf' ,bevjlt 8 Kamers, Dispene en
'.' ;: Keokeu, eu is zoo ingerigl, da] het ,zoudll'r veel

----.....;------''--'0----. --'--+, .~,. moeite of kosten in éene Dubbele Verdiepi"g
H nis kon veranderd wordeu .. EI' I'.ijll benevens
ruime Buitengebouweu, Stal, enz. De Doiten.
gebouwen sluiten in eeue Huurkamer die oen
groote huur opbr6ngeQ~. Het Erf is volop
voorzien mn standbouJend Water!het geheeie
jaar door. . _ : ,
r Delle is eeue beste gelelfeubeid voor ~pecnli\.
tenrs ill den Handel, tiju4e er voor meer dan
28 j.arcn een' goede .Ht-udel gedrevon,
, A!luzoeke'o voor het koepen '1'&11 opgemeld
Erf sullou outvnugcu worden door dell Ouder-
geteekende, iu de l<erkstJ;aat, Wellington.

VELE !:)lrlJ.i8\'d_gelboere~, he~..b~ell z war e v~rliezell ómdat hunue
Vog e- l. III..ryen, terwijl blJI.ta alIelI bezwijken teil ,gt:\'Ciige ran
ziekten, ontstua n door .' , , "

• . I

W. 0 R:M E N, ;
(welke schier ieJery Vo,gel ml'e~ QC mill heeft, en daarom achten. de

: Olldergeteekeuden., pitvindt'rs en'Eigeaaars UI' '.

POQOCK'S Anthel~tisc~e. (of Worm) '0lie
: VOORWORIIEN EN ~R8TOPPIlfGP" IN STRUISVOOiLS; :

het zich leo pligl h.n, die geleden bel{ben en w"anc&ijn~ijk nog Bnllen lijden door Yllrli..&tn in bUB

CO', Slpck, ~,ekrnd te owkeo met de wonderb.re uitwerksel.n! de~er Olie op VOIf~I. die lijdrn, " .
:nán ~I T"fe Dolt'1 .uHfn le1l'ooDlij'j[ gellDt'g zijn om ·een volkomone il(eneZinliite;bl'-wetken do-or

.lle o~,'lrucli. ell ieder k"aad, uit Wórm~n 0018Ia.Ddl', 'uit'ie drijven. Dr~ Oli. bt.rlt ,de lIracht om
dade hIk' de Wormen,. di. in b!l_tli~cha.m zijn,. te doodeD, en zij doodt ?u no"m' &eniot· al'eliln ~'g. mBAr
..erbetert h"en. op z!gtbare "'Ju de guon~la.ld 'l'&n deD Vo~d; IiIJ II ~d ~.~oo'll'elV80~~.1. jOlIge
~.ogel., i en ,da.r 1"~I~el\oemde weer blJ~ondtr aaD. Worm.!, ollderbeng IlIa, il. bet d.e pligt nO de
~lgen~~1!1ze efn DOilII In te ieYeD, zelf8 '.l>Orda~eenige ~.k~lleD .ieb voordoen, lted.cq~il'''~ de 1ft!,
. Het II ,~t8r eent' kwaal "GOr te komen ~.D .dle te genfr.eQ," Wanneer a. olie e~.. t' in b""'_geate(
I., ... ,krlJgt de Vogel een blotl en gilD", tot nog toe pnbekeud, en wordt bet onm-Olóelij~;,oor de
Wormeq 1'oort te leleo of ta bulaan ~. : I , i :; .'

I
I T;ell .ind. de~ Struiavog~lboer .ee~ .goeJ denkbet:ld t. genu '!I'a~lleer de V~geliJ Iljcl..,·.e.n,.E L''.:E N il,I W~ of· """topping, uI biJ a_u ledh der ..olgeod!) tl!ektDeD tentodd kuonen r.:~en d.l6' uit.I

. lIevaarhjk il, eo dal, t.nzij bij deu Vogel ern DOlis 'an die,.: Olie toedient i bij in alle ,w~...icbijlflijk.
heid •• ,r·Tuli(!F.on nl. : . ~.:.' ; . t :

IbdÏtn de Vogel, ziek ÏlI, zal hij r~er, ruatelo!)l. dof eli Ilaperig lijn; eu tevens '.br.iI: rbebb.1i
I~n ~!Iprt, BOm. afg8"ISIIe.I,d.do~r eo!!. Ter.'hD,leudeD b~uger, duizelijtheidj j.lIldnll, dprat eo' reb_I

'" iL.".' l1<kthi:l 'V~or~omen, h.rJhJvl.~beld, 611JlntrlKeU&fg"og, ~mj met klein" dr&adacblig. wor.... n •• 01.. lIlICROSKOOP
.:.~: \!'.,.. etol. Illet II()()dl~ er. biJ te 'o~gfn, .nal d, ..o'br~oa"de It,eko!a,on.nel ~n J.k.r to.weme·Ii,:en d.i .'

I ZIJ 1~ldl'D tot dtn apoedlgen <food v~.n tien ;Vo:rel. a~.de Z,itk,te "iet Ipoedig :gekeerd wordt. ; \ TE KOOP, ..OOi' £30, een Mi:kroSikoop.
. In bet aaDb.v.len d.zer, Olle~, IlU; het ~rnge "el',!!C ~ Ii.k.r, g~-...iddel, bqaJeQ sich cl. .. te be .. rageu per brief geadreaaeerd aan X.

.111.111,°',8 OVtrtU.lgd .. " bare deugdehJ,kh'lci. ZIJ IS v.el ge.bnl.kt met W'~zeDliik.. oO<lerbai:e'bilkom. Z" kantoor Zuiiljt-"'L-).;."i.· -,C' S' st.n IU: verlcheldftle vaD do belungn)klle Struiavogeldi,trikten in de KoloDi.; en '"art ahe' Ilant.lI Bet is f'eD d.~:;;dBARLEY BINO.& CO' (·,rd~n ~.rr all9g!~aQlel ~n ,0IdSoeD~eberigten aaDpxnde 'h.-\,: gebruik daar .. " o"tuD!éri. &n beM CU;LA.,R, gemu. kt door, 00.'LLIltIl, en. biJ'na ge.
, .' .' ~ tlg.n .. ~ YBn V'J fa "'.useu . t,rullvoJ(eli) 'd,·~11onl w~e·~, ." Op een dllfg voriedm " .. Ir ,.erd ~o

KI d dU' j)"k ml)ller froalsle '011;1'1,ziek, en , nacbts.-~af Ik hem ein Doall CrotoD Olie, Utn "olf'ehd~ morgen heel Vleu",", .Dlt,pracbttg lf.i~rookoop is 00.
lI,ap~ta ,eli e vullen Istn It'll te " b.er, rOlld ik. hein dood, III den loap 'fan lIen.;d.~ ",.rd een· ,o'áerll froaijA Vo~~1 ziek, Pil ',dear 'men mï geveer 2Q dU!1II ... .r en'bD al8 Binocular ,,()().

ed,~hJk Yt'rgroot heLben ;Iot Lt'tt're plaatslI.g va aanbetalen had eell proe' te nelllell Dlet~" POCOCK'S ANTHEL.MINTISCHE OLIg" Raf ik b ~ wel a.1s Mone .. gebruikt -,-den, Hot is
ik" I' --, te de . d 11 "-.' 0 'I ' " '''' I e wvg~r~st Ullllt'1I1I8110t"'êr-II.,dHar_Artik1t.]I'II ... 11 g~1I .n8voll eell v.l.e U\IIIIS, ~n'r .. Il~I!tlllld8KRaf;jjeVOi!el te,kenen vao.+lllijlt~beter. voorzlenvaniweepaar~rf1lmetsch&duw.

l vOI?r .Jit klillllilil. De .. i.~lIl1ar~, " ..le jtren' . ,!!Cb.p, e~?a verloop ~.u we'DI):e V~tD ~D, hIJ wedtr 1'~]!,:~meDb~retc:ld. Ik be. n zo.j,in .ijP _ik kap. pen en twee .obie0ti8_D, .. nL van een
t 't k . d E' . I I M .. . d'" I m.t deu :ull,l.g, dltl Ik DUeen 1>e8ls Wil ~V' n s&n elk milner 60 Slrul8Vo~.I." . '. . i . dOlT:

011 HII Il 'oopers op . en,,,: sc lt Hr.. I II n 'e ZIJ"1 1) D" V I V J' . I , ", .~lm en ..an ce,n Tierden, daim. '(Drie obiec-
; : ' .' . I • :e ° la. Toor een 0 WBUen o~:_. la ,2 eetl.pelp. vo,l of feil half ~elkje 's l"Ohq." hetsij al. t 2 d .1. J, . ." . .! drankje ff all pl~o~.~m •• kl met brooJkrul!pels 01 I"mehi 'v~r kniktnl i. tiE helfl jleM_g, :, le1'en van UlIIl, J d"iJn; en i duim met eeo

warrdl~ LAG E PR I JZ)'.N. Da8renb~ven 11,"1 '. y~f"oebl lo bot'ela, bevattende 12 VPLLE DOSES. v,()~r.IDs. lI~r bollel. en 1I11etlni0.bereid door ~ Kliliner's ocul&iren knoDen tegeo een vain·e GELD te verkoopen; heli'elk hen; ill ste.ti de ul"l~der .. ' • . ;: ; I;.: . :; , . ' tl.e w~en overgenoméD)., De objeolievcn

eel all kleille will8ten le g:~vell. our er ~it'tlloe·1 J .T P''O:COdK' ..' & c· :~~:: ~.nrez:~·;e:o:e!,.,~.'''lig:;C~."::fth;::::
LD . .... . i i" • .'. . , 0., af

gemaakte l\1t>ubels.en filll,khoUIt-D Stoelen 0:.... I , I •.", , . te sctiroeven', Het Mikroskoop heeft twee
. . ~ ;, Pharmaceutlsche en Hommqpatische IOb.emiston en Droa;,ate. in spiegels en is 1'oonion' ván een Weater's coo'

d komelI Zlell Vali ,.,llulllle1l voorrll'l d en h. el t 1.11 '.•.,..·.,he·t:groo+J. ", a- ",'. ~en8er met graduating diapb~n, zoodat: men
., hehuiv?"'te lioht op ~et voorwerp werpen kan.

6, ! KOB.TB,Il' RK?!S.TRAlA'l', KAAPST.)). . !.~8::;n:e0:r::;..ee~~~k~~, ::
I .,. i .camera .Iucida Olll de Vérgroote 1'oor"erpen

1 .' ,-- . ...,.--~-,i-',-""""',-. --..;_2.:......___ ;1, op papaer te ~kenen. • EiDdelijk behOl)rt er
N.D.r-Zur,l' Jat gij het !'cnte artiL;.ef kriJ',;t; .lede. r~~b()lt~1 I, ';ft 1." I ;'. eet;t Bocke~mlkroakoopijunp bij met twee

h b . ,'" . ~ ,.1' C"II a lt- . er iallge_ da de d' .~ .ec L m t d k u;ns con. nael" en li,' Dl .• te ','erbeterlD·, , e on zen Ilaam el~ a rel, en de '; nrk is illsgelij k. bedekt lD.et e~n D \..
lItrook met den num er op 1',an J. T. POC9C'K & Cll., Kaapstad- ' ~ gen, e prijs is £30 II[ODtant.: .

De bottel moet goed worden g&chud eer dat de Olie geb'ruikt wordt.

..
I

laos ~.'
; . ) .

,r" ,_,,:.j ;.'; ë • \

litóerd '-EikenhQut, .'
,.....__.....Prijze* als

ï,
;",

het Gróot~
1 ..;.ZUllen

8',0
i' ,

82,

Waarde it) 'de volgende Goederen, pu
Calicos 8. 11s. 6i,; J5s., 16s. 6d., 17s.

Huislinneo, en .diW, zwaar Ploeg ..
icoes, tegen de allerlaagste pn]sen bij

Gekenerd Lakenlinnen. " '
11d. het Stuk vali 18 yards.
Zwurt en Wit .'en Mode

alle soorten.

OPRUIMING TEGEN ALLE 'PRIJZEN ..
------~...__----',...,.!.....---- _

beginnepde me_t ;f6id. per

Gekleurde, tegen zoor matige
Merinos. I

iog, zeer goedkoop.
een groot ~8ortiment.

M~n8hoeden' 10

! I' : ;. ;

D; ISAACS & Co., de. za k eu V~II H. ST< RH &00. ill d" Aclderleyslralltrovergenornell
hebbende, bieden thans het bovt'lIgcn-o emptl te ko~p aan, , \ ~ :

. .ATAIJEEN VOOR KO~TANT GEliD;
Tegen Prijzen die, e:,de spoedige 4~ zeker maken. '

I

Willkeliel'S zullen Ilberaal i: behandeld
,

worden
LET OP HET A~RES:-

Hoek van de Adde.rleystra~t en Kasteelstraat,
TEGENOVER HET SPOd~WEGSTATION. .. :

pOOl'weptatlosi, Kaap.ta".

kGRO:r EN FIJl{: !
I .
i I

stralisch Koren I

do. . Meel ' i
I

Meel. !

Osborne's MaMmachines.
I • "_ I . "KOUN;. ,

AP~LICANTEN voor bovengemelde uitmuntende Prijsmachiries gelieven.
[hunne orders te zenden aall . .;
. ~MUTS~ LOUW & ,Co., :

:; .' . . Eenige Agenten.
~lrnesbury, 28 Nov. 1879~ II :

\I Best Kaapach
Do.

.Best Kaapach
te No. 13, Kasteelstraat.

R A. ZEEDERBERG.
Te Koop tegen den

SmISVOGEL~ I S~"UISVOQ~LS!
Géredeschap, 1

i , !
, . I

EN EN TIMMERLIEDEN
i

Belangrijk aan Struisvogelboéren. O'

WAG~NMAKERS, S
Zaagbankén, met ROllde Zagen, voo

of St'ovmkrflchr, IN't Banrhaa~
Bandzaftg: M"chines, om aRII lJ ou

of Palen te h. chten '.
.. Mor"isihg" Machines, met Boor

illeel} jotezt't 111et'Schroefboreli
Draaiblll')( j!6heel ,on IJzi'r
Draaibank Hoofdt'1l ..Il To ..lnhoo fil

IH t drH·,i:ell \'811 Houl

Snaarbend ..n en Háak eli Oog V.um.Ir~I.
PilMar en Bank Beormachines, m:~.t

voor Mdnal '..
I IRatchet Omslagbonen, Arcbimt'di.~he Bore

,i Pil tel>le VlIsllnaker, voor Lede ren B~nd"n
Palente Oli.Hotlder' en Lubricators'
Schrij1werkerll KlaÏripen 4, 5,~, voet
Patenle Schroef Sp_nuers ell SleutHs.

GEORGE &
Gravestraat"

88, 90 en
~fRIKA"

~.D,II,LJI,AA.T8TRAAT, "KAAPSTAD.

D· I S
HEBBEN !Ian ltd Publiek 'a ..

!.lilt zij hUllIle' GeLouwen 81111

IIUII uitgebreiden voorraad, weLken
I!0,·d dr~og huut geOl'.lllkt zijII, ge~ch
dezell IIt,ndel:~edrt'ven nebbende, en
in sLaat 0", te' "erkoopen :....:.

GOEDE MIWBELS
.. ij ook vaMnr,"elis VOOR
~telt. aan hUllIle klanten het volle
gegeven wordt Yllor KW A {JE SCH

Een ~'rout asaorli'lnent van iu de
altijd voorhanden. ,

Het Publiek wordt uilg\!lIoodi
..ernemen fall, de prij Ze-I'.

De Zuid
. P ]' ET ADRES:
I ' .

""",,~'sche0 Meubelbazaar,
a.·k t sf•.a,at, Kaal'sta,d.

te verhijllen, :PrijeijlJrie :5hilliDgt, welk
hO of abdcr A<tikcl.

MB.-Op .. nYrlag ZijD
geld zal W'or'J\!literu,lli:taald aan dell K

,;

'TEN~'DE'R~~
. -'.!...,.........-

i D' K lltJJl\Voommis.Je del' Ncd,.q.:~fvI ". 'Xer~ te Carlll\rvon uI Tenders
!gen tot op Z.ATUltDAO, den 27~tc~ M'lart
'eerstk" voor het. bl,owen eener kerk .aldaar
I 1'olgens Plnn en Bestek, t.e weten:' ~D :Kruis,
bet Sohip, 76 x s6 voet, de Vleugels 74~ x aG
yoet, Binnenwerk, me~ Toren, Org~galerij en
Banken, :kompleet.. '

oe A.aon~met' moot al,h:~ Mate~ lêveren.
behalve ruuo 800,000 BakateeD~ 6l' /140
trachteq.Klippeo, die ,,~háMeu liJ,'·: ~.~' oe' A'aDllemer moet hr6e IfoQtén i tot I~ uoe-
gen YADde Commissie atellen, en zich verp aden
Onder kont.rakt oil! het. werk, D~ ~boj;rcn te
doen, eo de Kerk ~ af te leveren 'binnen
een tijd Tan 18 maindea, V~ den' datilm vao
het kootrakt,

De Commiartie verbindt sich uiei om éienigen
Tender ook niet den iaagaten aan te nemen.
Plan en Bestek, ,Ismode nadere bijzonder-
(lodeu bij .

W. P. DE VILIIIEa:~,:
Voorzitter oer B01lwi:JQmmlll8ie.

OaruarvGn, 20 Jan, 1880.

E. C, Lk ROEX,
Wellington, 6 Jan~rij 1880,
- ----- - ------ ..----...i..--.

ADr EBTENTlE.
80 ST liUIS 'oGI~LS

'['Ii: Koop bij den heer J. .I. F, LE' iRon;
Jo.z. zoon, AcMe'!" ProuI, iu volle Veder.

drag~ Zij moeten dell Isteu April IC'llplokt
worden,-Ilij do 10 eQ 8 zijn Ilij ookue krijgen j

term~.11 liberaal.

VOOR DE ZENDINOSCHOPL io' de
Boven vallei, uabi). W ellin~to~, \wol'dt

genaagd een Onderwijeer. S~lans, naar
bekwaamheid, van £60 tot £80,. met Vrije
Woning en Tuin, A.pplicaties in tel:&end~n tot
12 :Maart e k. bij den Ondergeteekende. .

J. C. PAUW.
WelliD~..oIl,J3 Feb, 1~.

Arrikaallsth Kollegr, .Zuid
MURRAY'8 GIFT.

All

HIERBIJ geschiedt, kennisgeviflg'. dat tot
den Sl sten MAART AANST., louder

adres aan den Ondergeteekende, 8RnZut:kell
EUIlen ingewacbt worJell om toelating tot, Vier
V ~ante Scholiersplaotaeu onder de': Mnrra y's
Gift," overeenkomstig Diet eb ouder de beps-
lingen van hot testament VII!II ll-tl v.ijler. deo
heer HENRY MGRIU'f. ~ De aanzoeken moeten
1'ergezeld gaan van eene opgaaf Tan' den uuder-
dom des kandidRat8, de 118men zijner ouders en
zoodaoige inliehtillgen l'etreftende hnnue af.
komst, als zij mogen bezi.Uen. Elke kandidaat
moet, ~vol'en. tot het Kolleg'fl te wordllb toe-
ge!aten, dell Senaat dOel! blijken dat bij den
graad va~ bekwaamheid heeft .verkregen als
thans gevorderd wordt yan andere jongeliedeu
bij hunne iDtreding in dit instituut, I)e hou·
dElrs dil·r lIcholiersplat.t.eq zollen., ll00!aDj r;ij
het Kollege bezoeken, aen Sena~ voo~ l.ef! 1
van tijd tot tijd moeten o"Alrluigen vlln ban we-
lIenlijken ell Toldoenden vooruitgang.

H, MA.RTIN FOOT,
Secretaris van den Raad.

'"3, Bofmeyr's ChamberIJ.
Kaapstad, !) Feb 1880'

Gedrukt bij SKUTS It; HorKEn, No, Il,
Kuteelatna.,KaaJ»1;ad.
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Kolomale Secretans te Ora. I
h \msstad

DE CHRISTEN
Gnlalf. R.met H) FebruanJ 1880

lUJnkteUr
MI)nheer,-In de zuid Afnkntnl, che Ik 1718~ren

met den poet ontnnJr, III! Ik een bnef Uti Pikel},..1'jr
jrpte"kend ' &On In~lrenllAr V&Il Ik ('",."tell" HIJ I
kllUljlt dal dit eouranlte .1 te o~gel'elÏeld IlADlromt, en
dat het met IN .K.rkbode en De W~ In den lue-
sten tI Jd eYe" &00 ongeregeld II gt!jl'lUUl Ik bell,
III. Ik wel heh, de AjlPnt nn de lalllate bL(den.,all
dllt u SIJn oJl(l:enjlt, hier maar h b nog DOOIt
reden fleh"d te k)IIjren, dat mrjn pAir W~ (om-
trent (0) of Kwkbotkn (omtrent 25) III ',.::ebeellllet
alJn uDjlekom"n soma wel een .Ollll!' lAAt ID de ma.n4,
maar de Kerkbode altoos ,er~dd Toen Ik mlJIli8 I
h)Rt 'l"&n Inteekensren op de Cltri_. DIW' K&apetad
sond, heb Ik vborgeeteld, om lUl allen til .,. pnk~ .lIiD
mu te lenden, mMr heb da. rop, noeh op de .£20 die
Ik lleaonden beb, Ilntwoord ont"anjrell Irben RIfent
Villi yele courenten en t1jd~}lMften en g;eef er nl~t
om,u den 'inteekellaren zelwpn te bézo~n, mIlIlr ~,.
KlJn op de C"nllm Yl'nebetd ..ne ~enten, omdat ",.
ieder« lo un grntll word~ gej!:e<cn en het Ilevolg le,
dat de gebeeie macbIllene In lunordt II

P A Lt'cIH07'l", Sen

Il'ep lt, ..Iemed" In 't bl)zrmder de onmogeLilkbel dID
nan den el~b te voldoen Vl'Fml~' de p.,chtkoncli\ien,
nis ,~U gllztlgd, luik, lu~t rltroorloofden
Ik volgende Iletulgen werden geboc)rd -

~

n J ngelbreebt eiseher In ~e nak, WY in ~8VS
m J081118 en Oert Enjlelbrec~' geumenhJlre ~
nna un de plaats • KookfontelD" HIJ en SlJo
b der Gert verzochten aan verweerder JOI1I18, 'fir
ge menlijke rekeniDI aeker .tuk toen op te Yellen
lE nland, Mn g~legde plaat. granHnde, te pecllten
J08I118 pachtte het land roor 21 JAren en getalll8 b~
YBD toen af en tot nc II' toe een Iledeelte van bet g&-
JlIlctte land ale welde gebruIkt J l8lRa rertelde I&ter
dl\t het land uitsluitend cj alJn el1!'8n naam lI'et",,,..
por eerd, maar 'p getuIge. vduoek beloofde hi] .. 0
ged~elte op ddell le tranlporteren , doch daar lnr'm
noo t leta yen HerhMldefijk IFInebrde verweerder
Ira sport td lullen genn, dóe,ll deed bet DIet Ge-
tUI e bad gertlgeld liJn g<Kleef:te v'n het pacbtlreld
'IAn verweerder betaald tot verleden.J88r toe Vel'-
led II Jaar verdeelden getuIge en ver weerder de plaate
tu heu hen ~ldeD eo hun broeder Oert, den
de~en eigenllilr Gideon vali ZiI)1 mlUlk~ de
nr eehng BIJ jl'elejl'enbeld van die verdeeling werd
!!'Il8 roken over de sphtalllll .an bet kroonland, en
ver eerder had gelegd d ..t he~ kroonland verdeeld
ko~n worden overeenkomstig dezelfde lijn, met .elke
de lotate zelve verdeeld WRa Getuige waa met die
ech king teneden Toen allee binnesehuie gerelleld
w en partijen buiten kWllmen, werd door de vrouw
en en loon van verweerder Illwalll gelllaakt over die
ver4eehng Later llad ~etuljle weer lI'evraagd om
tra~port, maar verweerder seide de lyk ID oyerwe-
IClnl te lullen nemen ; lDur!lr kwam mets van Ellren
hjk llew8Illerd bad verweerder nooit Hl] 11'l1li alqld
red hJk eu Ilowllhg geweest, lIlMr seden deo laat-
aten tIJd, dat 18 na de ontm~tlDg met lIJn
vro~w en soon, wu hiJ Yeraoderd Het JlliKt
'P Ilcb lelf wu Dlot "Iln looreel ", ... ,.,1..
mallr getul~e kon Olet op lI]n plutl komen of die
verlitten londer er o"er te gaao Het land WII8 beID
£200 waard

Kbntraverboor Ik belMI £1 lOe pachtgeld per
Jaarivoor ml~ aandeel Het lilnd alult !DIJAe pl'late
ID fvoor 1873 WHahet Kr IOnla1d vrIje Ilrond -Gt'-
tUIIr werd verd~r ondervl1lllgd over de gebeele ge-
achl deme der verp.~chtl IV: en der verhoudIRIl tUB-
ache{n d~ jltzam Illll~e r~th"hbeDden OetUlge
ont1iende ten eenenmlll", dat hll deo 0 lUvernement.-
IlroUd alleen d >or lR8CblkkehJkbeld VAnzlln h ood!!r
bRdlmOflen gebrUl hen lell'gende, dal bIJ ..r yolkolDen
regt op bl\d ...Ia me I~ pilcb~r Z 10 yer ala llettQlre
wee, loo.pt 1111 ~e~ nOIl op bet b~doelde land, want
hiJ !betaAlde I\lIe lAren zIJn aAndeel III de JlIlCht. ZIJn
brier had nooit bePIIIIld gewel!l~rd het tral18port
te Il ven dHn na rte verdeehnll der pl8llta

G rt f n:z..lbrecht de t"eede getuige, bevellDgde ID
ZI]n~ verkhmng nAgenoeg alles wat door den vonilen
Iret 1"'e 1'1 de lo fukwostle gele!d Will Toen IljD
bro er J Sla8 In 11'73 van de verpachtIDg, die op het
d r~ CIl\nwllh Im hRd plAate gebild terugkwam,
vert Ide de,e ftan getuige dllt bIl bet laD.d yoor de
drie belnngbebbpnden gezllmenhj& gepacht had Oe-
tU111's ~e bad sedert en tot den verkoop der plllAU!
np ~en JlT nd jl grallsd en bl] getu !le had IlUe jRren
zlln d ..,,1 vl\n de pilchl beUtRld J05II1Shad hem Int r
vertfld dR! bpt land op II]n (J08IU) nallm !l'êtranspor-
teer i WHS nl) I(elegenbeld van een ge.prek tU88Chen
de drte b.,langh~blJt.nden bad lIe verweerder &elf ~e-
J>gdJ, dat de ,erdeehng van den grond geschIeden
m est In KOllpatlld door middel van een notan~

Hat Hof <erdlUlll'de tot morgen

IIndere meneehpnvrlendf'n ,.lI.n lp wpnti~ fin te mo ....
tJou leiden tot eell" mOjr lt)ke verkn Itnnf yan mf'er-
d"re "er(r"""llO" ynnr dpl:~ I onflChulal1r hJ~"nde
Broeders VII" d .. Ilnder .. liJd" der VR,,~n., ..r tioor
den I<'~t'n des Allerb ",~~Iell m...t tilln g.ew<"ol'('bt.en
UItslag moge bekroond worden ISde h8rlew~nfICh uti

• E~N \i Il tKloI.Il I<LINO "

LaatstIedon Maaudag ollt/vangen Gmbams..
stadocbe bladen beva ten breedvoerIge rappor-
ten van het. diner den Edelen beer 8ptlgg te
Grnhams8tnd~1D do zaal den Oddfellow~ aan'
geboden De mureu wareq gedecoreerd met
de woorden ') Confederatie, I • Ontwapemng
en Spoorwegen, als dil drie hoekateenen van
de ministeeiele staatkuáde, met tropheen van
gel' eren eo aBSegaaljen daarover heen als
l' nnebeelden der overwloDlDgen laatst behaald
!loor de Koloniale eo Imperiale wapenen Er
7aten ongevee'!' honderd g8.stell' aan met den
) QJor den heer Geo Reyuu_dB als V OO'l'Zltter

In den loop der gewoIje loJale toasten dronk
d (beer Gee Wood op ZEIo den Gouveenene
als dien UItstekenden et.aalsUlan, die was Uit
gezonden met het bepaalde doel om de differente
etaten en koloniê i vau Zo Id Afrika te confede-
rel eo-eene nltwg die aanleiding gaf tot dave-
rende toejuichiugen

De toaat op dea gast van den avond werd
mgesteld door den VoorzItter die bijzonderen
nadruk legde op het feIt dat de hOH Spngg
beloofd had eonfederatie door te drijven 011

daardoor mede heel wat gejuich oogstte
De beer Spngg antwoordde met eone rede

die ongeveer drie kolom beslaat maar niet
TOel meuws om het hUf had HIJ begon met
de vele dengden VBn Gmhamsstad te l"Oemen
een waarvan bestond ID cie belet'fdhetd en
'1'TlendehJkheld, .aarmede de stad altoos elen
eersten mlDlstar had ontYangeu Om daarvoor
een tastbare belOODlr g 1e verscbaffen lJion bIJ
der Regel mg aan bevelen wat geld 'te beste ie
aan eeDlge der Drostdljgebouweu om die als
opvoedlngBID8tJtuten In te rlgtcn 'ZIjne booge
approbatIe geuIt hebbende ove;:-'het lof van de
Oostehjke DIstnkten ~ooals het (halS met Wil

dna Reg~ers was zamengesteld trael hij In eene
b scbou WlOg van het kolunmle vprJeClIg'ln!?S
stelsel eu geraakte tot de slotsom lIlt al h ..t
achterltjke dat nog Jaarlp \Vns te VIuden onkel
te " Jten \VaB aan bet feIt dat de R'g'ellDg nog
j!'eeu vl\sten kommandal~t generaal ba I beko-
me I ZIJ was daaromtrent In correspondeotle
met de mllttalre autontmt'ln In E geland eo
hRd er op aangedrong~l.J lat men geen afgt'
leefden ouden sn k keI m!lJ\r pen 'ak kereo
Jougen offiCIer zou UItzendelI I I verband met
dit onderwerp drnkte bJ te'lfens op tie dIkWIJls
door hem gevoelde behoefte aan con mUlIster
van oorlog En toen kwam ontwapelllog
aan de beurt De Regenng zou narb J bhJven
biJ dIe staatkunde staau of "aIll n hoewel een
onpatnottlsche oppos tte do lIaturellen olDk tot
verzel mo ge san moedigen W ftt BP< Ol wegen
betrof was de spreker overtU!~d dat het ga sche
land een mtbreldlDg vlln bet bestaande stelsel
verlangde en daarom 1.00. bij ID do volgollde
sessIe een groot mtbrel Jtngsscbema (oorstaan
(toelulcbmg) De Grahamsst.ad KowlehJu zon
daarm natuurhJ k met worien vo, geten En
nu had hIJ met nog slechlS oen aneler onder
werp te doen, t w confederatie Ook daarbIJ
zou de Regermg stsan of! vaIJen (toeJUiching)
en wel Ulet enkel omu~t de Gouverneur WH8
overgezonden om eene COl fetlOl at lO tot Rtnlld te
breD~rn maar omdat hl) I"el(lofde Jl t slechts
c fed r.l e groote IJIoelje!tJl(ho len welKe het
bestUUl van Znld Afrika belemmeren ?ou knn.
nrn oplu8sen Eene oollft:!rentle zou \Voroeu
belegd om te overwegen j3erst of hd raadulam
b Dol te coofedereren, eli ~an hoe znlk eeD doe
beRt zou kunllen worden verwezenlIJkt Nato
I Jk bestond er verscht! van oplllie omtlCnt
laatste punt Zoo ver1!ln_.rmeu s lmmlge
vlae Ir jkc hePleu veleeUlglOg der differente
stat el In kolotNt'n Illl t door m ddel van
eonf"dera( le maar wd VI\II II I J ving bIJ de
KnHpkolonlP 'Vel die bec reil zouden hanne
",evoelens 11 de eOI ferer-tlll kunnel lnqhten
Anoelc heel en Wfllel er tegch le grel ~n der
kol u t te bl BI lel naai Z J mepnden Uilt" IJ
tb ,al genoeg te regel eli ha II~n Andoren

rooden zelf" tot blUI elJ le Ku tlVler
tt'rnJtre le' CII veel grOl Is he reeds

aa de kolOl le behourde pge, eli 0 Jk deze
part J(>n zou I n tlch op de confelent", knl nen
laten hooren Do spreker meeuds. echter dat le
voo stal r! ra Vdn confederatIe op rie confel entle
on we e It,., oore n" u me tl zouden k unlleu
aa <0(> I voor I et onml illehJk aaunemeo van
Cu t~ lel at e als or s best mClgdlJ k rege~ogs
stelsel (tue)Olctll J) III) \eluckerde zIJn boor
drr. lat g ..n dlall~ bdrek!kel'Jk het onderwerp
op I (z J bet volk of do regerlllg der kololllO
WD ",rden UItgeoefend door de Rljksregerrng
of I I ,reil vert.egenwoordiger al lOr <lw
beslut( I I a iden het aan het volk zelf o~ er t.e
lat n(1) te )0 deelen wat het best 1I0U bealJt-
wonrdc rUIn ba,e eh~flcu (tof')nlchtng)
Ze fs Z J dIe tegen oonfe leratlo waren zonden
moeten erkennen dat Ol ze tegen ....oordlgo
J'egcfll lis,orm I let bevredlj!end was en hoewel
men \\ Ist dat de vel auderlDg welke door de
R ksrpgrrmg ...e d voorljestaan COl federata
was omcial d e baar zou outs laan vali lusten
welk" tbans zwaaI op I allf Cilrnktel zOll biJ
toe! r let aaneie n die vf lauderIng door te
zetten al mogt ZIJ ook cel Igermatc die lasten
op de schouders det Kaapkolol!l16 overbrengen
Rt wa.s I aller helar!{ lilt ZUI j AfrIka slechts
eén staatk node zou b"bl>"n lD~re, t aliI' grooto
qrw('stl~n en het was om een eilltle te maklln
aan ! et ver~ehll In de stllat~n de en regerings
vormt' over ganscb Zuid Afrika d!lt bet
1\1 Ulstel " tot cer federatHJ had besloten De
quacstlO omtrent I ct getal provlllcltln zou
natnurltJk berusten bIJ de CVI f, lentIl

Ouder de overl!,1l toaster was er een op
I Koophanuel el LalldboDv waalVOOI de
heereD T H Parkcr en A 1J0nglas bedallkten
De laatste las der Heóellnó de les omdat ZII
Det vacant geworJoll ambt va,1 'l"el'doctor nog
Dlot had aangevuld drong Ran op de shchtwg
yan een portefeUIlle voor landbonweIl spmk
tegeD het oproepe u van vlUwtlhgers bur~ers
en boercnru ter IJ nm dat de bder Diet gemak
kcJ J k Z Jn plaats el! de koopmau (lf kIel k zIJn
lessena 'v verlaten kan Hl t zou veel goed
.kOt per UItkomen c, n st a~d leger op de been
te Ion i. I Do Boc I nrllltcllj was eOlle miS'
lukk , ~

De I cr Spngg ullI\\oordde dllt de Heger ng
haar bfst bad gedaan om zelfs een kHa per
man il dCII beer Branford alJj vcedoctor te
bekon Hl] har! altcos geme, nd dat de

een m1UIst~r \ a :l.lldbouw moest
dlch glDg men thl\os vootstelleo i;ulk

eel I( btcnaar te benoeml'l! dail !lOU er worden
geru f u dat men btt mlUisten6 tu gloot ging
ma. en dat uok heit ParI, llIlent m9pst wordelI
n l"""brt' d ~og dnngel der dan eCI! voor den
lan Il> uw "'el deel. mlllstC'r \au 0 rlog yer
c!;St! 1 (Jnd r conf"ueratle ecbter zou men
een I!r oter mlll18terlO behoeven eli ?ou In belde
bel u fell kuuueu worden voorzIeD

GETROUWD

(Met BpeCtale Lteentie)
I I de Nen Geref Kerk Woensdag 18 Febr

door dAn WelEerw Dr J J K.otte G zn- de
heer W~lItam Fredenc)( Wnght met louge)
WIlbeImIlIa Helena de Vnes.

OVERLE EN

12 Febr - ChillIes Henry, IlOÓn ,an den ~er
Cbarlt's Henry Endley on 1 3 mlU\nden

16 Febr -Doodgeboren !loon vnn den beer
WIlltam Hendnk Butt

l!l Febr - De beer Pleter Relders geboren
te lIoUndam (Hollal.d) oud U8 Jaren en 6
maanden

CU1lATORfN VAN a.BR VORIlAN 1" BAL,fUW I
, Ad"okaten Ooie en Jon~ voor eischer , Adrokaterl
Leonard en Innea voor ,erweerder 'I

D. ze WRI! eene mIIJ:V( or de opvordering van tW1
wagen! en 22 088en, die doe r den nl\lJUW wlU!en aanI
geboud en uf m plruila dMnall de wllATde, bedra
j!'ende vlljlens elle'hef, bol'llkenloll', de s rm £-406
Uit de deklarAtIe bl ..ken ze"r I IgewlkkHlde trnnsakf
tien tuseehen de geb beden MOrjlHD twell hr-oederS
Croft en de SllIodard l"'nk te Grahamstown ChAr~
H MOI'll'l'D,een ""IJ dil broedere dreef In 1869 lake
Illi rracbtnJder HIJ bad wagens en 088eO die aa
de Standllrd BRnk V"e1'p!lndwaren, mllar met lekere
Oharlee Oroft, die toen nog DI.I meerderjarig w
werd een verkoop ""n bet verpa de gllllloteo Orof
gAf dMrv lOr promeaeen, mede geendo88E erd door
IIJne m seder, welke do1rumenten door Motgftn op ~
bauk geendOMeer4 werden wllllrna dele Morgftn ont
sloeg Viln hut verkodhte lI'88Chledde Ilean I\aév
rlDl!' m.. r bet bleef III het besit van Morj!:an, dl
sich IDbet volgeode laaJ'alNlOCleerde met lIJn broeder eq
het hedrlJf van vrachtl1')der met bem vOflrtlett~, en ZI!
belden betaalden de promeuen met hun eigen 1l31d
ERn eoortzelijke tranSllk'tle had plaat..!! met 2
sebapen drie wIlgens ell 18 oesen, Wftarvan ook jlean
af! verme gescbledde In 187 j si ot sich een broe-!
der van Oharles Croft met deze I bIJ de !rebr Mllrga~
aan in eene traO!lIIktJe "oor bet koopen ""n ee~
111.'\13te BaVlaan.n9'ler, welk eigendom op de r

hroedere Croft getrRn9piJrteerd werd, Uit cnnald~rllU
Wi\.UVOordezen RAn d~ gebr MO'llan £200 toek"n
den, vo r welk bedr.g, benevens voor de £800, doo
de ~10'l,"lUl8 reeds l1etlll'ld, de CTlfta hun eene P~
messe van £5 0 ~l1Yen Sedert huu er een gedungel
oVt!rdragt van wllllens en osaen en andere dlUgen
phlllt..!!tU!l8chen de Otol18 en de MOl'jrans totditt dezel
l118!sten eeret leder at,onderh]l!, Wl\t han pnvaten
boedel &lInfllng Ins ,lveut werden e I danTnll de ven.!
I ofltdChap ID beta.elrde lo! de~lde Inmiddels kwamtln[
de Crofts ook III m16lJehJkbeden, teil gevolge wlUlr-1
v~n het 0 stehJke HJf UItspraak telleo hen deed In
Cf> eleeu np pr messen In de St II d rd Bank nlj
de exeCUlle IVlru (f or dcn \uJ I kt bat) lW btoslagl
g I-!I'd op-on Ier flouere dlOjlen-twen wAgens en
twe&-en twwtlg osaen, die wel III het beZit mRar,
yol>1enll bewer~n van de Morl!'ans, met bet tllgend( m
waren van de Cruft..!!, fIlIDWI"n le slech ts Wil ren ver
pand tot dekklnll' vaD transakutln ID promessen Delel
wngens en oss~n nu werden dour de et8Chenl de
curatoren I den IDsQlventtlD hoede I der vdnn()o~hllpl
van de gebrue4ers MOr'ffan, opgevorderd, ol In pI late
dAarvRn, de som van £400, 1\ 3 de g~zamenhjke waar I
de -Verweerden! weltten dlUlrt~gen de all<emeeue
ontkenDlnl!' I

Adv kAat Coltl nep dil volgende Iletuillen op
John Robelt MU'1!"n, hu van de VellllOotecbl\p

Gebr Mnrol'aD werd ultvnert! oudervrlll\gd over ftl
de transaktien boven be,chreven ZIJl! \ erhuor bad
ten doel te doen UItKomen dat de wIlgens en OMen
Hl ~e8Ch-11DImmer het elJlendllm waren ~..wee8t VRn
de Crofts II wIPr b ed al de lllljuW 'e hnd lalen ver'l
koopen, eo dat de pr J' ,he II} pU'ebra yt hadden I
'er ben ..den d" wARrde wnR hetIVelk tue;el!Cbreven
werd lIal de ~ ril g-e pk mst biJ de vendutie Ad
vokaat Cole diende HB ulil~ns beeeullu~ verklArt Il
gen In do r den p'..tulge nderterlkend en wanrbl]
biJ bezwoer dat de \Vlljlel s eu osse I tClt den b'edel
der veonootschap b~b ordeu en verder een all I den
balJUW j!:ertgt prott!8t tegen de geftd~erteerde (er
koopmg van de 10 heal.!!' genomen v orwerpen

13 ] het kontrnverhoor verklaarde adv k."t Leo !lrd,
wat de positIe. an verwetlrder In deze zlIAk wns De
eerete tran8llktle tU88cben C H M Jrgan en C C ort
was gescbled ID JnI1Ul\TII De Ketulv:e h~d DIets
daarmpde te doen Ml\lIr ID Ju Dl) tmd biJ op bet
toone ..l t n de ander" Croft mede en toen werd lus
schen de lIer partIjen ~el e overeenkomst jlesloten
Wal1141J de M rgllos lIan" .mert een zeker MnUtI
W"flen8 en ossen alslQede. 2500 IChftpen olldH hnnne
zo~ te nelIJen en er mede te werho, eli de helft der
winst IIIIn de MOJ'f,lans af te Mlllln lhe (vereen-
ki}mst gold 1'0 r vIer JIlren mnAr Da Af!OJp dHllrvao
~tonden de laken met zoo heel voordeeltg I'n de
Jr ft! heten de affaire doorgaan tot ]877 toen een
Inlal wagens osaen en scbapen aan de gebroedere

Uroft werd ..n Ilfgeleverd zlJnde hPt hUil t ekom~de
8Jlndeel lo de gezRmenh lke ondernemmjl, Rls billkende
Ult ""ne rekeDlOjl dIe echter door J R .\lorlllln beweerd
werd g-efingeerd te ZIJl gewee!t Onder die wagens en
O8II8naid UI Mn de Crofts af,.celeverd, waren dId welke
door den balJUW III e·l:eCutle tegen Cr ft verk !Cbt
WRren 1118eillendom ,"n dien. boedel Het kontra-
varhoor moest dienen ID dl'le v(1Clrstelhng van laken
als de ware ann het hebt te doen komen -Oe getUljle
beweerde dat de afte VeTlDil', dIe ID 1.'<77 gescbled
WR!, alleen had moeten dienen om de kredlteuren te'
lJt.dnegen al. dpze heo, de MOI'gans, III ongelegenbeId
mogt.ln Willen brenileo Uetuljle beweerde ook, dAt
hl] te dien effekte een valachen post In sIJn bedk had
gemAa.kt dIe In het Hl f voo'ïl'I' elMn werd

BenjAmin Ooldlll~, wonende te Queenl!town,bad UIt
lle8prekken met Morgan en Croft afgeleId, dat de
wagens eo ollt!en In geechtl lIan de eérettl toebeboor
dell 8n dat de Croft..!! le hadden wlilen li op;ln lhj
had ook geboord dat {je Ilaevenng III 1877 ten duel
bad de kredIteuren te misleiden

(Jh H Morgan voor dil defenSIe npgoeroepen ver
kllu\Tde, dAt de lraoaaktle met Croft ID Jllnuarl) 1869
eeu bonafi<k verko p "'RS lie tmosAkll1i van J UDI)
lf dat Jaar WRa annlleg'!U\1l; 'roar Vier jlll\r maar werd
voortgezet tot 10 1877, I:P toen werden aan de Crvftl,
onder de overee .kl)m~l van 1869, dne wa~e IS on
wehllg ossen nis hun eigendom terug!lejleve ZIJ
wnreu Croft s eljllmdom de aae~ nng was DIet ge
schled om de kredIteuren le misleiden

Het H f vt'rdll/lllde voor een uur
In den nAmld I"g werd I ag de fulgende

gehoord -
Joh R berts I He v\lrldanrd~, dRt hiJ tel1enwoordlg

WR~ Ireweest toen le 80 OIlS 11 en een Mnwl schRp"n
door j\Jflrjl8n ",e,rden ,-verl1'eg", en aall Cr ft en het
WRSbern ook bekend '.lilt de Cr fts sedert de wage 8
voor elilen jlebrUlk jlcbezl"'d hRdd~n

De ZAAkwerd t en jl~8Iu!cn wllar p ad1'okaat Cule
bet woord voerd" vuor den el!!Ch

De Hoofdreflt. r zeld~ rtat het Ijlet nondl!l' Was den
ad voknat IIftll d~ Rnd re ZeIJie te hooren De elsch
WIlS~"l!rOI d op de bewertng dllt de wagens en de
o!l8..n IR kwestie l1li11 de "ebr aders Marllan en dUI
al\l1 hun boedel behoorden MMr bet eIgendom WIlS
10 banden v~n Croft 0 op d~ PI era rU~lte d" ver.
php-tl g te bewJ}zen dirt bh el dum let Mn Crllft
toebehoorde DaArin war elscbers gefal\ld e I der
hl\lve mopst ooi. h IDn~ rdeTing faleu

Ultllpraak yoor verweerders met kosten

39 Karren
1 do

21 do

V~It1\0«",1 NG I.N

VEE EN LOSSE GOEDERE1N

~
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1 WATERKUUR
Ami Idell RedaktMir

.M~nheer,-±e vraag of men zIJn Iuat tot sterlrell
dran met be uI van de W"terkuur lOU kunnen
JVer lnnen, Ile oof Ik met I lil te mogen beantwoor.-
den ~Mfttlll'b Id III een vrucht des Oeestes (Oal
v 2) en 00« werkt met de nIltuur
ot hoon Ik, Ills I OnderlJlnder" schrljvende,nOOlt een

d)'(~n aard ben gewetst, heb Ik toch ondervonden,
dllt Ilter den lust tot sIerken drank beneemt, want
vr er IOU Ik e)nder ieen omstnndillheld z onder miJn
kelkJ WIJn of fen glaa bIer dnemul daags BD
eeu I pJe '. ll'lOnds, WIJlen geweeet II]n, mllAr !!edert
Ik guOndheU:lahalVe ml] twee malen d&lljrs het ge-
heele hJf wuchle en tel!'ehJkertlld venadt.gde aan
fn!IC bronwate!r, begon Ik WIJn, bIer eQ brand"WlJIl
van l~rerlede te wergeten, met 100 wpIIlIJllust er voor,
datleen gebeel gelelechap kan zien drmken lond~
den IDIten trek er npar te ge"oelen zelfs In koffie eti
tbee reeg Ik ~jrenlln, als Ik mllar een glllll lUIver
wate Uit een kl'JabM kan knjgen 0 k twee ml]ner
vrlen en, dIe \lOk de waterkuur gebnnkten tegell
lWakte maag en Inge.llnden, deeleo delelfde onde~
Vlndl g dat ilj omtrellt slerke dranken volkomen on-
vel'llC ilbg werden

Nlqt alleeo d'-rom, mRar ook UIt bet Jl'etulgeD18 vaD
Or 1ford en andere jleleerde heeren meende Ik "elhg
te m en beslUIten dat de waterkuor den lust tot ster
ken "mk belleemt De dronkllard wGrde IR liJD
8trl)d~ 100 lang hll onder bebaudehnll IS sleehts ge..
bolJNIlt door 1'el'bod van alle pr kktllende spIjzen eli
dranMln

F...dl'Rrd &:h"lsleln,. geneesheer te MllncbM ver-
kllUlrl1:_ Waterkuur vereterkt bet Il"heele jlestel
zoodatng, dat a~e ver~tlnjlen regelmatig plMta VID.

deo tZIJ muktden fl'8Ost helder, v!'OltJk eu kfftchtJg,
ntet a~een om te denkeo maar om ook lIJn '1nl teil
UI11Ie)r te breng~n

En Rover, redlkant III het Hertogdom Brons.
WIJk, bnJft ik heb meerml\len op het I\llerdulde
h]kat~ndenondllD' dat degeDen,wlen In het beirin bet
water dnnken ~lIet jloed bekomt, elechte gedurend~
eeDl~ tiJd rhJllg behooren te 'baden om het alleN
kou~a e wRter w konnen verdrIlgenWl den WIl Mngftat om verl08t te wezen nn
IIlne enelgdbeId tot sl!lrken drank, die nndt mell
bijna J alle dronkaards, wanneer bonne betere na-
tuur ven komt

Ik ~oop eehtet later do,pr meer oplettende proere",
door! ,.prder ondlll'&oek er! Informatie ID de Ilelev:en-
held te ~lJD, £lEd s vragen tot heil des menachdom,
Dree(! roenger te bo.unn:.urden

Uw Dlenstw Dienaar,

ONDE.aVTNDKR

1 W HOoRR££S J n EN <;0

"eb 26 -Tweekntlen 7,,,arllnno Vee pn
L088e Goederen van J M A Louw

Feb 27 -H0ll-dckUlI ZWllrtlal!d Veo en
Loue Goede-ren van H J Sel rf'O Ier

Maart 3 -Ultvlugt Malmesbnry Ezel.
Pil 'I den enz val F C Vu ek

Mnalt 4..-T\\ccKUllen VCI' ~n f.JOslle Goede-
re "au W J de lu C'

Mart 22-11oolllkloof Z,\utland '\ice
ett L sse Go,,,j(rcn VRn C l" I\ollé

Maart 25 - Lehe(onteln, Rlelx>ekk8stcel,
Vee eli Losse Goedereu van A P Lombaard

F. H VAN !WOI<D.N
,Mnart J .1t'lgRt ,hst PlqndlM-rg

Cll~L08Se GoederelI vau P M I 1 hdlp
[In \ILlIKflS FAURE E~ co

f,b 26 -KI'pmul.a Stal.Je Paar,
E~e18 vau P I aartmRn Rzn

Vee

I'n

J f P£NTZ EN CO

Feb 26 -VmkrivICf Vee en Losse Goede Ilo
ren van Wed W Laubscher

H J DEMPERS

Feb 27 -Rm(;r Zonder Enel Vee en Losse
Goo(lel pn van J J H nman

J J HOnUl\ ~EN ZOON
Maal t 2 -TI !rer," I I~ Vee en LnBse GooOo-

len, van P Brmk Jr
Maart .. - Koebe, g Vaste en Losse Goede-

ren 'Rn J A vlln NIekerk
M ..rt 9 -Klllpmut~ StHttll ;;:trIl18VO!{els en

PIlar len 'nn S J v cl Spu I H zn

1\osnu ES LAWHE~CIt

Maart j 8 -;ll)()\ t) li lj P rllll Il ic L >ss>'
GOCJI rf'1l '\I LI L Ehl('!"1<

RICHMOND
" (V"n onzen ('orfuponcknt)

21 Fe brua.rlJ
een Stel ken zmJ oosten wlDd van drie
IS het deze week elod lIJk begonnen te
n VerkwIkkende bUlJen zlln er van de
het IstrIkt gevallen eu "an morgen 18
dorp biJ aanvang met het bemelsch

-gezegend geworden I)e lucht 18 nog
et wolkon cu er I' alle veIwachtlDg dat
veel meer zal komen
plotsehll~ sterflleval heeft ber gtsteren
plaats gehad De hotelbouier Down8
vronw vee! tleo da~en geleden overleden
gisteren avond 7 oor nog "In gespt'e~
Ige ZIjner vMendeu eo roods ..... ",..lf

ur waa hiJ een hJk De overledene WaB
d als een bemmnaar der bouwkuost en
voel iedl\an ter verooterlllg en vor-

ng van bet dorp HIJ stwrf ID deD
vlln rUim 60 Jaren

wedrenneu zIJn deze weck hIer gehoudea
werden door wel DIg bUI ten heden blJge-

Transvaal, Jan 1880

ZIJDenl
EEN INTRBl(ltNAAJI.

LIJ VAN DEH POKL

MIlIIrt I ï - Vogelstrnlsfontelll afd RICh
mond Vee Vaste en LoMe Uoollerell van R
P Botl a Sr

DE STELLEir:aosSCHE ELEOTIE VOOR CO)L-
MIBSARIJjSEN OER M~'1CIfALI:r:EIT

A ITn tkn R~e",

MIJnheer,-''''ls Inwoner en stemgeregfll!'de dezet
MUDlClpllht81' bwenacD Ik ondeJ de ..andaclit van bet
pu bliek te bre~n, Iioe het hIer tof'jlll.t bij nrki"
zIDgen Ik bewpon een hUIS 1'8n den heer Jan Hay.
neke, waanoo!! ik maandehjks dertig shilhnFa bowl
Heden mOl'Jfllnj t Jen Ik mIJ nB&!'de ltemplllAta beg.ftkwam de heet Heyneke mIJ tegen en noag !JI}J
I voor wIen ~t Illj stemmen P" Ik antwoorddt',
met 0p'JlIl~e dllr nIlmen, ....aarop hiJ mIJ IIntwoorddj!
"dewIJl gIJ n'jllt voor III" "".1'111 kandld_ten wllt
stemmen ZIlflË1k Jf u de buur van het huul op ~

Zoo, mlJnhe .jlaat het hIer toe, en Ik TrMj!' Wlltl
moet er van tie mutschllpp'j word!!n rus kleze""
DIet meer vnJ tJlr. huone 8temmen kllrtnen ult·
brengen 1 I

Ik ben ens,

AREND LAU1VRRNB
I

NIEUWE MARK}

"ardllppelen, per I be
\ mandeIen per Ib
A link }&en per lb
Appelen, per lOO
BIl tvng per~' \;
I oonpn • r
Dlllren
I nd"., Jl<!rstuk
I j ren, per lOO
('a ~Ml pt!r Rtuk ~
Or e Je Mlhet ptlr 100
Hlllen per sLuk
HI'>8ndel't! per 8tnk
Kalkoenetj per 8tuk
Klappers, per stuk
1\001 ppr Rtllk

Komkommere, per 100
KonIjnen per stuk
Meebo8 per Ib
Pompoenen per stuk ~
Ppron l'6r 100
PerZiken, p r lOO
PljQBppel~n
RoZIJnen, p<tr lb
Spaat eeheppk
TOln8tocs
U1]en per II ud
\ Rrk,,"S fipe n
\ arken., onltemeste
'Vllterruel"enen per .luK

o 7 0 ~ 0 16 0
o 0 2j 0 0 8
006-007
0.1 .() - () 1 lO
0' I 0 - 0 8 0
2 6 6 -- 2 Il 0
006-001
0!2.Q-028
o 8 a - ()\10 0
o :! h- 0 3 7
020-03fl
020-026
014-021
064-064
o 0 2!- 0 0 2t
o 0 't- 0 0 3t
010-023
01i3-023
o 1 7 -- U I 7j,
002-004
000-020
000-031
OOi-Ou7
o 0 2i- 0 0 2i
008-0010
( ,,0 0 -- 0 2 0
046--0ó9
060-076

,. () IJ 0 - 0 16 0
OO~-OIO

TRA~SVAAL8CHE AANGELEOENHEOEN
I

Alfn ddn Redakteu.r
l'lnl~heer,-D~r Ik overtuIgd ben, dAt de politIeke

hlln~elWljze YIIn~de Bntache Rep;ermg tegenwo r-
dig In ZUId Afrl[Ka bIjna In lI11ea gegrond wordt op
v&lschten onWII~e vooretelhngen e I rapporten, be I
Ik er eker Vito, dat ook nu weder eeu verkeerde
vooTltetlmg gegeven wordt omtrent de huudlng VBn
de r!lOfannen en het puhhek over of gedurende de
arrellta le van de beer~n M W Pretonus eo E Bok
Ik den , men III) die &aak nu doen voorkomen al.
of d"l handelWIjze van het Bntsche Beetuur reeds
heeft~jgedragen of zal bIjdragen tot ooderwerplng
aao ~11 nnentle of un beL Brttscbe Ke&ll!l Nu 11\1 bet
hooten "Waar II het volk, nu de VOVTlltter eli
de S reUml "ln ge1'&nl!'en? Dur 18 dIe of d~e
voo n zonder protectie geinten of gevlugt Het
IS nU]lIe11 voorbll-aliellis rustlll-all.en JI]O tene-

I den De zoogennamde conRtltuUe IS of '!Vordt un-
I ge np en De RIJurtlgenng nn Engeland kan nu
"m..ar ISIT Garnet geluk wenecheo met sIJn I7tlluk.
kIlle liolellldlDg van de ZUid AfnllaaDecue mooI]!!

I hJkhe~en eD bet dooden en ten ouderbrengen "ilO
" de Op~11.111 en den l'rrjbe)(luID dell Trannaalechen
I vulke - Wel zoo vtlronderstellen WIJ dat de zaken
nu zuUen worden yoorgesteld, maar Gf die nu zoo
zIJn 1 I

Neenj mijnbeer de Editeur De groole mannen,
die En~eland Vl\n hIer de waarheid mOtlllten rer-
tellen, ~uen het n,et bet komt ook met ID hunne
belangell te '1'118 Hunne eer en heeracblucht worden
er nJet tioor gestreeld N u, de ware toelltand III
deze De mensc~en, of de ware burl(ers der Z A
Repllbhtk liJn door deze dMd sterker dan OOIt te
voren opgewonden ZIJ zIJn leer onwvreden met
heL get van M W PretorJU8, en slecbts nog éélle
arreet.att vao dien aald kan ons land ID licbte j8&1le
vla!D n stMD En dMr er 100 yeel geruchten
rondlll'a1' Ills zoudllD de Brrtscbe troepen de roude 10
het Illn moeten doeD um no!, andere voormanllen te
vRngen, zoo kan het Ilebeuren dat, eer Ik weder de
pen op het pilp,cr zet de oor og met de boeren reeds
IS bego~nen en bet zou des te ongelukkiger zIJn
nla die obrlog begonnen werd bUlttln medeweten .an
het Bn~che Pl\I'lemE'nt tin wanoeer de M.inJ8t.er fAn
KoloUll? de laken doet voorkomen, aldol er nooit
zoo leis .1. een oorlog mpt de boeren te ~reelen of te
wacuten st lnd, I\lboewel IIJoe bandelwIJze van dien
aard IB, 'a.t ZIJ nrets Ilndels voor het volk der
RepubliJk overlaat, dan óf zicb met de grllotete
vernedtl1ng te 0 d~rwerpen III\n eeue onwettige ever
heerecbl g of te vechten

Ik ~II nu tTllcbten u den waren toestllnd VBO de
zaak ljl~t te leggeD De zMk IS deze N,>ult wae
bet vo:rtevreden en nooIt zal bet volk tevreden
worden et de annexatie Reeds dndAhjk bIJ de
nnllenD IOU bet, olk dRar~gen llebben gevochten

I
mMr dR1r er eene Regerrog bei!tond, wRcbtte het
volk op darzelr.r ord~ra en WRt Willen nU de7.e
orders P- Ilt 18 reeds gen eg bekend Ht:! p.rutest
cu de p~oclamatJrl un PreSident Burgers '''ligeu u
dUldelrJ.k dat het voll, Ilcb stil moest bouden en op
Engdllnd relltvMrdllZ'held moe!t hopen Nu déze
Eug.lech. regtvKll:l'dlgheld of val!!Che hoop dMrop
he_ft tot op de laa18te bljtlenkomst nog altoos bet
comlt.tl eit de vo Irmannen In etMt Ir SLeld, om L t
(lIfrste af te wenden en oor! Il' te voorkomen

Dnar rlog werd het volk de hoop of verwachtIng
vo,rgeho$rlen, dat 100 Engelands mlDlsters o'rertulj!d
werdeu 'fan het onregtvaardlge der R.nneIa"e, ZIJ
dau bevJJeo zouden de TraDsvaal terug te geven

zal Ds Hofmeyr, van Hanover
houden en lIIettegen3taan Ir:)

komen er vele bUIte u-
111

heeren W tlCOI en Brounger waren
(Vnjdag) Iller oru den spoorweg' te
n dIe tosscheIl doze pla \LS en Graaff
gemaakt worden

Christen hebbeu WIJ doze week weer
geu Ik vrees dat volo IlIteekeJlarou

bedanken als de verzendtng Dlolt gere-
gaat V roeger toen de heer Knobel
verzending belast WM kregen WIJ heti
0" sdag n n V rljda.g, of Borns ID het

!liet

Aan dell &d",,¥~1H
MIJuheer -'(fw lI'eeerd dllgbl~d de ZUId Af,.,·

kaan vlln 7 F"btuaTlj II Illsleren In h~l1delf krl].lleD-
de werd III daJdeh]k ml]ne aandacbt ~etrokken t0l
een hoofdl\rt1k~I" d lOholld waarvan miJ 1I1IeuDs
hoop. ol en heM' edl~end voor onle h]dende ev~n
menschen lP d!ra SIRRI toeschIJnt, en wotd Ik dM
.,ok gtlnoopt ZQ ~ !Det uwen correspondent Cntlcus
van ganecber ha In te stemmen, dat DIe' sleebU! UWil
le r Ifegronde okbeelden en opwatllngen $eli aanll~1I
van de Tranl I~he Annexatl ... kweet~~ mBar I\lIe
die 100 nuttt.gejwenken lUIn onze KoloU18ten van tI)d
tot tiJd lI'eeehonken ter mo!,ehJke ntwendlUl!' '"II
dreigende ram~n en onberekenbare g-evoIJlen, zoowel
voor deze I!'eh-del.eKolonte als voor een MODlerkellJk
ultjrebreld dee 'an dezelve hUDne volle Mnspraak
hebben op de lof dank en umenwerkmg van de
loodaDl~e und"r ana Pubhek dlB beiceereu mO!lte I
den naam VIUl "goede Vaderillndere ne1'f\I18 U te
dragen en de Id'eugd van 'Wurheldshddtl" naat
hare JUiSte wlllltde wenecben Le ecbRtten

Vergun ml) 1:>11, beer Redaktew- , nie eell wellre.
Imd Vreemdeling, dIe zoo p'narne Wli belal :;ralellen In
alles WRt d l1(nd direkt ot mdlfekt'ID Ile "'Dil"" ;
U een w dlBOd komphment te mllken ",oor den
pnJzenswRl1rdl"n Ijver waarmqde II'lj on!l.acbt de
vele ilmderni.!e<ln welke u t{lt borelk rnn rten !load
oOj!'merk alreed, berhnnldehjk ID den weil .tonden,
het !loed regt tRn onze zoo b,tter veT!.nllehlkte Da-
tllurgenooteo eli HolillndllChe bloed verwanten viln de
TransVRlI1 mlln~oedlfl bebt gemeend te vetdedigeó
en al80011'bIJ 1'0irtdunng bll]ft bepl~lten

Dat dan 00 luike weldoordacbte en hoogs'
besadt,zde plan et) en mlUltrelrelen ID V'OOJ!'eal. door
Il en uwen tijdgenoot de P""rlecbe Patnót" (dIe
flOar Ik merk z~)n nallm en roepIDIl eervol weneeM
te handbRven) ,n uwe Leader oan d, n 7den dezer,
oordeelkundig nanl!:eprezen biJ onzo nadénkende Afn-
kaandere en ook bIJ m1)ne nadenkende landg{mooten
, de Hollanders In dIt IRnd h'lllBer Inwlmog; eenen
(hepen weerklll~k !D0Il"1l VlOden en ZI) e. eOl\ls flIJI
beer Redakteur mnerlIJk doord'on!len m 1jCen 1110
TRil het bestlllml~~tJer mterst h~erllJke en zelherede ..
lende tMk en i"n het noodwendige tot bet~htlDg
,an zekere ge ledende, belhge en II el verbeffeooe
phgten o<ereen GU etl~ den elsch van bet woord pU
de dARd vnn BQ.mRolt~lt ~n hpt BemIn uw NlUIllte"
un onze OewIJde ScbTlfkn dat g"Ilvj?ehjl'eWten en
opene hllnden uwe bedoehn!l°n en verdere benloelJlD'
lI'en ten btoste mOjlen ondersteunen dat gebeel de
Kolonrale Hollandsche drukpertl mlUlgaders III onle:
",anrdtge EVlIlll(elledlenaars ~ao de respecua •• ge-
meeoten der Ned Herv Kerk albl!!r dit! Ill,ft onze
ongeluklnge TrRn.~ruers zonder tWijfel zulleli' W'llleo
.ympatbllMlren, z ch bl) U en den PllI\rlllChen l>atno~
gebjllerwlJ8 ala bOnd~euooten VO<lrééne en dnelfde
JIlak mOllen 1k'\l1slulten en de broederhand tOtU'\Hkel1j
ilO eIDlIeh]k dat Iedere nobele pogmg dOOf u eO

-,:::::_ ~ ..:_ __ -,--c::.;;__=-

MARKTPdIJZ¥N

I

van Ds Louw te Ladl·
smIth

[ra! onzen elgen Oorrespondent]

Lacllsmlth, 16 Feb 1880
l11org-f'll teil 12 u lt arrl veerde Ds I
familIe ZIJn oDtvangat WilS regt
Eeu en ccu balf uar van hd dOl P

IJ '"gelll:!ld door ~ karren en 40
Dnal werd hem een adres aangebodOll

n Kei kernad BIJ dou IDl{alJg van bet
'-'011 fr \ "10 eereboog opgerlgt mct

rIft Welcome en VOor het p'Ultorto
do woor leu May yoo be happy Op

van de pastorie ~roi hem een adres vnn
eentd" iOIl aangeboden, die lUidde als

Vnn 21 t >l 2~ FtJbrun'fJ 1880
£ad .c.1

AArdappelen pr 3 bl! 0 6 9 - 0 16 Il
Eenden per stu kOl 9 - 0 2 3
ll)eren, per 100 0 10 6 - 0 13 0

ó-! b, Gl\rst per 3 bl! 0 10- ~ - 0 1<1 3
Hoendors, per stuk 0 I 0 - 0 !ol 1

~(l.r Ha verg pr 100 lb 0 3 2 - 0 6 4,
1(lllkoentln per stuk 0 4 0 - 0 7 G
Koren per 3 bush 0 IB Il !.. I 2 7
Varkens, speen 0 I) I) - 0 () li
Rofl" per 3 be 0 13. 4 - 0 13 10
UIJen per 3 be ~ 0 t 0 - {) 7 0

E"GELBRKCHT V, KNGFLBRF.CHT

Ad v Leonarl met Rdv Giddy voor elllCher Pre
kureur Generaal eli lldv-. Gregorowskl voor ver.
wpp.rder

Dit WM eene IRndkwe8tle Elscher en verweerder
Jan en J 81118 EOllelbrechl b8nevens Jl\11S broed."
Gert, waren 10 lB7~ gezllmenllJke el~enl\an! VRn de
plaRU! KookfonwlD In dRt jal\r zou zeIler stuk Ran
dIe plSAt..!! I<ooUonlem !leIegen kroonl(lnd 0pllevelld
worden Oetull!e en Oert kwamen met JOSII\8 ('rer-
een dat deze bet bedoelde laud <oor gezamenlIJke
rekenIDg' 1011 pi<chLen en d~t alle dnll er gebruik van
hebben en jlezaOlsnhjk de pi<cht bolnlen zouden
Tht gellChledde Verweerder JlIlCbLWden j.,'rond voor
21 Jaren en jletuIFre betRl\lde I\lIe JIlTen gere:;reld Zlln
I\I\nd~el In de paclltg'elden '\ erleden lMr werd d~
fleznmenhJke plaAI8 In ~fwnderhJke Iredeelten onder
de dne elgllnllllrs toeJrewezerr en eene ecblkkJnIr kwam
tot alllnd om ook den J,lepAcbten I!'f nd te 1'erdeelen
lIJRar per slut van r~ktnllnjr weljl~tde verweerder
dR lraan te void en ~erzekerende bl] nat de kondItie I
VRn verptlcbten met t eh~ten dnt het land door den
pilchter weder .erbunrd of de pAcht zelf op anderen
overg\!drRl!'en kon wordf'n Het verh"al dat elscher
I ebt W88 dat verweprder zou verphllt worden, eeD
derdecJl'tldedte <1\11 het l!lnd \ lIgens d ov~r enkom.t
op b~m te trilllsporteren of anders £1000 schadever
g ~dlng te betalen

'\ oor de defen8le werd de &lgemeeoe on tkeoDlng

21 Feb
23 do
24 do

I) WlIgel18
o do
U do

Ladlsmltb F ebruafl) 1880

MAANS VERANDERINGEN
26 Volle Ma.n 2u 30m yoormlddllflll
4 LlI&tste K ....aTtler, Ou 20m "oonDldd"l!"
Il, Nieuwe M~Il", 2u Im 'oormldd8fl1
]9, Eerste l ..... rtler, lu. IiOru..-;roorm,ddaga
26, Volle Ma&Il,2u 37m naullddaga

OndPrllewekendell I~den d r Gemeente wnn
h wenl!Chen UW &rw met uwe dIerbare
kIDderen bl] uwe IUInkomst ouder ons met

en lejl6DlIl¥en le ver~elk men
dell lIeer ~an Hernel en Mrde, den

)-hoerl:wstuulTd<el van Rl onzil lntv:e~allen dnt bIJ
bewogen beeft, bet beroep tot

le un te nemen terwIjl WIJ
tot Hem ople~den dl\t hit Rem

moge, U WEerws herdenlftm bt onder all.
Zell:eDlngen te bekrooneil lIat de Heer
ultruate met de IIIhlDll ZI)DS Helbgeo

met tOl.1M~d om deze groote en uitgebreide
R:eltneenlle In hare jleelltehJke beboefteu re verzorgen

om ook de IWII kken te verdra
• eIe ZIelen tot Hem te bekeet'en

bll';1fI!~(tiQhIlid, om In de getUIgeDIS van Zijn
Woord tI.! v Ihardeu

n den Heer 001 dllt hl I lJ \\ EerweIl
famIlie bewRren mcgll vour ramplpoe

bedeo en b"ltele ..d dat HIJ Il gezondheId,
h1l181'hJk geluk verleelle en u Rilerwege
make In III IIwe voornemens

ook de begeerte onler harten, dat tUl!IIChen
en ons, de gemeente, aluld eeoe teedere



met on e baud, OUld har. n

DE
Ds J n Lion Cae

olltvlI'ngt'n van de
W lEerov. H er en

:>sc nde nr der,

E. E. J 110AAN, Dia Il

Ieedi d
et

bé ft van bet

PER' TXLEG AAF.

J.

4 Feb uarij,

N, 4 Feb.
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