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" UllIOlf " Ii .
). 'li PUBLIEIrn'VERKOOrlWG

ehappij vertl' k·l; : ..' VAIr ' .

, ,$trnisvogeJs\ :ell .~Il "
I. .: _-.'.ttMI.-,,~~,,~.f.
: TE' KL~~1S ::,TATIE,

PP ,Dingsdtl§i- 9 Maart e.
i''"\E <?n~erget®kimde de plaats "' ..1\,alltlOI••
.LIJ tern, Koeberg, verlatende, &0.1
pnbliek doen Ver:koopen :
" al UitgezochLei Strni&en, 8 jaren oud,
, alleu in volte <lragt om te plukken.
2 Engellche Merries, gedekt door den

roemden rll~voérderr ' HelJgst ..
Fire."

S. J. v. D. SPUIJ, H. zoon.

J. J, HOFl$JR & Zoon, AfBlag~r8.

Mu.r Mosselbaai, ~8'~baai, Kowie eD
, Oost LpndFn, ..J, W.
: • .i D' E Koninklijkelfaalstooll1boot ~----~,-~'-,,--,---
:' '~, RQlfA~, E. J. qRII'FUI, !~,,'V't~'1~
f .1 ' '. c RN.B., G~. ,rder, van Enge- ,.,)~, ,"'>;."- i
, . ,'::", land verwacht pmtrent 2 Maart, ' ,~. ,-'
'sal all bovengemeld v~rtr,kken zoo spoedig ','\ """
mogelijk na ontscbeping ivan: hare Ka&pstadeche '......... -:::.-.1
lading, Voor Vracbtien ,Pasaage doe men Vl'RK" 'OOPING

' aanZCtlic ten Kantore van :de Stoombootmaat- ~, .,' ,
schappij "Union," No. p2, ,Adderleyatraat.

H~ MoSselbaai, ~o~baai, Kowie en fJzels, P.a,arden,
Oost Lond&n. '

F
i

DEEL 50.

V~rtrek"en lIj
.allkljm&t van iedere
en eens in .de 28 dauen
Natal bare reis voort 1'8"

te Delegeabeai, In en
Mo:r.ambique

Retonrk.ar'jes
minderue Prijzen.'

Voor Vracbt of Passaae lloe men aantO,'" bij
, de Kantoren der Ma818~bappij, in de Addcde,..
atraat. ; ,

THOS.lE. FULLER,
Direkteur Gv» ...·aal voor Zuid Af,iLa.

;_-----
Nur Engelan4 vi.. Madeira.

~ DE 1 K<)n. .Mailstoomboot
, A F' RIC A N, W. C,

CRUTC~LEY, . R.N.R, Gesag.
v~rder, zal als boven~em;eld vertrek~en op
Din~~, 2 ~aart, tEj 4: uur 's D&lDlddags.
P~lera: geheven aatl boord te pn aan de

: Oost Kaai, Afred Dot<, niet latei' da,n 3 nnr
's nalilidd~. Geen ladipg ~al ingeDomen wor- ,

" den na 12 :,8 middags ep, d~n dag van vertrek.,
Voor vracht of passage tervoege men sioh

. ten. Kantore van de rtoom boetmaatschappij

. Union, No; 62, Addcrle!straiat.

~J _DED~~t~~~~'~~~:B'::-+ ,
R.N,a, Gezag"oerder, 'omtrent 5 ~rt van
Engeland verwacht, za~ als boyengemeld ver.
trekken zoo spoedig mpgelijk na ontllChepwg
harer Kaapstadsche laQing. Voor Vracbt oC

, Passage vervoege men ziob ten Kantore van de
Stoowbootmaatscbappij, "pnion," No. 62,

, Adderleyst-raat. .

Ha.arPort Natal, Dela.goa/baai, Quillimane,
Mozambique en ZIbW~ar, &aDlergen~
te Mosselbaai, A1gpab!Ui~ oost Londen
en Inhambane, all~n $1 malen en ~
giers te landen en inite spbepen.' .

:.- lIE KoninklUke .Maalatoomboot·
. J 1'I'YANZA, Hy. BALLARD,

~ ", Gezagvoerl)er, ~al áls bovengemeld
: . vertrekken; zoo spoedig Illogelijk
: Da ,aankomst van de Kon. Maalstoomboot
J1URBAN, van Engeland. Voor Vracht of
, Pas8age vervoege men; zich ten Kantore van
de. ~toomtiootmaatscbappij "Union," No. 62,
Adderleyatraat.

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

ZUID-AFRIK SCSE

KONINKLIJKEi .AILDIENST.
. ,

Dt 1.1. K.". lail Li.ie.

D'1': Sloombooten de~, r Li"ie vertreklrt'n van
. Kaaps'ad )lORr Londen om den anderen

Dingsdall, via ltladeirai ell' Ply1J1<luth, te Bint
Helena tn .Ascension n'anle~genlfe op b paalde
I o~ber,tijrle.ll, He' 0 II rhadj.s - orrlen uit8ereik1
t, g~" eelle Vtrmilld"rin~ ,"ad 10 peroenl tU!schtn
E'n~elar.d en de Kanpko~nie' rn Nalol.
Maart 9, KINF.A.UN5QASTLE. Kapt. HOW80R.
Maart 1G.-Extra St. TAYMOUTH CASTlJE,

Kapt. RIGBY. ' .

Maart 23.,-WARWICK CASTLE,--
Maart 3O.-Extra St. WALMER CASTE,

Kapt. YOl.'~G.
April G.-GI\ANTULLY CASTLE, Kapt.

Wi:B~llR, .
Apri1 20. '- BAL'MO~L CaSTLE, Kapt. WIN-

CHESTER. .

ANDERSON &MURISON, Agenten.
--- ~- _._---- --~_;_-----

BEVALLEN; vnn ~ne welgeschapene Docl\·
ter, ,de geliefde BuisjVrouw van

p, H. WETAMAR-'
24 Feb. 1880.

HED. EN, ·Wo haIr: twee nur, werd ODS eeD
lief Doc4tt>rtjc gebqren.

. F. J. J. FURTER.
F. L. MALHERBE.

Welliligton Station,
26 Feb. 1380.

aste
,Belangrijke

: ,c',~, j; __:" __

'[Goede' ren I'~rdri t.Ue. 81aite~~1.Q~:~:.~¥fO:l:nj
'i . ...., OP ~RIJDAG 5:' MAART Ir~S I den Onde~getee~enJen gelast

.·i ; , :' '~<·l 'lOp Dingsdag, 2
DE I p~d~~teeken4t1, . doo.·.r de !:Meten, i', A_ hun K too te

J~HÓli tt Co. m~ ilipructii\a be-l$ill-! AAU an r ~oU111:11SU

t,igd, .~. fbofljngeQ)eJa . ~tal ~n ~~Uék, DI~ aankomst van den
'Y~rk~p k~P~UT~'STATtE.~DeQt+en nrkoopen, be\ '. .

. s!~n III ~Je eonditie e~ sullen &é~er i~' de dooien der plaatsen" '. en" Lange-
11JD. i' i,' . I. ;' ;' : tA~' kloof," onder voorwaarden .conditien, als-op

.i, ~. J. BOS~~; r. W;~b~~, den dag der verk~pin~ 1181w~en bekend ge-
..; ; 4fiïl~ maakt. Daar de JaarhJk&ehe iIaat van boven-

. Stellenboscb, 25 Feb: 1880., '. . ",,;' gemelde Eigendommen ee",t:At twee Perceelen
. , ;,:: ,'"., .~ en: eindelijk in. haar geheel tit.1 wó~en opga-

PUBL'IE"[{'E VERi.'KOOhIN'."ji' I veild, ~~ordeu Itefh~b~rs vér~cbt, tum met,.d.. . . .r ''\1. I greusllJnen en scbeldlQgen bek;~3Ddte maken.en
- _ ".' oP'. - ~'" ,: i I ,aldns daaromtrent inlichting te verkrijgen 'op

n:.....4)A.'. 18 II .J, •."'~:.f ~o::::~t.lï~~~~~;=:~~~~t1e !ef~r!~~~-aus. -:tJ~, ; -.... "t, , aan gegadigden geven zal oQltrient de Conditien
gelegen aan Palmiet-. :' . ': TU PLUrS,l < , ' 'J:' 'i van het Huurkontract. . ~ :
Groot ala Klein V ce. 'UTil L~ .It'~rift ."k' 1/ '1 i. '<• .1', Deze Plaatsen zijn voor weide en' extra stalld.

n ~tr~le!ll '; nlJ ,er .ru,. IJ:, houdend water eoo wel bekelld.!dat "erdere óm.'
. I>ISTRIKT pjKETllERd. ,~1: - scbr!j ving geheel ounoodig is.. 1 ,- :

i j :. ~ ': "'-Jm b 16 Feb H'llVERSFELD:

DE Onderg~teekenden,. daartoe ,behoórlijk . ~ es nlJ' rnarij, ,80.
ve~ht; door deu beer HUGe' COItZII, J, W. KOORREES Jr. &. p.o., Afslagers.

sullen alsd,!w piibliek verkoopen . ; :i,
I~. Slagit- éit 'Trek'oaselt, 9 Gn8~oeij~,,;3 Publieke ·Ver.1t.00· pin ...

Koeijen milt ~Iveren, ~rries metlln zóbder . --e
Veulens,. 1 J<l.ng HengatPaard, 1 )lole~'ipl,· j
20~ Mermb .Aápteelschapeó, in goodé: oon~iiie ; DE Osdergeteekendeu, dJroiI.rtoe beboorlijk
Tuigen, .~~kkel}, Ploegen, V,elzaklcen;en 1lt1..a+re gelaSt door den llee(-FR!1fCOIS C
BoerderlJg1iree~lcbappen, benevens 2(} Mti!l~n VINCK, van lO Uitvlugt," in Be Afdeeling "an
R.og en wat nog "erdet: teb dage der Ve~9ó- Malmes~nry, die voornemens}~ zijn Veestaptli
plDg door, ~nd8..re personen zal word~n aa~~ te verminderen, zallen op
bragt, zoosis Oasen, Paarden, enz. c «' W' dM; rt t

B.,'. ~ra.JI,,.at V' It~ 1 .', oens ag, 3 aa aanst.,",u.. el erfC!ne I.~'" , ., .
, ' , . '~,; lOp boveugemelde plaats pnbHek verkoopen deI DE LINT EN RETI~~ ! oudervolgende prachtige ~ende Have en
! ' , At'sl~i I Losse Goederen, als l

Vendnkantoo», Piketberg, ;::' LEVENDE uAV<E.
24 Fe~r. 1880.; "I r;I.

, ": ; 1 ~PSD 1ste Klasse goed g~resseerde Kail.p.
, . sche Ezels. van 3 tot 4 jaren ond ~
.,~,. I Opregte Ezclbengst, 6 ,~ "
~: ; 2 Jonge Hengsten, gedroê'eerd in tnig, 2
',I' jaren oud :
?: ,. 1 paar Karpaarden Rood-Schimmels ii jaren
.... oud ,.'

1 paar Karpaarden Ro~ruine Ruins, 4,
jaren oud ;

" 24 Trekossen, goed voor SlJgters en Trans-S RUIS\'OGELS :;; portrijders ' . ,
" .' J " ~. ':,: 300 Extra vette Kaapsche en :Merino Hamels

100 Kapater Bokken. ;", '

LOSSE

11 K&ainden
ZON D lt R , RES E R V E; ..

DE Oodergete~kend" zal publiek d~n
, koepen op ~ijn plaats .. Conterberg/'

0._ 9 iliaai" aallstaand
500 Mud Zaad haver
200' Merint> Ooijeu
200 Jonge: Hamels
200 Hame] Lammeren
100 Jonga Qpijen, 18 maanden

Eeni~ E~e18 en Merries
I i( apkilr ,
1 Open ~r, ens., 6llZ. !

. J. S. VAN REENEN. !
MOORREES, Jr. & Co"

BOBRDERIJ.
1 Kapka~ OP Veren '
2 Ex~ ~okwagen8
3 Span Trekgoed, Jokken, Htr'oDl00n, Biemen, compleet
1 Span. EzeltuigeD, oomRlet:t
1 Eg, Kruiwagens, Pikklln ' : I
1 Span, -Ploegtuigen, Gr;ave,n~i:tSCnOfODEID,en Giftpotten, een menigje

nieuwe.' :'
2 Grookl,Pll.nken, Ho"a~.

1 Nieuwe 3 Voor Ho~,rdl Ploeg ,.
3 Do. ~ do. do. do.
3 Do. 1 do. ao: do. .r.:

,I '

Emmers~ Trechters
Hal.~rs, Ánkers
Halfamen, Kranen, enz.

! •

14 Extra Le~gers -'
8 " Knlp8D' . .
2 " TrapbalielI '
1 " Brande"jjnketel

'TE Kqo~Ll.9 Gezoude Strui8~ogeI4.~2-
m3ieo ond. ; '.'"

T~. hey " e~ bij, D .• T. PENNEY, E(andslo;\Qof,
Dl\blJHe .0n.,Station., "" ""~
---~------_._~--~--' ::~:~

-mES HIER! :;
Puhl eke V.,rkoopi*J.

GOEDEREN:
"lOpen Wagen mct Ieer~n ol

1 Kapkar op Veeren, !too goed als nieQ,w
3 Dubbele (ilowards} Vooi-:'Ploegon
1 Bpa!> "'&'1\'"" W~Qtui~n "
1 _" ,ZwlogeiS;, kfomp\~ .
1 " Trc;.,~ocrl, kompleeti - -r-r--
5 Half Legger Balics '.:
I Twee Half- Aams Vat ~

10 Vel~k.ken
100 Strerp do . ~

8 Sensen
10 Pikken

~ALMESButtY

EIECUTEURSKAIIEa.

VAN

ALS:- :'

1 Paar fraaije l\arpaarde.D (Scbiminel-
bengsten) '3 jaw oud

ti Trek- en Rijpaarden-
2 Merries met Venlens
2 Span. Ezels ,

SO Trek- en AanteéJ~sten
300 Aanteel- en Slagtscbapon

lOpen Wagen
1 Tentwagen

1 Kapkar }"
1 uakkar ~ Veren
lOpen Kar .'
4: Dubbele Voor' PlOegen
3 Enkele do. ~ do.
4 Span T~igen .
I do. Jukken en:'~erc Boerderij-

~ereedschap ;
.) Gebreide Beestenvellen.

GRAAN,

TE
50 Mud Golden Ball Koren

Baard- "
Zaadkoren (Golden Bali)UGOEDE'

Nabij Philadelphia, Koeberg, : '»......

DE KetkerilJ1.d van Troe Troe :zal .a,lhier
publiiek' doen verk()Open op; VriJ9._',

den 2den,i April 1880. precies ó.m lQ~;Dre
a.m., 45. OPGEMET»N ERvU·:· ne
Kaarten e;. Co~aitlen der $neD ,znlt.lJn w~~en
opengeJeg4 tel' IDzage der. Gegadigden voor: dat
de opt-eiling' begist, en daar ~et ~~i1ig
Avondm~alhier gevierd zal WOlden op::den
4den Apri '.~Vé.'....•rwacbteu wij b.ij die ~lege.D. ~..eid
tiene groo , opkomst. ; . '

: , P. B. V AN n,HIJN;
. Troe T ' , ~4 Febr. 1880. .;.' :'. '.

'f> l .. ; ::: - ~

OP
Ledekaoten, Stoelen, Wasch- en Annzettafels) Hui8klo~,

Ronde Tafel, 6 Groote I'oote Meelkisten, Bakkill,t,
verder, Glas- en Aardewerk, ' IZ'elreen8(~n8,D,eu een ,groote menigte. van andete

k.stbare Goederen, te -rooI om te melden.1 ' , !

GRANEN:
500 .Mudden Zaad Haver
50 " Garst
25 " Rog

N.B.-Da VerkoopifLg zal precies te 9 !Utlt'

begiJl1uffl. '
FRANCOIS O. \'INCK.

J. W. KOORREES & ~o., Afslagers.

DOD~erdag, II DIaart'
0'E Ondergete~hnde, zijne opgemelde

verkocht hebbende, zal di'lnten'l!'C'voIJn
publiek doen verkoopen als boveD:
, 30 Sterke E~18, allen gedresseerd

15 Rij- ?n Trekpaarden (waaronder
Fraalje Mernes met VeuleDs)

15 Aanteelooes~n
500 Schapen ên ,Bokken

~ Wagens, 1 Kapkar, lOpen Kar,
k':ar, 3 span Wagen- en 4 span PI""n-t.n;"' ....
Dekstroo, Riet, '5 Enkel en 5
~Ioegen, Kruiwagetis, Balies, Vaten, ~
eD Kettings, Grafen, Pikken, enz. enz ..

T • J. D. MECBAU.

GEN, GEGEVEN.
t· GBORGE CHAP.AN.

BONUS EN VERVERSC
I

Caledon, 7 Februarij 1880. I

J. H. F. KL~IJN & H. :J, i DE Afslagers .

OVER: EO,:.'ÉN, to S~enberg, oe 25 'd~,',er,
MA 'y H. Louw, In ,flen oucierdo_ln:'Van

12 jaren e 9 1Daanden, jongste en ~erg~liéfde i .
Dochter v~n, : : ':-; I Z~)MERVELD. 'I N. M. LQUW, . .. ,

i L. M. LQUWj.' :,,'

, t " "ge!. CoL:' , [Zie Advertentie, l;~e~~..~.l.·:e~7 ..en 14

OVERJ;EDEN, aan de:Paarl, 'op Woegaaag Wanneer de plaats. met vóor dien tiJd ver-
18 ;jide¥r, ons teederge~iefd iind ~r.tu- bonrd of verk~bt is, ml dezeive zeker publiek

BIITlI, in drn Q;nderdom van 4 Jaren, 13 tIl(IátIden worden opgevelld op
en 16 dag\en. '-Diep betreurd. ,:;~ M d 'MI':'a-art k

• ii , IS. JOH.'t.L\RAis; D.siI.;~ aan ag, 15 e. .,

J
' '. A. C. MARAIS, '., wanneer verder ook wn verkoop zullen wotden

',' geb. DIJ VrLLiBtt.8. aa.ngeboden de

Paarl, jl!) 1r;eb.1880. : 1 LOSSE GOE~OEREN,

HET DORP TE W EN \GENAA.Mn Aa~ Familie en Vrieilde~~:'

LAl:.?'FA'Si,' Th,!~. -.s,'~t ,'wot~I'=:~;:eng!m;a~'~J~:~L!~~J.,U .v\:,yy ..." tot zich'fje nemen mijn tieedergeliet!le Et!f#.ge-

I t Yhu CZCIlJ.A Louw (gebore~ DU'fb1T), ~.
ERFT eeU fraaije Ii~ging annex den S lll1jlr 'Beanfort Welt, i. voorzieó ~In ~~:~ ~erdom van 21 jaren, 8 ~aan~ en

een grootelI vo~rra8~ Water en aang imaat. ' ; 5 dagen, I nti. een geluklrig:e .echty.erbiri~~n!8
Het groot.te gedeeh~ van de Ervelt *al t van W .•ler ,hebben, en dier de gr~J1d I van 6 m~den, nogtbans btug Ik mlJ ootu$e<)lg
vruchtbaar is, is hij bijzonder g,eschilkt . seer uitgebreide plantage.. Het Dqlp onder deI!-wil del Heeren. '_,

t halfweg tusacheri Beáufort Wt'lIt, Worc~, en Prin~e Albert,.als ook omt.rent:18 : .' P. J, LOUW,.P.!l'l' I
n afstand • .un S.utherl~nd Iln L8dy~m~t~~ ~n omringd doo~. een digte populaue. De Paarl, 119 Feb. 1880.

klevert Wol In groi)te hoeveelheId op, ~ls Gr~an, WIJD, enl". waardoor .an den .'_-------- .. - ... -
,·Iaar, den Ambacht~man, enz., een goed" komIIt ~er&ekerd worat. , ' . V . "Dd !
De Eigenaar beeft i{irond gereserveerd: r KeJi., School, Markt- en Spoorw~g- Aan B.,oe,dyerwant8n en " rle " en I

tatie en andere publiekeldoeleinden. Heh~lve den Sp~orweg, beeCt bet Dorp ook nog wo:~mThiermede bekend ge.maak.,.~· dat I'
t voorregt van den Hoqrdweg naar de Bi~n nlandel1, ~aardoor men oqk een goeden _b"t deD Heer van hemel en 1I&rde}aeeft \
del met Reizigen kftn:!rloen;'dul een }l;a11l Spec~lllt~ur5, waltt al bet-Vee van ~et behaagd, Ipul op deu 7den:dezer, d~r deb'~~ood
en)a"d lDoet bet Dor~ p ... eeren. ~ i :. , tot zicb ~ nemen, mijn. teedergeli~fdeó:c~bt,.. .
De Weigrond van bet! Dorp beeft eene I te uitg~ltreklbeid en is ollovertrerbaat.~ genoot, l' Llj.s ALBUfUS NEL, W~., ,~. den

; ! [, onderdo van 22 jaren eu 2B dagen. ' 'J
erznlmt dos' _,'iet gemelde· Ve."k,'oOpiDg bil te wonen Tegeli kekijJ bdui~ ilt mijn dank ~ alle

j. . .: , II belangsi~le~ao ,V riendqil, in he~ bijmi;tder,.,u voorziet ft Erven, nevens ~ijlte ouders, aan den hee~. Mb~8 .en
I . zijne EChtgenoote en d~n heer S'[ER~ ~kn~N' US VOLOP,. aan jon~j$vr. TKERONJ d.ie mij ~oo~lf~unne

00 deelneming: en belangstelhng gróO~bJ~ tot

RlltCHARD, Afslager,: \onderstu~g waren· ..

I Midd~lpost, Achterha.Jjtam,
C~vinia, 11 Febr. 1880.

BBLABQlUJKE·

~"

TE KOOP,
30 Montevideo Biels en
1 Span Damara Ossen,

BIJ

,enoek van sijtte :'Vrienden en oml
sijne Plaatl ., Buft'l!llfi'Yier," besloten zul

Dond~rdag, 1'·.
ERVEN V. ... . I

!

J. G. FISCHER~
Bottelarij. '

"'pJopaoq.lad '.moA O9OJJ
Q 1 0 1dO'Jsa~ :l{'8Z "op J'8)1jo qT 0 'op 'op '1!1.1'8ao 8 [ B}o1{lng:8 .led 'o9Jo)J!
o 0 0:7 p.lOpooq.lad 'o9.uIlll.laA'IIH ar!ftJ~

'(00J9X'JoUl6)i~WcJ i~
, I

"'~.tapnv 'gQ s.laj!Z!a~,~~,!
Kennisgeving' aall Crediteuren rn
: Debiteuren. t

:A,LLEN die i.~I$verlcb~ldigd zijn aan o~ te
: vorderen hebben m den Boedel tan
Wijlen de~ heer, J.lOOBUS PETSUS . Bos~,
gelieven blnnen zes weken na datum d«!UI
bunne rekeningen te komen ve.~eueni oC
hnnne vorderingi3D in te leveren biJ den. h~ee-
den Ondergeteekepde, te JOOltenberg, oC: bij
den heer P. J. BOSMAN,Afslager, te Stellen:bo4Ich.

Weduwe:J. P. BOSMAN,
JACOBUS JORANNES BOSMAN
PIETER SlMON LA.MEIRE:OEt'I1S,

120 r.ludden Zaadkoren, :Baa.rds en du Toits
100 " Zaadhaver "
30 Rog. ..

HUISRAAD,
Kasteu, BeddeD, ~toeleD,;TafeI8, enz., enz.

:al WETBlUR,
Secretaris.

':Malmbsbury, 18 Fob 188~
J. W. MOORUES & f CO., Afslagers.Beabfort Weet, 16

Bottelarij, 25 Fjlb. 1880.
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Uitgebreide Vierkooping
: vu I .

LEVENDE i HAVE·., , "I ,

;! LOSGO.D,! EN Z.,
" j' I

.i TB , .

T1JGERVALLEI,
'NABIJ DURiBAIf STATIE.

Op ~ingsdagJ 2 ~aart a.s.

DE on.o. ergeteekend~, zijne plaats TIJGER-
VLEI uit de hand verkocbt hebbende,

.. I dielltepgevolge ala boven doen verkoopen al

.jue Have, Granen, M~ubels, 601., te 'weten ;-

LEVENDE RAVE:
1 Paar sterke Karpi.ard~n
8 &tilte ",Iaa Mnil~ls i(t tot 5 jaren)
10 Fraaije Merries (gedzjesseerd)
2 Spl\b Trekoeijen i ,

2 S~ T.rek08sen (alle, in goede conditie)
20 Eerste klas Koeijen eé in melk en op Kal.

ven staande .'
40 OpreehtgcteelJe Vaa~en I

-:-(1 tot 4 jaren.-verscheidene bezet en
qllen g(Jtrokken~'Uitdeu beroemden B"l opae laatste TentOOll8t~lli1~ met den eersten
prijabekroond) ,

2 Oprechtgeteelde Bullen (Hollandech ru).
8 Varkens euz., ent. ~,

GRABEN:'
100 Mudden-Eerste )jas Baard Kooru
40 Mudden Voeder, Rogge. en Garst, Kaf

Stro<;l, en I·

BOERDElUJGEREEDSCHAP .(. .~

1 Extra Wagen .
Kap. eo open Karren

2 Span ploeg. en 2 do: achtertnigen
2 Span Jukken oom pleet
3 Zweedsche ploegen
2 Eggen :

Graven, Pikken, 'Manden, nieuwe Deuren
e j Vensters ens., enz~

HUISlLUD:
Het géwone a880rtlmelIIt Voor· Sla' P' en

Eetkamer, Meubelen, Glas en Aarde·
w~rk.' Keuken~reedscbap, Melkerijbe- .
noodlgdheden ene. ens.

Rij~uigen tot ve,rvoer van Kooplustigen lullen
aan het Durban Station zijn bij aankomlIt van':
dIm Trein, te acht nnr tan de stad v4)rtrekkende. i

P. Ai- M. BRINK, Jr.

J. J, HOFDYR &; ZOON, .A.fslagers.

PUBLIll:KE VERKOOPING

.KOSTBAR{PLAATSEN
T~ KOEBiE;RG,

Meubelen, Levende Ha.ve,
Struisvpgels enz., enz.,

OP DONDERDAG,
4 MAART EK.,

Ten Tien uur des Voonniddaga pree.

t.... ............. '.' Irablieke.~....".......~., . \7er"ooping..,

I' ' jVAN i '" '

•.as~oed, Levend~Have~;Huisraad,"-................
I ~ , 'fERi PLAATSE : , i.,I '._ '.' 1 1 ~.C , ~.' "

IVoselstruisfQntein, ~t. B.ichmoJi~ STELLEN;BOsCTi(
He~r.en Veeboeren, Hpekulateuren en' anderen, laat dele kah$~iet' 1)llblieke., "6rkoopiu~

i voorbijgaan I ' .;: [V' AN een der fraailll.e en nIl'ngen aa ms te
, .: : , Enen met de daarop staande Kostbare

B
I 'd I "I dhR' p.' Bo S I_iL Geboewen. ;oe e van WIJ en en .t"er lH>OLPS: HILIPPUS THA, r., en nage~. ne 110 Ete' d' : Boed 1 • fi • E' J " M' .. " , . '8 xeen uren -lU elr (' "an meJu vr.
, Echtgenoote, MeJufvl·. f,BIE OHAN!fÁ,VAN DU nWE., .. ~.; de werluw;.· O. R A. Cl.oE1'E, hebben: den
• ; '. ~.•... \ ,i OndergeteekeDde gelaat publiek te V!erkoopen op

E O~dérgeteekende, daartoe b~hoorlijk gelast dopr de Exe~utrice Testam~Dta!r i.n i MAANDAG le. M' AART' 188'0
op~eJWlldell Boedel, zal publiek verkoopen, op da W oonpleats vaD de over~De, I . ,,". . ,"

VOGiEJ.STRUISFONTEIN," 2f uur van bet 'Dorp, op den ouden w,g ~ . 1. Het ~STBAAR EIGENO~)!A[, ge!;egeD
.oeawort West, op ; r, . : . : l' 10 het ~l1ngenaamsto gedeelte "I\U bet Dory, in

OE::NSDA' G 17': 'lUI" A iA'RT • AN'; $' .. ' ~~ ~~::~rt,~~:n~~:oo:!t!~n ~:J~;:
I' '. , .I.1LA~.'.:'.. AA . .'.~~.:..".'t.',·' Kamer~, be~eV9U. een g~.' t B. a itengebou" ..•...n•.·.et
I ' : i I". .: le' 6 luchtige ~ers, voorts, Stal en Wagen;bula.a,

! TEN 9
I
U

N
U
BO

lt'ESDM~~GrBNSE:STAA·NDE UI~lI~:i..•I :~:ne':a: fr:~:~:'~~.Pe~~nt~;'~dt:DE~ GKH~ELEN '. I:J4,i~ i " .,I. is ~('J<eIlR !"('Q1.,.lf:(grootte bij ~itn, mena~!lid
, .; Ir: ,. geeo ...L •vi·' lot.! of Boardlng Eata\:lli4h·

;,t LEVE r~DE,~A VE: 'ment. ."'f\ . '., 2. LOSSE GOEDEREN, bestaande uit i-
Bl~rá'folgtfeacle Sela.pta, iBsl.iteacle ••• ~Is e. '.Ijtl, e..~. . , 1Tafels. Stoelen, Kasten, Ledesanten, Keukcc-

ti .. ,. , ., gereedscbnp, GIaa-' en AArdewerk, voo~s tien
'phf{t~eufhl~ Meri•• St".pe.; .it kestJ,.re, &a•• e. e, O.ije. a.IliK~4 extra StOv~, en wat er meer ten ,erkodp tAl

! '0 Opr~A1~,.te~hleRa"J,o.iIle& R~.~ea ' 'J worden &angebóden. ;
'Il I ë L .: L_ . B kk I ' ' i A. C. ", D. BUL. } 'Execu~~ran
n~~K.e "e.. ,en e. • ta.. " ; J. A. M. CLOETE, Testamedtalr.

, I(dr. f{.etJf{tteeI4eUe.~d~ •• ai&4e S,"tt"ij ,..1 de. Wel-Eel. "'er~ . .t. Stellenbclflcb, 25 Ftlb. 1880 '
I , , BUItGtl " ' .'. ~ P J. BOSJd.AN,"Afslager,

,lt We~~edre8sefrde hels
ft W'~Kedrts8ter.e .Merries
5 htr~ Bij- tB Trekp •• rtlta
10 C·et.~edru8eerde ~8ea
15 K.~ijtl .et 'k.lvere., e. J•• «e Bee8te.
, S~.ii'.f{eI8, twee jare ••• .1 1.

IS i D•. , 2i jare. •••. .

";;

Verkoopiug' v·an dell.
plaalB hebben . I

"DROOGEVALLEI, :~DARLI~G,
IN DEZEj~:DE iWm. ' . . J i

"v.......,......JI!IiII, .·*0 _aart a~,'l,
" . I., . . •.,C•• '

ANNEER. TE~ VERKQPP ZAL ~pn.DEN AANGEBOUE.N):, :
'f i e : ~'

DE 'OLOBNDB i! i.'

-:---
: In den In80l'ent,.en Boedel yan J

WIL~J:LllU8 UIlII.

OP ,VRIJDAG~ 5 MAART: A.
Z·AL op bove~Rnoemde' plaat.

worden gehouden ,.an
8 Mliilezels '
3 Paarden
9 Ossen
2 Wagen.
2 Stellen -lI'ulg ,
2 Howard's Ploegen '

Smidsgere,dschap, e"z., ens., enz.
De Verkooping .zal, beginnen om 10 Uur

'G. W. STEIJTLER;
Eenlg ~rator~

, Kaapstad, 18 reb. 1880. ". :
DBVILLIDá, 'AUD'" 00., Afa~,

LEVENt>E IUjYE,
~ Pailr !ste.Kla88e Rij. en Tre'paarden L.>

~. Exlra Scbil'tp,,~rJ '\ .
g ~jO"l{e Purde .. van 2 LoL 3 jaten oud ; .'
~ Gt'dre .. eerrle Mllrrir.· : .
30 Ell'l:! \'11" 2 lot 4- jdren ouel, !_neest allen geidre4seerd
80 Sltt~I., Trek- en Jonge Ossen- ..
8 Gevo,·rdtl Ossen . i

80. Varhll!.
I LOSS:&: QOEDBaEN,
~ Wagens, w~arvan een geheel ~ietiw, en arici~r Boerderijgereeuich -p,

GR.lNEN·. ,

>,"\'an loop

HllAR,
seontaria.

i:

. ,
J4A~BURY.,

EXECU-r_URSKAII'E[R
,. I
: .; . I

'DE HEER N.J .•.A. LAUB.SClIER, yanide
. plaats lO ~{odderaavalel," aan Rlebe1'ks
'Kuteel, \'an w~nplaats. veranderende, zal ~
:opgemelde plaat a, !

:Op Vrijd~gJ 12 Maart 1880,
publiek doen verkoepen de volgIlIlde I '
, LOSS! GOEDEREN ;-
1 Span Ezels :
2 Karpi\arden: i
1 Merrie ' !
8 AantePlbees\eu (Koeijen en Klllvercnp

100 Aanteelbclkken r
3 Hanesohapen 1

15 Varkens. ; I
1 Bokwagen . i
1 Bakkar '
lOpen Kar op Veren I
1 Dnbbele-voor Ploeg
1 Enkele-véorr do.
1 Braaklatids :Egge'
1 Ploeg ~ggel .
1 -Spen W~entUlgen
1 Do. Ploeg' do.
2 Paar Acljtertuigen
1 Brandewijnketel
1 Krniwagen'
2 Bamboes Ladders
1 atel Velzakken
1 Do- ZeiliEakken.

80Ó Mud:len Haver, goed voor Z~d
Joe))' " Koren
ilOO .: Jl Rog
~ " Garst, gesc.hikt voor: Brouwers, , '

Ell, .wat "erIIer ten dage der V t'rkoopfpg zal word~~ .angeboden ". ·

. ". ~.

rt.~~ ~

N.B,-De Verkoo,ping zal precies ten:9 ure beginnen. ,:~~
, ' J. v. s. SCHREUDERt

,,'i
..,y, 22 Januarij 1880.

MOOR,REI~~S,;Jr. ~. .,
,

~S BOSMAN~
MBRECHTS.

ExecuteureD.

'&. CO., I
nOjg k iJ.,

i
1nl den

IDRAA.:
80 :Mudden Havt'r
3Q' Po. ' Oarst
10 Do. Rog. .

B. WETHMAR,
,

Malmesbury, 4 Feb. 1880.

DE Ondergeteeke.nde, d,e Plaats Ke~boom,., J. W.• OOR~, Jr., & Co., AlIUAiIO'Ili.
te' Claremont. gekocht en zich aldaar ....~.~. --------~-.;....---.;....--_;~-..,;..,..;.. ......- ..... -

ter woou gevestigd bebbende, zal d.ientengevolge ; W..
alII .boven publiek doen verkoopen, t-er plaatae, .-:: ...... ".-; .... ,,,
selve:-

~ 1._Zijne Welbekellde Plaat-n, .

•ungerug' en 'Driefontein," H. E.
ge~ ·.tAl Koeberg, nabij Philadelphia, grool .
~en 2,7oo

V
molrgentse,i W1el~kednd a:!!_dehbesbaattte.Gekookte Olie Venster~l.s

...... en eep aa n: ID at -.'nIc t r R 0 ' S" K' II
~trikt, en vOlop vooriÏen vu ~uiver .. uwe h,e. 'oua ,ata
Water uit standhoudende Fonteinen. Roode Menie. Tcrp~ntvn . I

De Woonhuizen eli de \1ele andere vereischte: Verwen (Geaescrteerd] Vernis i '
I'l-;'bouweo lijD snffisaiat en, gerie1lijk, en in beate B b'·J 'II S B !.J" I~. . ' . . ra ys un ranu
2. LEV ENDE HAVE. Gegal v. Kopstukken I Slij pSlee~en I
~O Prachtige ged~sseérde Rains, 4 tot 7 tt GootW't'r~ I\.oet~lig~t'rs .

~.n oud, 13 goedgetefllde Hengsten, 12 sterlte ' " VOlSt~n Boren elI 0
Esels, 20 uitgezochte Allnteelmerriea (met en Houtschroeven . Guesl's Paard
sonder Veulens), 126 AaItteelbeesten, 14 Trek. .
OIIien,2 Bullen (beste ras), 500 Aanteelschapen, Spijkers, "lie soorlen NY,,'11
""'V k' Span- eli H,,"oza'n('fI . .1I3chi ,el..._,: ar en II, enz., enl" en ,..

TWE'E~EN.~.· a, STRUISVOGELS,' Dubbel\llIk Hamers Blikkl'n Bur I)

ol" li'.LoL ScllapeIl8Charl'~ Rladl
'VaD omtrent 3 jaren oud .. : C. S. Firmn Beitels Hladzjll

3 GRANEN Loodell Pijpen, KHmpk
• • Kruiw8gf'l1~ Neg

Gf'gal YUII ispl'r(! Draad Zeepl40 M~dden Vroeg Baardkoren, 160 Mudden I

Garst en Haver (voeder), 150 Mudden Garst.

.. BOERDERIJGEiREEDSOHAP,:
DE Olldergoteekende heeft order van de

Het V~ is in goede conditie en van het béste:~e iD het geh~le Distrikt, d_ de heeren JACOBUS eo J~ VAN DIR Bliw I,

n"'j~I'If1,dAl'A' geen kosten beeft gespaard om het te ve~béteren.· ".; . om hnnne. Plaate te Villiersdorp te verkoop!3l1:I '.' I .~ • ' • e~ zal dIe op 10 Maart ter zijner Woning

, ! Boerderijgereedscha.~, 'Wagens, enz. ~!~:e~t~dJ~T~:':ss:~~ve~np~:r\~ ~Rn

NieuwelVeerwagen, door KINa gemaakt . 3 Spanb~~ Tuigen en Zwingels ,~ 1, Oe PLAATS ia gelegen &an het Dorp,
Nieuwe! Veerkar ,lPaardenmolen'~ en ,he~ft en Woonhuis m_~ !Umers, Ettver-
Extra ~e Bokwageo . : I Scba'li1é;h Gewigten trek, Dlspenll en Keuken. .
Halfsletien Ossenwagen '1 Draathrerk Kraal ' : I 2 Het WOONHUIB,met'Kamers en Kelder,
Schotsche.Kar en Tuigen '. : rood at l bet kan gebnikt worden voor Séhool,

. PakhuI" Wagenmakers- of Smidswinkel.
, Kruiwagens, Wolzakken, Zadels e~ Too~~ri, Schup Dip, ,ereedschllp, ~z. 3. De STAL, voor 16 Paardea. . •. H U I S RA; iAD' De .Plaats boeft. Loopend W I\ter bet géheele

_ . ",'3,; lc1.. ,Jaar, 18 groot 110 morgen en ill gelege~ aan
. , , . . .! ! ,: . : i ! de? berg. Er is 8Xtra grond voor 70,000

J.IU.nulI,e· en Stl~kbouten Tafels en Stoelen, MahonJE!h?~ten Sideboard en Kleederk~ten, i ~'Jngaardstokken, heeft ook Zaailand, 4{)
en Bouten Ledekanlen en Bedde~, Matrassen en Veeren Bedden, Ê:iáten : Llmoen- cm andere Vruchtboomen 1)0 Vee-

oro,lolZ'l'e'so Glas. en Aardewérk in 8ooirt"fi:t, benevens een melligte &bde~ ! weid~ is geachikt voor klein en groot V~, ook
~~"u"J(n.IeUIt:DJ veel om te wordeD omschreven. • : : StruIsvQgels. Er bn een logement of :cenig

. i, I handel gedre"en wordeD, daar de Harde' Weg
Het Erf No.. 184,' in 'Il.oop'straat, . , nn Caledon voor gemelde lI'oning naar Wor-

I ' 08t'ter reed. gpmaaltt wordt. Ook kub bet
Met gerieflijk WOONHUIS en B~itengebonw~~.': laatst door den overled~ ala nader ill Enen verdeeld worden. Het grootill.e

. igebruikt en gelegen,nabij de Ned. Ger. Kier}t. ' .; , gedeelte van deD koopacbat k&o op 'rente
worden gebouden bij dell Ondergeteekende

VUil deu Boedel: ran wiJlen' den' I'.'ee,· r tegen 6 percent. J. J. DI Vl:LLIER, PAUL-ZN.
, , .' . Paarl, 26 Feb. 1880. ..

H. J. BOTH!~~ ,-.--- '-_'- - __ ~._~~.-
ins~ruoti.ën van de Execntenren Datief, zullen ~orden verkocht op dag en '.mm H~,!," ~BANllt"'IJSTAATBCH FAKILDUlLAD· ia

als bovengemeld' ' een tljdechnft dat "eie belanJZ'weltkende, leerzame en
!., . ~ , . '. &mUNnte stukken bev~t. Aangezien bet een bi j-

Wel!geteelde Merino &.ha.pen 50 Bokken en Kaapsche a..l..'L.-~n v~peltotD~E.rpru._lI,lOowordthei "vootniet"
i 15 0 . , .,;. . ~u..r'''' 'I nl~ven, en zal binnen 'kort door gebeel Zwd
· . pregtgeteelde M~IJlo dito. . ',.. I Afrih"un noord D&IU' luid, en un oaet CUl west

. , JOl 0 K ..' K I .I. i···· '. ," worden gelezen. op heloogeoblik i.heL PamiJi6-lJlad
· onge SBeIl, oelJ~n en a Vt:~Il, 5 M~rnes en ''Yenlcn8, t ,.raar, zeel' he!angweltkend, aangesien daarin de Hollahdt

~drEl88Elel'<, le ,~rpaardenr 3 Jonge dito, 1 Bnggy !ID.etTUigen, 1 Rlfl-e, 2 ZjKlell eo I'eche vertaling un hd bekwame werk Hl! del) heer
, v~l'8Cneldene Artikelen ' , .. ; I AL~D AYL"'AJLD 'ff "De Hedendugeche Trane-: H U I SR' I vaal, voorkomt. .. IJ. E.rp,.u. ",()rtJt ui~even door

, . A, :.:.'A'.".' D .' eene maatsebapP\l nn. Óranje ·Vri';'taatsebe Burgere. .• I en bent, heb.he he.t Dleuws nn den Vri~tAat ook
.~ " . , _ ane bel.~jlte, beripD uiL Natal, de :rram'vaal,

LIII".'••• K .:Jl. lol .r .' ... ~ , ~aapk~lanle, DialDIIIt-reldeli en EIU'Op&. IDteeke-; re. e. 1& ".r.e. nrlet.d eah"e~I,~e .. IIlIe. nne".(t,.,nu. nlllIlSP"~ voor De,.&7"'fiI £1 7•. 6d. iD het jaar.
I L P J d" PO'r! ' " . ..',,'.:. A pplikAtif'P le worden Ilemaalit .Mn kant.ore van Ik. '. van er Q.~: Vendu-Afslage'r~ ErprtJM, Bl~mfonteiD, O. v., Stut,-[ADv.]

. . .:

galvaniseer~ Ijzer.
Toiliet.t~lI~lI
RandlllQten .
Kislhengsefl!l
I )oodki,llten beslag
Tuinharken
Scha\'el~
NijpIangelI
Viii"" ('>1 Raspen
HOt-fijzerllllgt'ls
Gegolelj Kopt-rwerk
Scherp ; Ge:reed8chap~ álle

Boort«tn
Kftrkru~kell .

" Howardll Dnbbel-vool" en 3 do, Enkel·yoor
Pl~eo, Land en Braaklaods Eggen, 3 Bok. ;
wagens, Kapwagen, '2 lPlp- en I Hok·Karren,
1Wa'er do., 2Wanmachineslt! Wagen- en Ploeg ,
tuigen, Vaten Pikken; G""ven, Manden, Zakk
en dergelijke benoodigdbedcn.

~. MEUBELEN. ,]~,IE.,..,....."
Bet gewone 8.88ortiment V 001'-, Slaap- en'

Eetkamer M£ubelen, G'aa- en Aardewerk,
Keukl'ngereedachap, enz,_

LIBERAAL BONUS.
JASPER A. VAN NIEKERK.

J. J. HOFMEYR & ZOON, AFSLAGERS. 8.
In den Boedel vu ••wi.i!(!!l den heer RIJK -----"--r-------.,..-+--+-------....,..:....;.-----

RtTDOLPH NEE'1'HLIlfG en over- en
geblevene eclltgenoote JOHANNA '
IlARTINA N<EI!:'nlLIHG, geboren
LAUBSCHER, vu Oloeteskraal, diet: .
MAlmesbury.

ALLE personen die iets te eischen mogten
hebben van, of die verschuldigd lijn aan

bóY6ugemelden Boede,l, gelieven hunne debita.
te voldoen of hunnne gtlf'pecificeerde rek.eningen
in te leveren aan Je Wed uf'o en Executrice
ot aan deu heer J. A. BRINK, Dromme111vallei,
Piquetberg, binnen 6 weken van af beden.

K. D8 LINT,
"" Agent voor Weduwe

~n Exccn'rice.
PiqDetberg 24 Feb, 1~80, ,

D~-.·re~rL H.Golds~hmidt:1
ISKandidaat voor ide vakature in de il

Direktie der :Ka.a1*CheHandelsbank
en verzoekt de ondemeuning vu zijne;!
Vrienden. .

Matel'ialen~1 Ka.'t.·efleo,
fijzer, DOI~lDekrilcbteuJ

deis eli K ;PIlII, ' .
PLEET AREN,
VER ~CHEI DENH$D

MANSWAREN.
--------~~+---4_-------------

~ OEDER~

250 Kisten Gemberkonfijt en Chow
Potien, vol gtNJi,gt. . ,

. ." VBRlI' '
1<:1 "Peggy DOe'

3200 KOLLIES DADELS, in
BN

Seetu, Tsde1i RuU, R&ngoon.en
EeD groote voorraad van álle k ......,IJ>tO,...,n
Alles verkrijgbaar tegen de

St Georg6ljtraat, No. 28.

Kistjes
Peko ElO Gunpowder Thee.

Hongkong, . i
Killtsn van ze8 6 Ibs. P9tten en twa.a1f 3 Iba.. I I

I' ,
'I I

I

J. G. ST.8YTLFR & co.

'.

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

DbE HEUl. CHRI:;TI.~AN
KOTZE. tijn W ootqjlaata

K,LOor· ,verhuaed hebbén.Ic,
oódergetee~end~» gelaat om ~p

Una rt, aaust.,

PETHD~
"DOORN·
heeft uen

~lnaDtla~. 22
un zijne Woning Gp bo~éngemelJe plaats
II DOOltNKLOOF," ~f'legen in het Zwartland.
in deze AfJeelillg, publiek ten verkoop aan te
bieden de "olgeude.

LI~VENDE HAVE ,

Losse Goederen,
ALS LEVENDE HAVE:

6 E&el.
1 Jong Hengatpaaru, 3'jar8n oud

SQ Merino Ooien· '

LOSSE GOEDEREN.,
1 Kapwagen
1 Nieuwe Bl\kkar op Veeren

12 Vel""kken .
2 Dnbbele· Voor Ploegen
1 ElIlrele, do do
3 Amerilcaansche Seuzl'"
1 Karn vat
1 Vat
1 Bakkist

Pikken, Graven en Schoppen
3 Jukken met ZwingelIl compleet
2 Paar A,cbt~rtuigen
6 Voortuigen '

BUISaAAD:
2 Vaderen Redden
2 Katels

12 Stoelon.
3 Tafels •
Eu wat verder zal worden aangeboden.

.C. P.: KOTZE.
Malm,~'~_ J' 24 Feb. 1~0.

, Na afloop der' Verkooping zullen opgéveil~
worden

12 ÁIlnteelbeesten
1 Namaqoa Bull

20 Kapater Bok ken
, 20 Merino H&melll.I '.
I N,B,-De Verkooping 'zal precies ten ~ ure

beginnen.
I. lf. I •• rreers Jr,' ~" ~f.la~er8.
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SIll G.\lIlBT WOLS"LBY. ~!De Ntftal Wtt__
zegt :-Het ~';JOndetlinll en het beef~ ID Q'b!enereDde I
kringen vele ailJlmorkinjlen ootlokt, dAt dem bel'06mde
kriiJ2Bm!ln, die bij sijn e.-rste IlIlDlw;m.t onder ons IIlch I
onderseb iJdl! d •.or l'rnmpfh~ld) nuuw,el~theid &II
eneJ'l(Ïelr,' u,stiatheijl, IIU '''tl 1,,<tr ~ljDt :ta l'I,icb~n I
.,oor Ulf!c>ooen nil bd l.liullIRt., dAt biJ .. 1f niet weet

I wat hij wil en werkelijk ~lllllClteetappen doet. Op den
i eenen dag arres~('rt bij een mán; op Mil vo1l!1lDden

SU'J'~ beeft, volllen, eeb ~Jd- bevnrdert hij be" tot eene betrekkin~ T!ln !te~t e~.'A1'(1áIr te SLellenbqach deelgeoo~l!. $n I gelll'{. Bij wllarKbQwt vef'!'lld.'·11!(Jm rich nit ,de
oniler'l'raaiinii V&llkandidaten voor bet IDdI!i~e i voeten tw m&hn, in .~~ van re op te bangen. .Bii

Daar ZE". eeD ,pik.pltil~r I huurt legen enorme pnJIeJI pottkarren VOOl' el3'en
nie'o!"'êlil~1I' te 8telle.boIeb moet\ jl ver."oer. eD vult re met jrebeel o~'billdig~, Ileheel

hee(t sijD IlMm tonvoorbereide reuigera, di, bij bijkUl!.sooder wu:-
wel i~twllt yoorb&ria' \'''n mlllCbawing op \'e'ITe togten :Secndt. Waarlijk, \ de

'00 dad,eliJ" op wereldaeb ~uJiil:te Igrilligbeden un het genie lijn wooderlijk "
laten" f 'I,; I. RICHlIOND.-Deu.r D&lAtigbeid of !IVanbeItuur van

V ALlCJQIIIJl) IN GR8CllJUJrnl. _ JAn jA..tilln I 0111yorile agent I. op onl lya flit! intekeBAre 10 nAme
~QW 'f&ll Heléili&gen, die oD14nga te Beautort1Vrat gekom, w~t ona !Does akn.p, nou. di.t by toesendinIl:
18 aangebonden, omdat bij op een ICbllldbe.n~"tor nil rekeninge bly.¥: dat bulle nooIt Ingeteeken of die
£386 deo Daam had Dn!!,ellllUllct van dtn:.heer iA. Patriot. ont ... nl( bet nie. IDLuMebep het 008 in die
8. Grim~k aldaar, ia door den MftKÏltiut 'inD laatlte paAr weka.Iwepr ruim !aveul (12) bljgekry,
Victoria Weet,. in ..neM jurisdictie de mi.a..t ge- ":At y<>?tIlit ?elMl dA&r~y SOli d¥t ~eur nn
pleegd w~, l'etpordeeld tot vier maAJldtt{ lJanbg~- die Zuid-AfnIuJ- 10 mDdehk weet om die blote f~lt
IlÏMtI'll.I. De l'tokQrear-!t'enerul had de .. ali Blar loer te neme al lint woord up die lnjre, k"Mdwlllige
dien M~uut; terugver';,eael\. ' an leuenAIttige mededeling ran 1')'''1 Ricbmondee kor-

VBUOOl>ING TF. I{O.BKB.O.- Wij wen~b~ 'de I ~pondetlt opjl'eneem,in ..yD nO,mmer Tan 14 Feb. lau ?
"aDdacbt on_r le IOn te vetltitren op de vt9kgpping DIe 1~11I VAn de ZUIa..AlrikMnlAi dan met een
... n den heet JlI8per "rAnNiek"rk', kOiLbar. iJlt Wel- kiln Sl"O hoe Il'enoemde korrespondent aa Hollander
bekendt' IIJAÏ+ to neplaataen ti Langerue" en "-Drie- Die alleen 8yn hallt leen die Patriot. openbaar mu.k
fODtein", te wOMeD gehoudeD op 8oud"r~ 4 ~rt nie,. m~r ook .YD ~edelao!!enoot en for~ui_k8r (ODS
aan.t. door ele lJleeren J. J. HofmeyT ot ZOOD. Eiin4) von~ "gent) trag te 8:tpooeer.-Patnot .troote iev~ilCheideDheid . levende !lave, ,6l'"n' eltz , T~ 'Bp.AuPOnT W I'ST bad ~I"Ddag verkiesing
reedy ng QlDIChreven In ann Ad>oertenuekplomDlen nn MuniciPftle Oomml88llri_ plMta ~ aene

van hede:., lAl litede on~er den hamer komen. • nM.g' VRn den beer Townsend, of een man, die geeD
HET wl!I?I~.-Het I' W_o 'uselag en lYpDdet~1If!' buur betaalde, maar £100 per )&liT illkomelI had, ook

V8l'11Chrikhbik h~t geweest I,llKlapatad, maAr l>£!Q1'II1 .temgetej:!1.Ïgd W8l, 1118de voonitter de wet op dl\t
op Dond'rjdJl!g, die zeker de beetete dt.g ~wê8ll. punt voor, mllAr weigerde haar uit te le!1'l(en. De
Vlln delen gebeelen zomer. De thermometer .. pee verki.lin~ geachiedde bij ballo~ en had tot uit-
8ógr. in de tc:.g8.duw. In den ..,ond VAn DOD~t411j!' koDilt, dat de 'folrende beeren j!'ekolen werden:-
begon de l,uebt te betrekken en tegen il6n dilc~ .ie- GrillIbeek! Krummeck, HermlUl$, de Villiers. Jacobs,
len er eenl~ tJiruppela water, mna; ~el'll~ lP.*~r.:n TOWDlI<'lld en Brand. De heer van der Spuij, die
morgen lettë d:ch een IIIcbte weldadige ~ l~ lhe ook een groot aantal steennen bekoeren had bet de
met tll88Cbe~.en den gebeeien dllg aanbield. " kiel~1'II vuor hunne welwilleDdheid bedADk~n, maar
. POLITIQ~,..-Donderdag werd tegen c1en';~er gaf ziJII@bllj~lCbAp te ~eDnen, dat bil niet gek01eD

Fick de ranklagt ingediend'. d.t bij Teertieri ~ op waa, omdat hij eeue aktie tegen de OOmmlSSl\Tl8$en
een ongeoorloofd uur doo: ds AdderleY8£ru' 'bad bAnS'~nde had, en zulke de zoede hM'mowe bad kun-
laten drijven. lIet feit WIlS waar, maar de Pak nen storen,
we~ \'&D de ~and Ilewn.en, omdat uit dil gtlLui- NIET ONlIOGELL1X,-Men 1.1\1 sich herinneren, dat
g~n18 bleek; daJ; d~ ouen bestemd waren v~r iJlAClbe- omstreeks Keraunis op d~ plante van den beer King.
plng.-A.bdo~ t.aalea, een cab-voerm.,a, Ploelt ,£2 Wt,l! in de ZWllrte RwrJ!'ens, 31 ran de zich aldaar
boete betalen oJ veertien dagen geVllngenill!ttt.f G~r- bevindende 39 I!J,ruJj~0!!,eI8 1!'~!torveD ZIJD, sonder
gaan, omdat bilzijo'rijtuig en ,paard 10Ddsr o~r' in dnt de oorzaak ontdekt kon wortteIl De heer King-
de Waterk&n~tra.at had laten stuD. • ;. wel! ~hijnt nu Rcbter het geheim ~ekomen te ziln.

UK Emw: HICKR A.. HO_BYB beeft, 116.'lwiJ Althans bij geeft er, TolgeD.!! de illubarg Advu-
vernemen, ,g..~ren vlln bet koor door he~ ge'Q~d tt.Ur, deze oploesing VRn, De vorige el!l'enll8r hAd
en met zoo Teill talent en vol~ardeD~eenergte oP8~!d, eenige jaren geleden een groot santal jakhnlJ.ell up
ee~ Mngen.fIom en welverdlen~ blIjk van e,r~eD.,llJlI- 1 lilIl' pluts vergittill'd met strychnine, mRRr de over-
b,eld ontva!lgieu •. Het bee~t In een k~urljif be19'.rkt bllJfselllfl .onbe!!,rllveD gelaten, en het 18 wanrschiJll-
zllvere.n th~~rvles, WlUIrblJ door be~ klDdelkool'pog lijk dat <\'je struiavoil'els de beendeoren dier Jakhalzen
een, dito elJerellstel ge~o~d la. Wij vernomll'd;dat 'ferorberd en dlUU'door den dood gevonden bebben,
Z.E.erw.,. lIog de Mnbledl~g van eene ?ellta ... cbt Deze oplo9!JiD;l zou dit ~oord~e{ bebben, dat ZIJ
als bewIJ8 van dank~rheld ~oor de dl.,eD8te,!'door de belOrgdheid opheft omtrent het bustxan eener
hem lila bulppredlker In de Nieuwe ktfI' verrllt~. onbekende ziekte, dw welll:zt laler ook In andere

KAAP8CH1£ STUDENTRN TIC LOlfDfCN!.-,Aao flene kAmpen o"erWOeJltlDg zou .kuonen a:11lriglen
zaeterconl'lln~ ont~ee~An wij het bengt,dat &lUl daLon- ])IC JO:O<08TIIirEORNS hebben Z'leh ulllZ'fstrekt tot
denaeb.,: Unl'f1l11lltelt de heer Ju~, vII:" t~p- 111 Kafferland. manr warelI t,a IMt voor de veld-
stad, liJn lRlltate, en d~ heer ScbreIner ZI]n l!.i!rste gewll88eD vall befl, tegenw"ordlge salZoen.-E~n tele-
~X1!msn beeft af!!,elegd I~ den. 1!I'I\HdVAn !!,L lf..-dnt J!rllm mn QU"ellsLown tejlt, d"t de paasallier8w,,!!cr..
UI, In de reglen. Beld~n verwierven dMrbll hOI)Jljul1! .n'l l\lmberley, die Zilndlli!nvilild Qlo~stMnllek')lIlen
y~n de eer&te kl_, Voorte hehbtln ~t) ~r~n fl\ll, IlilIgSURg '''~ Biet yerscbenen WQII. en dllt de
PIetersen en aaw, vuunnl\hj!',~. stud~otell 'aJt- het OrRn.lenvler torenb,)0l'! 8toDd en oodoorgal\nbWlr was
Z, A, Ooll~~é, en de heerelI Cbllde eo Hedl ...!~'Van zdfs 'O<Jr de pUSWR-\'an NIIt.t.l selDt men nu dat
bet Hieechoppeli)k ~olleJ!'e hun matriculntie.e~!Den de 8Chlld~ door het wnler 1\.~"i!.Lr~jlt utet wo ;".)ot .
aan dezslfdEllJlllVe11lltOlt afgelegd 'N IS !!"",':el'st ,,J. men pe""t Hecsd~. dllt het \prkeer

ANNJlXA~IR,-OOMBINATJE, _ De Nat nl M..r~r!l op d"n 'p",'rweJ! lIle t ,er8t()nrd IS !:eworden, dat
zegt bij gerQchte uit Londen te vernemen dat ~atal I Je mAchllll~t dl" met eie IO:loruotIe( "I\n den dIJk
en de TrRn8~1 zullen ~oreeOl~(: wordpf" ondátét\n il' sturt le. ZIch "cl heeft ll'eDrnnd, mMr !liet bet
Gouverneur, Sir 'Vllham Robln&)11 Het dO~:Wler I le\'_11 \'erl,lre , en dllt men de locom"tlef zel,e
regeling vao zaken zou zijn, Sir RArtic Frere lilt te onht'schadl!!d ternp- b"k 101en bp.ft. - elt bet bo-
sluiten TIlD atle deelnllme MD het bestuar "An .Ulien venhncl zIJn lqdlll;len IlCl,')D1tJllvan OVpM'tro,)mlll-
ten noorden van de Kllapkolome, Op datzelfde t)zai! ió[cn. \(Jo ral t\lsschen lIarnslUltb tin de B schmans-
wordt verze~rd, dat SIl GRrnet re&ds ep weilliuis- rl\ler Ile' rlJSlltat..;che p >ft wns ~aardoor opg-e-
wurte lijDd ,lien telegralU ont\'iD~, waarbij hebt ID- hOlld lJ •
Itruktie W ,gell'even om te blijven tot ~ die TR,\:;SVAAI. -T,·leg'l'lImmen VRn Pretnrll\, Woeos-
IIffllire zou ,rell'lld zijn. De Natal Mereu.ry ~1ehe da;!' i(edateerd, houden h..t vOUrende III ·-Hudson
twijfelt I\RDIde wlUVheid dier Ileheel~ historie. ~i heeft het Kolnnillle SecrelArl&at naDIl'enomen en

"t wOldt l.aturdLlj!' (heden) verwaeht. SIr Unrnd Wol-
DKSRRTIF:!.-Uit bet tweede eD bet derde re~ent i,'ley l,oml do" \\ r.llrecbljnllJk uok, ruMr men goelooft,

l30erenruitetiJ zijn in den loop des vorlil'an j;:a,fie plf dAt bil llIet la, ;rel' dRn eene mund blijven 2,,1 De
mlln gedeJ!8neerd B.Lalve een DlIilSCher éh~ e'en Rna 1 heeft .-erFchf'ldenc bIjeenkomsten geb ..d tOO'
AfrikAande~ een twinti!!,jarigen boer, J. W~1!8lt1l1l o,erweg'lll;l vnn ann de \\'etgolÏ'ng .our te leggen
gebeeten, dl'llgên zij allen Engel~che nfti'en Blijflel>8 ruRalr"~elen ft" openllliI d~1 .ittln1! 18 In de GaZl'J.ttJ
opp:ave nn; de bijzonderheden hebben "iJf f;!n die b plljlld 1'1' li) ~ll\llrt. Du adlniDi8traleur zal vier bille
deJlerteur81 Wasserf81 I niet er onder begrepeD~zlcb indienen, • Il' "'ruuvRn dIent om op de IOlaodel'B
Toor min ofjmeer &IIDzlEmlijke wl\Rrde tUlU GOln:f1oe- eeoe butbeh ( mn tIen slllthn!!s te heffeD Ue
mentsgoed ~o~eeip:end en sommigeo huil pMi!Jl en .drgu. geloG!' IRt die ht,IRllting meer z"l opbrengeD
gebeeie uit*stlng verkocbt, en Mn daarvaD nogil!ene dAn all<1 aoder. bronneD VI\D ink"mstell te umeo,

CO.uII8SI~ VAN OlfDERwr1S, dMrin verbin- belangriJke: 8(lbuld bij het GouvernemPlit achteijela' eo bel'eelt de \llrmill;l eenar ri~deDde p'"h~le naD,
donr veelvuldige w.rkzaambeden van hAre ten, Het I""tetbedoelde sOlet heet Richard Hi8iJ1Il8. v,)orllflmell!l< om <11" bt-lnsung In hl zamelen -In

led8ll, lUll iD de eentvolgeDde ZWAAn w~DI,t)l-ln bet distrikt Fort l3eaufort~eeft de Mllkl"lI't ,an LDf'I>rd tegen jufvrouw Flelschmall
geen mpport ultbr.ngen, mlUU' gedlll'ends milll MM_nd~g: ,oor ACht dAgen een I'll) zW(lar 'tder en bARr m~ld Katrlln 18 d<Xlr d~ june U1tspmAk "'~-
ook in de Oostelijke provincie zitting doorgest.&llnl als mMr leldsn beleefd wordt. ~ de dllan v \Il scbul,lI..r nftll go WODIl' 8aur,LnJIll~ De

om getujió[enis in te winnen. rigting van Blinkwater WM het ió[eheele land·jéne rellter l'onlll8de belde' rouwen dl\Rrup tut dne mAAD-
.-LARtatl. Zondag morgen werden er mll8Sll hajó!'el, die op sommige plaatseD twee M':\lrie I den ;le,anJ!'tlnlsstmf DIt !MhilO~ eell W.IDlg' \lp.:e-

p:edoopt ill de HollaDdaebe kerk. Het voot bnog l!\g. Van sen zwerm eprink~l\nell die "'Ist wtlndenheld W bebLen ~erobtlAAkt, III we;ken un
gedeelte der vergaderiDg bestond uif'peet- in de ngtlng van den storm vloog, Vielen ~te , wordt OIet l!'emeJ,j •
peettRnVe. Dat de be.volking aan 't 'fer- AAntallen dood Deder. Een struisvogel werd \lMd I "Ill< CIlRlsr~~" O,'Rll lIal<LA~D - HH '1'01-

mAPi'dlerEIOil is duidelijk. Gisteren morgen zijD drie eD drie anderen blind ge8lageo Op eene pll\l\ts liabi] gende Ilemen WI] ••, er UIt dol Chn81en met de ver-
in bet buweliJk bevutigd.- Courll7lt. Adelaide it een \'eld' met mielIes gebeel ver~eld. woudsrio~teeKeJ18 en AI. -" Dd Xederl ..ndsche TV,k-

heer G. H, MolI!'r beeft bij ten- De beer Hlmley die VRD plan WI\.' een paar tail'en 8lem, die kenniS neemt VRIIwat er ondtlr ,1I1~omgaat,
""''''R,,n .. 8andeelen gepllultet : Vijf in ds Z.A. later ziju taháll: te oogaten beeft niet een heele :iRDt rnppt In heel eillenaardigen ~hlil de Cim-tenen III

M~I~t!iCbl'PP'I) van Brand en Levenll&l!llul'llntie voor overgehouden. ~ ~"d ..r1and op "een m,mQkradr.es te f )flUeerell, door
; twintip: in de Union Bank, voor £5 Bn Z. A. PIIILOSOPRISCH U~NOOTSCilAP ~eld mRllnen, vrouwen, ]Onl!'phll;;l'n ~ll )0l1iled iCbter~ van
III de Groenepuntache TrRmway-ma.t- \Voeo8dag 8vond zijne mnandehJkscb$ verMde- CbrutellJken en pcbt 11ol11Alldlle\en b!lIed~ onder-

\'oor £9, aileJl per Randeel natnurlijk. ring onder voorzltterecbap \'an Prof Gdl rr~dIt! teek end en dit aaJl h:ullillilin \ IctOriR IIp te zen-
E IMMIGRATIE -De Tranlvaal :rerneemt gelegenheid werd eeDe "'oor den heer Thorn;s' a\l d.n I'. 10 !.Jet he!.\Il~ mn "du TrRll!\'Aler8 liIe 10

V d ( P'k tbe b . tOolmar uitge.vondeD rekenmaclllne 10 we.rkin/ """r- nood ZIJn, wnartoe ",Jl; vde bt'le'ders III hd i!pl')vf
D blfu,;o!n

d
mn die [il; ~reputetle .) toood die volgene een eenvoudi~ lI'emakkeliJkf RaD I bebooren, lloll,mder.. dus ~Il.n ons blol·d. C!ms-

ho"tP'nAI'beulldén VInbt, en'laM; hl e 19 II o~ i''1rtlgd te I~~n projÏea VJ'IUlQ'stukktln i~' de hoofdr~elen t~nen. dus .Ieesc I VRn on~ vl ..~h eli lJ.··"1 VAn "nae
,a~ t;;etJI t aD. ~D (If)t ~t lUl der rekenklIndo uitwerkt tot met twaalf CIJf~' 1.oe I beendere'!" De Jrtk,fem 'Of't."t ~r bIJ, Li"t "die

Tra
te nemlen'be0 , k ee ten 'VIInzijne p a.teen De heer Gamble leverde de toehchtln"en IJ 'rle~ broede'8 10 Ilro Jt j.!'e "lit!' varke" en " \ 0 ,rwll&l'
navaa te wer en. I ,,' '--k h hill 'd, . heer Merriml\tl werd eene redevoerio;l ;lehoude ver meD "" ommert ZIC, III tit u,ten al _ meer

HEBR 18 'Yoons- staLÏstieksn, del'1lslTer DUt en bel"ogrlJkh~ld, e~den o\'er ons, dan WIJ wel wenS<5i!el)' De TI eh.t"m
onrecbot werd gl.teren lagen tmp WMrOp de Kolonis dIenl\llllg~and~ nog II] verzekerd dRt geell TraDsviler ep ll,,!land Zloh

D&lillicldlll ter Mrde beete.I~. Reed~ .lijD .t.&IIt, .;l,'- b:b(){'ft te beroepen III ur~n V~ !cerk,";1. ~e.aar "-
DlU\r de door Zlln ol'erhJden NORMAALSCHOOL-Het ~olgeDde Uittreksel ti» d. 10t 100 verre de Chr.IlFn \\ lj wlll"n hopen dRt

t.W. de beer TbOIDJ\8 en'de Notulen v"n de VerF:adering de1 Ouratoren v,in 5 11te 1II,)t-fUlnmerklJ1il. den ecbn)1' .. r ooverboeds mt de
George l3oyes. Februarij 1880 'Wordt gepubliceerd in de Chn8le~·-1. 1 pen ""vloed IS. \\ elke reden be,ft de Clm&lpr,. OIP,

d~r Schotacbe immigranten, die ODI&IIp:l A word voorgeleaen een brief van den bller P 1l1)le-1 al I'CbrlJft ds WtJ;"t~1II ook pure zotbclJ, op h)!t
Lolldeh oDtacheept zijn, hebben, voigena veld, van Utrecbt, Hollan<1, d.d November 1879/Wln gansche H"llAnd te scblmpen, ?en lAnd "anrAAn tueh

iD de Dï,patch, ió[eweigerd bst bun toegewe- "ien np ntad vaD den heer ElffeMl ió[l'vrnagd ~,of nog lurr.~mg•. Chn81en-lez"rs IJell door .ge5Chledk~-
land Iq dil TTlInak6i te aaDyurden, bebbende bi] diens iOpvolll'er in de Normaaleebool zou .nlen dIg" herionenni(en verbonden jrl'\'oelen I

durtegen een vooroordeel opgent, Die ontevre- worden, aptwoordende, dat hij die betrekking ~met I NATAL -Men klAAgt daar i.hana over ~tll<tat:d ID
zijn lOP eÏjlen koeten nAAr King William'e kon MDnemeD. Verder wordt een scbriJven t~tafel llien bandel, tenlle.olge WMTVOO de kooplIeden hUlllDe
teruggegaan. ,;elegd vad een eD aDderen Onderwijzer, Ook uit llol- prijzen \erDllDderd bebbt-n -De meerdnbeld der

A. KOLILEGR.-Op DoDderdll;l, deD !steD April l!llld, zic\l !voór die bt-trekkiog Mnbl~dende. Bij ge- njJeode scberpschultl>rll te Drubsn beeft haar vuor-
zal ih bet UDlyeniteitelokMl eene vergade- breke I\IIn getniió[scbriften en &&obevelingeD be.lllit de nemen bekelJd j!~mal\l,t om lilt h"t 1,1"1" tp treden

ve""'ad.riD'" wederom nMr Hollnnd te 9chri;'v~! zul- we"'ens slecbte behandehoO' vn;n d~ zlJd~ der IlUthori-
gehouden vlln gewe"&sD studenten on ." " "." ".IsvjeDlli&llge 1'10";"""'"11''' om eeD lid v"n d~n Oolijlre- lende d-e heer Gericke io den tt18llChent.ljd d", 1II&I\ts teluu.-Hel kAmp te Plnetuwn J~ opgóbrnkeo nl de

beJloemein tot aaD.ul1inll' der Vl\bture, ant- vervollen, WorJt bt-sloteo I\I\node S'ynodale 06n1ID1&- troepen van dllar wacbten op de Orollte.l <oor IPsche-
van deD Eerw Rll8eell, wiens eie te verzoeken, omïogsvolge Art, 78, e. d vUiture I pinll' -Ot! 'V"Lge~~ode RII8~ beeft aan den 1\010-

den ahten MAArt afloopt. I\I\n le vullell, ontetaan door bet overllJdeD "1\* dr I Dllllen So;rretarls een protest jleri,rt lejl:en do baudel-
RobertaulI, en deD wensch uit"w spreken, ~ ds. IwlJte vaD Sir Gamet \Volsële~ In wke de onlaDglI

.TC,OOR.I!>.--'t1ethuis 'fan den beer Mulhival, op Vandewa~ moge benoemd wor len. ,.asl~e8telde wetten De R~ 'Zegt daarIII, dnt bet,
LRngeatl'llllt en de Kortemarkt- EEN DROIWIQ ONORVAL-Gisteren morIl'en i."'door zoo lang de Wet;revlD!!, best.t.~ steeds ll'ebrulkellJk III

Do'ndé,rdilll' uit de hand yerkocbt MD deD een nood~nttige !!,ebeurteDi6 een !:rooW fam~U:e iD I g:ew~4. dltt de Lu!teD~nt Go,!v~~neQr ,'uor de pro-
5j(). Dit IChijDt eeD teeken te diepen rouwen droefheid gedompeld. ne b~ Fre- \ roglltie V(lll het HUla zIJn It.t (lf D1-t InstemmeD met

."' ",.,""'" nog .teeds in wIlArde toe- denck S~hmidt, eeD vader van JleJlkinderen $I ala de 8.IImrenomen bills Le hem:len, geeft, ll:ehJk. zulks
\I_ ~ wij one niet, daD kon datzelfde verkoopl.~rk ID betrekking bl) ds be~rell.1;ong, voorió[e8CbrevtD wordt bIJ b~~ KODlnkliJké, ( barter

jareD galeden niet meer dan £600 Oorbitt & Co. is door verdrinken om be~ leveD I VAn 1856, en teveDS overeeIl$temt met pa.rlemeDUlll
, gekomen.! Uit de medegedeelde bi]zonderbede~\Ililkt, gebruik iD Enll'~~nd eD 111.!lAdere Illnden, die lilon-

BM KONCBBT.- Verleden week it te dllt bij gIsteren morgeo om zet! uur, ala DMr gewooDte, I sbtutlonele IIlstelhngen bezl~n De boodscb"p van
bllua.r gehouden, die £60 a !70 be~ft wae uitll'j,glllln om in de nabijbeid van het '!'llhitaire Z.Exe. Eu Garn~t !\cbter goon dell H.llad bl"oteJIJk

en die 's &vondIl gevolgd werd van eeD HOSpltaRl een 4:eebs<i te nemen, maar dat, befl !poe:- te ventMD, dat hiJ zekere 1<1 de boodschap ge-
de Zendaginechool. EeD 1!ed~elte der op- !iiI'! nadll~ hij zich te wRter begeveD bad, zijn lijk op noemd-s welleO I.n overweglOp: uJ. lIam~n Dit acllt

bêetemd voor de plaatsel!JI,e pubheke 300 paMfn' afStADde driJ~ende gelien werd met het de RAad In stnJd met IIrUk~ :?:l .tu hd ( barter
'''~ een berigtge'f8r I\IIn de 0Iidt1Ao0M'l bovfd naar beDeden. EeD eer1!eant van pIlli~e, .. n bet \ en prot.este~rt er te;!,,,,n. met Ult!ng der Opl'IIO t~.prr"
[ofsehooD III bet ~not Tan een Oou- gebeurd~ tmderrigt, wist ricb hffi!1spoedig 6611 boot dllt over die belaD,!'r1Jke kW'6l!t1e het ad cl)· "'l de

lIIenl.8o'toelage, in kwijoenden toestand vert.eert. te Tel'llCliaffim en roeide na.ar de noddlottikt plek, 'regtegeleerden der Kroon IMlhoort t~ w ml.·n 'm/e-
, RoQucx maakt uitmuntende DkeD ~et m'lllr km.m te laat, om deD ongeluklrlge'~erltli WODnen,- Vlln Z Exc Il! Mdert ZIJlI ,artreK rr"en

M. 8. Ip;,j,njor~." GednreDde dele week r. bet die~t \tl bri"I)Zen, dMr de$ll t<?eDreed~ een IÏJIt Wall. tijding ontungen, maAr. mell \'arwacht hem beel
a~onden djlSevoerd eD bij iedere geiegeDheid Dd heer Scbmldt WIUl ~éboortig uit OuitechláDd eD spoedig-bet wMrd 18 bl)D' onmldd ..h]k-'Ol Plater-
de SaaI! goJd bezet. Het stuk beeft nu vele 1'er- wel bektllld eli .;, .. ;[,t .' KtlApet.Ad. Mei de bI!dt(){'fde m"n~lburg terup:.-Een ;lTOQt ;l6de~lte van b,·t ],lJ1d

bjait.er1Dg4m IOII~. BedelL DUDid_ om 3 ttlll' 'Weduwe en de .aderlooH kiDdereD gev0e4ell wij IS ove11ltroomd, dAt 18 ook heL ge ml lil Delail,)Rb 'al -
jonge :geelaebt in d~ !""l.genbeid w"tden di • ., mejIelijdlln.-Omtrent de ooraak un bet ver- Van Delegoabruu 8pr~kendé, zegt e~D tel6ll'rBm het
de opera te lien, dur .Kapt. RoebllCk wel- dnDken W(lrden veraebillende tbeoneD gtlOJlperd, volgeDde: "De boud IDS( aer P'),rtwr

esche
Bntborl-

heefL toegestaan ten bunDeD voordeeIe Eene ~nKh ill, dM de bitt.e der la4tate dNten en teiten ID de UUlk t~ twee Bntscbe onderdanen,
er vu te geyen teg&ll eeD &eer overspalJping door nelvuldige werkuiamheden lijn Menlove eD MelkIe doet s.,m~igeD hler deDken, .. dat

In deD .... ond UJ bet gehoor Ireltel bij&ODder vatbaar gemaálct hebbe.a 'fl),)~ iramp- die eeDe intrljl,'e 18 met een llri~~ vlag en epue aD-
Kapt. RoebllCk te lien oP-1 acbtil!'e ,.aabdoeoiDg. Een andere daare~t~ i4 d~ I neutie WIn bet elDde daar'fl\P. ,

.pelen Dl In een Ituk dalf' Pitt#OT~" dat bij id8ll dood geyond.en heeft in leD die.p gU in ' - • SE'L
Y8orafgaaD. bet _"'ei. W ZIE BIJVOEG •

SKABIER. i Publiek
IIIlf ,l('n Intest..~t" Bot'del VI\U

,I" Weduwe JOH" M S.

PUBLIEI\E V~~l{[\OOI'I\r. I KOtGELBNBKR(l~_

VL'Il Te I,ang~fo.'f'i., "ijk 'rrillr

LEV;E N DER A VE, DISTRIKT- PIKETBERG,

LOSSE GO~DEREN, I 'Ol) WOENSI)AG,
BO~I'4h~I'ij~el·eedsch"I),ent. Den l~'(den Ma..rt a,s. '

• ])E Ouctergeteo'kopden, daartoe

D~HEER W. J. !JE K.OCK, zich ter woon ~Iast doo~' den Exeouteur
I naar elders be~evende, zal publiek lalen bovengemelden boedel, ..uilen alsdan

nrk09pen op verkoopen :

DO~
IDER A 11880 Zeker 1/6 Aaltdeel in elo plaatso G

J
4 MAART I téin, gell'geo als bov"o, groot in zijn

, ,7560 morgee, bijsondee geschikt .,oor
-' 'UR PWTd I bouwen Veeteelt.;

ft xrndolDllChrik,tt nabij 'fweek1ill')1l, I Verder eenige SchalM'n on Bokken, V
LE \lENDE HAVE: i wat Koren en Bo" en~'tleDig Huisraad.

I DE tINT EN RETIEF,
8, Fraaije Merries, waaronder 2 'Uitmun-' Afslagen

tende Karpaarden en 2 V eulens Vendukantoor, Piketberg,
21 Jonge Merries. 2 jaar ODd 24 F~br. 1880.

I a, Uitmuntende Karpaarden" RDins, waar· ---- _-- - :. -

ftD 1Rijpaard IH R tI I
1 Jonge ~eng!lt, 2 J8ar oud, at'ko~stig vnn ; lIDE R III I i

den IDgevoerdell Hengst " Plet" \. JJ; .&I"
6 Gedresseerde Ezels I KOOPM AN' I
3 Jonge Ezels
1 Hijzonder fraaije Ezelhengat . '

80 Aanteelbeesten, \y.aarollder KoeijeD met I smllo PS. t,N ~'}lMISSIl\
Kalveren I, I

2 ultmuntendc Watrrkar-OlllNln No. 5i>, ST. GXORGItSTRAAT,r

1 Jonge Bnl, van goed Ras I 'l1eli[enover de Zuid-A.frika&nache
360 Schapen
80 Bokken
4 Extra Rammen i
1 Gevoerd Varken. I

VOORT'S : i 'l1E KOOP, Yoor £30, eeu MikrOlIkoop,
2 s T' r te bevragen per brief geadresseerd aan X:

ppsn KUIfe? I z, kantoor ZuUl Afrikaan. ,
~ ~~rT !"r Dlgen Het is l'OU dnagenoemd HARLEY BINO~
1 E t uZg~lIl T OULAR, gemaakt door COLLINS, en bijDa ge~

x ra a e cn oom . ',ho. I nieuw, Dit IJraohtig Mikro koop is 0
HalteI s, ZWlDgels, Zweepetok'lten, Talg' I' oe e 20 d' h kIB' I n,rokken, enz. ,., , er ulm QOg ~'l a~ iii S IDOCIl ar ~.:

1 B k IJ A ''It I~' wel als Monocular gebrUikt wo·Jen. He' II

V
O wageoA' 1 tzerlen 8, lomp -.., lueuw I voorzien van twee paar oclllairill met schaduw-
oor- en c I er eeren k t bj' I I1 K k . appen cn wee 0 ecbeven, n. van ee~

o ap a~ 'I doni! en van eeu .,ierdcn duim. (Drie objllC!
1 BP~~ nr V t~even Van 2 dnim,.\ duim en ~ duim met eed
1 Wa ,_~r op l'trJeu

k
paar Kelner's oculal~eD konuen tegen eeu v81u~

1 a""l "ar me n t· rd ) D . ° I1 N H b I M' h' le wo en oyergenomen. e ohJectleve~
DI~uwe ':lllS 1. s a81m8C Ine worden ia CCD "n~piece" geschroefd, zoodati

~ Drlr~~r oe~l I men zo VOl wisselen klf,n, zonder ze te behoeven!
E \ 1 e-voor

H
oeg~? PI I af te schroeven. lIet MIkroskoop heeft twee

2 I lil e e-voor
1

IJow~: SE orgen ZIegels CII L8 voorzien van eer; W o~ster's coo~
1 "zeren en lou..,n gge• li t K bb 2 W 1 C118CI'met gl adulltlDg dlophragou zood at men!
.. ou eli II eu, Wllarvao ater- h '-1k bb ' etzUlvel'ste licht op bet voorwerp werpen kanJ

IJ
rT eSu zllJn f Voo~s IS het voorzwn ,an een p"lnrlskoop ee'

1 zert'lI c Iroe ~ , ,1 N IJ K' stnn... condenaer, f')fc. ps frogplute en ee~
Nlenwe H zereu rn~~agen OIlmcra lUCida om Je vergroote voorwerpe

1 '7,I~Q"C OOISIlI) ac Ine : np pnpll'r te tf'el.ienon, foindellJk beboort e"
5 Llelsen . 't
1 Houten Bushel I dee~ BOCkelt mikroskooplnmp bl,] m!:t tw?e!

1
" . H d f k ' ulms COllI eJl~er en de IIOU wste verbetenn.
r rualJe oell er ql !J " 30 k '1 Nl6u\\e Naaibank ge.'. C PIiJS IS.£ on ut i
Hout-, Hool- en Brandvorken I ------------------.

La;~z~rs, Ilkkeli, Gruven, K.raalhekkI'D" ~H~ "ZUlU A.'IUK,.Lt\" R~
1 Lot Spafreo en Planklln " 'rOLKS"UI.~I\D." :
1 Zeu groote Kojatenbouten Balie en I

andere kIelDe Uallt's I _---
Wijnvaten III soort.eu [) I. lp' L'· _elllllil 0IJ .llt lola I .8 lJ. de Sta4
Groote en kleIDe Karns I LI lIs. "" .• ,I" UlJll ,.J131'1:,tell £2 pet
Emmers JI!.:U U,I)"I,t betalllb"{],j. A,11I el:"~11 I'.t, I'ken.~
Voer- eD Meellusten ",)nl t·" yoll" bl.i It'll Jl r "" klo .• ezoDden.
Vel- en Voerzsk ken , §if: Zij die voor he~ Bla.d wenscheIl t+
ZeilkrIbben &)edanken moeten dne maanden voontit
Ecae hoeveelbeId nienwe IJzerplateu kennis geven van hun voornemen. :

vao ] 0 voet lang ,
Een lot gebruikte

HUJSRAAD.

publiceren
adres aan

• der
daarover.

maar kon
_,,'Tn.m zonder te

TO<)rD.&aIIDSIIie der lIA.1lrrrlpdAd~looc,lldle
niet alleen

mAJlIJ'()On hetBritsobepubl
'bondige opsomming
en van de nadeeIen
voor de Britsohe en den

belastingbetaler Imet zich heeft
Dat de annexatie eene daad van
heid was tegenoVier de duizenden
dsche Afrikaanders in. de Kaap- '

JLU11I1I116.die Lord Carnarvon's zoogenasmde
'("A,.-.!nAningsvoorstellen ill 1875 I87G

met alle kraoh~ aie in
wel tegen verzekeringen Ran, dat
den neus werden" geleid door zijn

., .."mRn, verzekeringeQ gegeven door
igeen die thans tracht aë rol te vervullen
loyalen onderdaan bij nltnemendheid-

werd nog nooit gewnagd in Britsche
dat ill den ordinairen Britscheu

nog een diep geheim. En het zou
een gebeim blijven, al verkwistten de
den der Transvaal8Qben ook riemen

ier aan brieven over dat punt in de
bladen. Maar indien -een beroemde

man en redenaar als de hoer Gladstoue
consenteert eeu adre,s/an eenige dui-
n Hollandsohe Afrikaanders nan te ne-
s.anu klem op dat puut wordt gelegd,

het maar rondgelluisteru wordt dat
res hem op dezen of qlen dag zal wor

Rangeboden, dan zal elk Britsch dagblad
beteekenis er wel Il tinI' streven door
..A."nr, ..t"n .. bij de geleg~uheid vertegell-

n, dan zullen zoowel hot. adres
JOOl' de cleplltatio en van het

door den heer GlaustOllo gelevel'd
volgenden dag ill el~ dagblad vau het

. Koninkrijk vorschljneu, verge-
van toelichtende "leaders", en zullen

svaalscbe annexBtie en de ds.arin op-
staatkundige trouweloosheid de on-

"a"~·a ..~"'n van den dag wor4en. Wel is waar,
heer Gladstone beeft: l'eeds oen paar

de annexatie veroo~dceld. Maar hij
zulks wo vlugtig in den loop zijner

. gen over de bijna eindeloo1.e
nn beschnldigingeu welke hij tegen

conservatieve ministerie in te brengen
dat de veroordeel ing noode in de te

schen mate de algemeene aandacht kon
ken. Het zal gansch ánders zijn, indien
een zijner glansrijke redevoeringen aan
a'Qnexatiezaak alleen WIjdt. Hoo meer
zaak in de Britsche kranten wordt

en, hoe beter het zijn zal voor de
, en hoe doidelijket' het het Britsche I
zal worden dat het annexatieverhaal

der zwartste bladzijden in do Uritsche
~lo"I,;a~enis is.

stelt veor, op het adres ten eerst~
onderteekeningen te winnen als de

gedoogt en het dan Ovel' te zenden naar
patriotiscbgezinde Schotsche studenten
Edenburg, om door hen, als eone depu-

welligt verrijkt met een paar andero
l\.1I.00·nW!lrs. den heer Gladstone te woroen

Daar men nnauwelijks kan
n datjongelinmlP, die het al druk

met hunne studiën, in de
zijn om alle blaauwboflkeu en

stnkken over Afrikaanscbe aan-
en te lezen" en dus thuis

zijn in al de fijnbedén des onder-
zal bun ,zamen met he~ adres een
aauteekenillgeu worden bezor;gd,
ged en aanhalingen inhoudende

bewijsstukken voor de differente in
adres vervatte beweringen. Zij zullen
wel zijn om alle mogelijke

~.b(l''''''1111'",,.,,i ontmoeten.
~"'rto·.nn..",n dat er nu niet zal woroen

oiPRIlI'zAJd omtrent de ondbrteekening. De
van het adres is wel besit st, maar het
is vrij van alle personaliteiten. Er
een massa kunnen gezegd worden ten

van Sir T. Shepstone en Sir Bartie
:~re persoonli.jk en o.ver de erbarmelijke

waarop ZIJ het Bntsche ~ewind hebben
IU'["'IUlIt; doch alles VUn dien aaro werd

tel ijk uitgelaten, opdat zelfs hunne
onderaars vrijmoedigheid zouden heb-
om met hunne naamteekeningen voor
dag te komen. "

Doch nu ontstaat er eene andere vraag.
adres wordt aa~ dfln. heer Gladstone

tiOEllZ'eZO[lde:n. M_aar 18 bIJ dan de eenige
~lschman, die aanspraak heeft op Znid

fl'lkaansche erkentelijkheid in verband
de Transvaalsche ~uestie? De meest
mde en de man, die, naar alle waar-

j~lijk~.eid, het.meest zal kunnen uitrig-
IS hl] voorzeker; maar niet de ;ige.
heeft men b. v. 4en heer Co el.
heeft zonder aandrang van b ._,
den aanvang, zolfs toen geen I en
staatkundige of blad een goed woord
de boere~ te zeggen had, partij voor
gekozen ID het F.rlement, in de pu-

pera, en op op~nbare vergaderingen.
tot op cm oogenblik. aarzelt hi). nUllmer

Koten, Haver,

Kerlr, 'e m0l'!l'ena, De.
Prop. RadIoIf', 'e avondi,

's mor~eflll, FAlrw. AdriAan
.'''''ll4>eyr (al'ael~ei,dlp'l'eIlk); 'a namiddagt, teD balt

door den Eerw. A. Hofmeyr;
. D. Luckboff', met eeDille kOOflQ-
Or; Kot&é.-Pnpendorp, Eerw. Prop.lVIICROSKOOP.

E. C KI'.BlI: lAl morgen voor-
ure en des .vond. ten 7 ure g ...

in de Hoogduitscbe tul.
STRAND8TRAAT.-De ge-

voor het predikan-
worden op morgen iD de

KERl[ TE DRIK4Nl[KBBAAl,-De
'e morgeD8 ui door den Eerw.
verrigt. en de aTonddienlt iD

deD Eerw. heel' Findiater Vin

Wt:GCOMlU8SIK te Port Eliubetb beeft
Dnlfoo·ev,,". waarop de v61'1!Cbillende liDi~D

1rI)"pt, ... tLin'l7 rpoorbanen in de KoloDie Ilta1n

do.
,
r

Agenten voor de "Zuid-Afrik&&t1
en Volksvriend."Honten en IJzl'ren Ledekanten

M ahoDieboutell Kleederkaateu
Spiegels
Kinderkatel

4 Aallzettaft:ls
·l DozIJn Stoelen

MatlOnlChouten Ronde Tafel
Wasch- en Kleedtafels
Andere kleinc Tafels
Kleederrukkilln
Korn bUlSI afels
Een fmalje Lllenwe Hotplate
BakkIst, Potleballkcn, Glas- en Aard,,·

"el k, COZ', t'DZ.
Eene "erUlmehng van NeJeroDitjsohe en

Engelsche Boeken, Aard- en Hemel.
globen, Sc1.1I1derl,len, Boekellrakkeo,
euz

Een prachtige Pinnoforte en
,Ern extra HarmoDlwn.

GRAAN.

• Geo. Murl'lly.I Alice
!A IIwill Noord
A \'ontuur -
Renufort West
Betb uite
&ehof
Bnta Town -
Burgersdorp-
Ooleebt'rg -
Ceres -
Caledon

•
_ W A Joubert,
• P. Tesk".
- J,C,deWMI.
~ O. Kriel.
- 0 II Viljoen.

- J. L. Knobel.
• C,J.v.d.Merwe.,;C.ln.

R. C, dl! Villiel'll.
A, VRn Roenen.
W. J, Terry:

Orndoclr - JJ, J, vlln Rensburg.
Clnnwillinm - J H. Norgarb.
Durbal1 P. F. Lindenherg. f

Diamantvelden B. Keet. .!
Fl'llnachboek - J. J, le Roex, P. da,P.I. :
Fl'II8erburg - Geo, Hodgeon.

I Geof1le - - J. Kretzen.
Oraaff-Reinet - P. A. Luckhoff.
Heidelberg - - D. p, Mar&Ïll, A.m.
Humansdorp A. L. ObiappiDi. I
Hope Town - M, 0, Louw. j
Ha.oover - De Villien & Centlinee.

jHopefield A. F Stiglingb.
Kroonstad B,J.Morkel. I
KtRkeelrivler - 19n, L. Ferreil'll. '
LadY8mitb (Riversdale) A. G. II. VaD Velden.
Lady Grey (Aliwal N,) 0, C. Cloete.
.. I b { B. Wetbmar.lUa mOll ury- O. de Greeff, D.ID.
Middelburg - - Jas. Bennie.
MDrraJsburg - J, J, J Maritz,
'M~lbal\l - E. Meyer, N.m.
Maclean
Montagu
NIltal -
Namaqualand
NaZAreth
Oudtsboorn -
Phlladelphill

PRarl -

Calvinill

ALS:

Garst, Bog ek Erwten.
B. WETHMAR,

Secretaris
Malmt'sbury, fi Feb. 1880.

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

MALMESBURY

EXECUTEURSKAMER.
- W. A. Joubert.
- A. V&llVelden.
- J. S. Hllnman.

P. J. Naudé,
Ho vlln dt'r Spnij,

- A. 8psngler.
T. Roóe, T.zn. I
D. J. A. van der Spuij. I
0, M, Doutbwllite.

_ - FlIure.
A. J. M1burgb.
K. de Lint.

- W. F. Ze-ilp,
J. H. RIIIl'hënbeimer.

- J. L. Oonl'lldie.
L. H. Keet.

- F. RU880UW.
- Johan TbeunÏSllen.
- J. Mader.
- P D. Roesouw.
- G Reinl'clre.

J 0. Stephan.
- 8t.erreDberg.
H. W. v. d. Merwe
.II. Hofmeyr. I

H. Fnp:an.
- Geo. Barker,
- G. de Korte.'

H. L. Nee.tbling.
F, LioD Cncbet.

- H. J. Wernich,
- G. de Koek.
- O. BredelI.

E. 0, Malherbe.
J, F. Pent. & 00.

- G. de Wet. '
A. W Dill.:

DE BEER J. P DU TOIT, zijne woonplaats
verkocht hebbende, ~l op

Vrijdag, 5 Maart ·1880,
pDbliek doen V'crkoopell ter plaatse .. Welte-
vreden," gelegen aan Rieheek West, afdeeling
Malmesbury,

1 Splln gedressccrde Ezels, iD extra condit.ie
1 Do longo do.
1 Do .Merrie!!
12 AaI.tcE'lbceliten, IU goede conditie
1 A flIkRanscbe Bul
1 GBvoerde Slagtos

300 Schapen (Mt'rioo)
100 Hamels dl'.
;,_1 'l'c[.lwagcn, zoo goed \)s nieuw
1 Bok ,\oor Ct'n Wogen
~ IluLbele-voor Ploegen
S Enkele-vool' do.al Braaklnnds Egge
1 Zamlands do.
S Span PloegtDlgen
2 Do, WagentuIgen
2 Paar Achtertuigtlo
2 Spsll Zwengels en KettiDgs
2 Halve Leggers
2 Bnlles, enz, enz., enz.

B. WETHMAR,
~

Potcbef8troom
Pretoria
petlJ'IIton
Piquetberg -
Porterville
Ri ve!'lldllie -
RicbmoDd -
Roberteon -
Riebeek Weet
Someect Weet

, Stellenbosch
SteY1lllburg -
SwelleDdam
Sahianhaba
Sebietfontein
Sutberland -
Somerset Oost
Tulbajrb
Tarkalltad -
Uitenhage -
Utrecbt (TI'IIDSvaal)
V ilIie!'lldorp-
Victoria West
Wijnberg
Winburg

Wellington '-
Malmesbury, 28 Jap. 1880. Woreeeter -

J W. MOORREES, Jr. ct. 00., AftIaI'U: WillOwmore



¥_'rivier~,
. , ' , NABY 'EN

OP WO~,

DBHElm P. n09NZ"mR n~ Woonpl .. ~
_ staande te veran,leren heen dell. Ondtrlele~
IDtDdr~ gel.at .Iadan ~ublie~ to yerkoopen, '

10 FRAAIE MERRIES, tipet en zonder Veulen!,
12 AANTEELBEE8TE~, nn goed ru,
I EXTRA GOEDGETEELDE BUL,

too SCHAPEN fil ~KfEN, waaronder EX-
TRA VETTE K"P,~TER8, ,,~o 3 tn' jaaf.

1 PAARDENWAQEN COMPLE.ET, Tuigen,
Ploegen, 28 Gelooide Velzakktn, Zwingtl.,
fn de afwone v~~chfidenbeid inn Boerderij .
G.Hed8cl.Jllppe~

R.i. Crediet e. l1e"eraelaiIKel.
DE LINT & iRETIEF, Afliegen.

Vendu K.ntoor,\ Pi~elbe"8', ,
Jaotlarij 22, 1880;

hblieke :Verko~pi.~
DE HEER ~DRIES ,PIETER LOll-
, ' BAARD, w~nar.~tig te ol IrEL~0!f~
ftIlf," gelegen 8a~ Biebeekkasëeel, In de~
Mdeéling, dool' ziekelijke omstandigheden bé-
aloten, hebbende de B{>erderij op te ,geYen, hedt\
den ondergeteekendep geJast om op, ,

DoDderdag~25l1aari a.I.,
aaD ~ijne W oning o~ de! plaats I!lIve publiek
te .Yerkoopen de ondervolgende LEVENDE
HAVE, BOERDE~JGEREEDSCH.AP en
GRANEN, alles behoorende tot een Eerate
XlA8IIe Boerderij, als

LEVEi\pE HAl'E :
5 Goed Gedresseerde Ezela van 5 tot 'i 'jaren

oud
6" "J ooge" ,,2 tot 3 ..'
4 Extra Merries, waaronder twee Jonge
2 " 'I'rekpesrden, Ruins
1 Span good gedresseer~e Trekoseen

20 AanteelOOesten, (waa~onder Iq Vaarzen
300 Schapen en Bokken
30 Vette Varkens. : ' ~

lAne G.ederen eD!88ercierij~e"eMHlaa.,

'ft.:

,I
I

"

'.
:1·
l'

I
I
I

"c,,:

\f.

·1
.I

: ALS :
2 Open Paardenwageaa
1 Tent do .do
I Kapkar
4 Span Wagentuigen compleet
3 do Ploeg do do
1 SpMI Jukken ,
3 Dubbele- Voor J?loegen
Il Eri'kele- do
S Z'weedsche Ploegen, met Stellen compleet
~ Jukken (Kettings en Zwingtils)
2 Braaklands Eggen
2 Ploeg do
3 GAbreide Beesteavellen
3 Ongebreide do

40 Velzakken
Pikken, Graven en Vloergereedschap.

GRANEN I

20 Mudden Koorn'
(() do Haver" goed voor Zaad
50 do Garst
14 do Rog
En wat verder te~ dage der Verkooping sal

....orden aangeboden. ;

LET WEL!
N,B.-.De Yerkooping zal precies ten 9 ure

beginnen, '
A. P. LOMBAARD.

Malmesbnry, 21 Feb. 1880.

~. W. IOORRHF.S Jr .. & C•. H81~en.
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SNOEK Pt~KELAAR,
Te Koop in de Pakhuifen van

LONG, CokBITT Bi ce.,
so, L8"~ealraat.

D. H. VILJOEN,:
Geregistreerd Land-, W~t- en Commi.uieac~t

AFSLAGER EN GEZWOR~.¥ERTALER
BU RKT'

HOOGE GEREGTSROF.

BRITS TOWN

GEVRAAGD,

V.OOR de Publieke S~hOoI te PRINCE AL·
, FREDS HA~H;'ET ,CERE:;, eeue DAME,
geschikt o~ Onderwijs !e geven in Damesbend-
werk, MuzIek (Harmonium), Engelsoh cn Hol.
Jandach. Prakti8ehe Kennis van eene Infant-
acbooi -een vereiscbte.

Getuigsohrit\en VBn bevoegdheid en Applika.
kien in te leyeren vÓÓrof op den lOden MAART
e.k. Salaris DERTIG POND per Jaarmet KOet
en inwoning.

;

J I

, '

J. D. GOOSEN,
V ocrsitter der Schoolcommisaie.:

ST. STEPHENS BAZAAR.

"

EEN BAZAAR w (D.V.) door boyen.
gemelde Kerk worden gehouden in de

8cboolvertrekken naast bet Kerkgebouw in de
Breé&traat (Boorenplein), o.DINGSDAG, den
28aten Maart e.k. 's morgeua ten 10 ure. met
het doel om gelden bijeen te brengen om de
Doodige yeran~?ringe~ aan de Schoolgebouwen
M maken. WIJ noodigen al onze vrienden en
allen die het werk 4es Heeren liefhebben

• irieudelijk uit, d.nzebe .bij te WODen, en
beloTen hUD alle ~06dereh tegen den laagsten
prijs te znlle~ &anbl8d~ .. Wij noodigen vooral
,.. mGJeden UIt, daar liJ hier goede koopjes yoor
~ne kin~eren doen kupnen. .
, Onse vnenden worden, teyens Y8rzocht, ~nne
\,ijdrlWt9n te zauden aan ~ej. BUCBN.• IR, Orlutje.
Mraat. ~ongej. SUGltUK1J, Diamond Villa, zée.
pont, Jongej. SUUTLE&,' Loopetraat, en den
heer J. D'S VlLLJU8j Larlgeetraa~.!

J; A. BUCHNER, V.D.M.

':L;
I,

L.
GE 'AG

j I
I I

i I ' I I f

VOORTREffll
1 . ~ 'i I ! I I

, i I
!

'. ' ,I
• • ' I I .
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het Groot~!

B. J.lfJ!:".I] .,',. . .:

EM .A' R K T S TRA A T.
~. I i _: .:' ; ~

I

BIEDT nu te Koop ann· Bui
, vangen per de Dunrobin

KATOENEN GOEDEREN-,-,nll1;:!ultltlllne
, tot 2] s.:he' Stuk. Als ook
Calico A.18s. 6d.~het Stuk,
Stuk ofjde Baal. Finlays Efflm

BLAAUW GEltUIT, 500 Stukken,
GElDRUKTÉ KATOENEN, Effen

iedruk~_; •
JERSCR LINNEN DAMASTEN

Spreije~. '
FLANELLEN,: alle kwaliteiten en k

fijn bre~.d, geheel Wol. ,
ALPACAS 'EN LUSTRES,

alamede Zwart en Gekleurd vn""U,I'
. LAPPEN in' alle Depattementen, voor
TWEEDS, BUCKSKINS, Oorduroys
STEVELTJES,'voor Vrouwen en Kin
GEMAAKT~ KLEEDEREN, ,H

mtaoenen. '
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10 de volge¥~ Goederen, PM ont-

'oos a Hs. 6d., 1~~, 168. 6d., 17s-. 6~., r
uislinnen, en dik, :!I.iViaarPI~~ H~~den

icoes, tegen de allerlaagste pnl,.en bi] het
Gekenerd Lakenlinuen. ,i ,

1 l d, het Stuk van 18 yards.
Zwart en Wit en [¥Qde Pompadour

Servetten, Handdoeken, Dekens en

161d. per yard;' voor,
._, ~

~~~r matige prijzen,l

lil nieuwel

Opruiming van den resterenden
tegen den Halven Prijs.

KOUSEN;

, I

Dames-kostumes,lIoederi en Modeartike!en'

:ltRAMERIJEB,

'FIJN) .
• :: '3

B~st Kaapsch
, Do.

Best Kaapach
Te Kciop~tegen den

stralisch Koten
do. Mee:1

rof Meel. ,
te No. 13, Kasteelstraat.

R. A. ZE&DERBERG.
Kaapstad, Ja.nua.rij 1880.

DE KAAPSCHE KO

8330
17620
16421
15365 '
14507
17120
t;i800
4618
7688

11429 .

481.q

206.0~

Hrn:H fo~selein,Glasl .tBadware~
:~~gt:~~I "KEUKENGEREEDSCHAP' ~
14899'4'7 I : EN

l~~~::~:I Huiéhoudeliike Behoeften van alle soorten>'2418!)'93 ' 'J ' ,. :

Vrr~ERKOO_PIN_G_,! __;__"~ tJI~TV_ERKOOPINB;'!
I I .:

OPRUIMING TEGEN ALLE PRIJZEN.

aangenoméri.
doen en d:~ magt tot, het aan-

een Paardenwoor over gezegde
"'1 I •

worden op aanzoe)c; áan het Kantoor van
, KING i& SON, '

Wharfs~t, Kaapstad.
, iKaaostad, 22 December, 1879.

A;ACS & Co., de 2aken' ""11 Hr Sn RV & os. in de Adderleystraat oYerg~~men
ueuuenuei bieden thans het boveng£Dot'l1lde te kuop aall, , i

................a.~EN 'VOOR KONTANT GELD, ,
Tegen Prijzen die eene spoedige oPruiming zeker, maken.

~l;. ~ ; "

G T.
D'E KAAPSCHE KOPERMIJ~ , HAPPIJ,GELIM.lT~ERD, hare plaatsen

in NaiIlaqualand in pacht 8ani~IOOI!n· hebbellde, als per a,4,~rt~ntie in de Zv.Ul
.A.frikaan en; andere nieuwsbladen, wegen. het onhan~erl U'I 'eraeheidelle
yoorrleelille aallbiedingen voor het loten, zich te ontd~1I van hare kudde
ANGORAG~lT~N. tbans op die plaa de. :; i . .1

1Dien.yo!ge~s zal op de plut. M," ill de afdeeliiij;dNamaqllaland. een~
VERKOOPINO worden gehouden op den STEN DAG VAN M·EI AANt:iT. II

Er ia grootp moeite genome II om het der Geiten te Yerbet~,ren, Yoor welk doel " I
dir.ekt van Ahg<Ira dieren zijn inge I

Bij de~lf~e gelegenheid zal Osse~l eu Koeijen w!ordeo I
er!tocht. ...• I

Wiukelie,·s liberaalzullen, b~h~ln(leld wordelI
----~------ ,_'--- ---~~------

LET OP;HET ADR~S:- , .
~., ,

van de Adderleystraat :~n Kasteetstraat, :
TEGENOVER HET SPOORWEGSTATION. ...

Hi,"'1 Shc.l·ilf'a ()8ice Oape TV"'Il,
, ~6th February, lf ..l)

INExecution of II", Jud)(ment of the E;,~l""
Vist.ricts Con rt, the following Sale 1\ i'l t:,: ('

plaoe:- ' '
DivisÏQn ot Etockenstrom

BAREND JACO[l" LOYBAAR;) vs, FilL.
KERS JOl ANN&8 PETRUS LUCAS
'DELPORT.

On ~aturda1. the ,,6~ March, 188Ó, at lu
o'clook a.m" at Fort .Beaufort, 2 Oxeu 1 Cow,
I Borae, eke. .

JAMES H. CR05BY, I igh $bl'riff

'Kantllpr ,an den Half,w.
.. 26 Februarij :I880.

INExec. ntie van Oewijeden Yan het Oostelijke
Distrikt!lbof, zal da yolgeride Vetkoopiog

plaate bébben, namelijk;;~'
Afd(eling Swc1usJlltrom.

BAREND JACOU LOHBAARO vs FOL·
KE$S JOBANNI!:S. PETRUS LUCAS
DELPORT. ,

Op Zaturoag den 6dea M&ilr~ 1880 's "oor.
middaga 10 uur, te Fort Ueaufort,-2.0BBeD, 1
·Koe, 1 Paard, ens.,

JA \IES H. Ca,oSBY, Baljuw.__ -___.;
Vogelstruisvederen.,

DE Ondergete<lkend.o koopt iedere hoeveel.
heid :-truisyedeien, en is le vinden op

Kantoor, No. 20, BUl'gstraat, van 8 v.m; tot
ó unr D·m·

E. G .. ASPEtING,

NeemtKennis.
OP de phlUts va~ de.n ondergeteekende te

Klipfontein. MoordeDalU'll Karoo, leopen
, sedert' .een gernimen tijd 6 Paarden, als volgt:

1 Donkerbruine .arrie, bejaard, kleine
)[01 voor den kop, '

1 Bruj,,~ T(errie, 3 jaar oud,
1 Zweet Y08, . . do. .
1 V08 Buinpsard, 3 jaar oud, kol VOOl

den kop,
1 Bruine Jonge Hengst, 18maanden oud
,1 Do. do. do., 4 maanden oud .
Da Eigenaar kan -desel ve terng bekomen,

mits betalende de kosten dezer advertentie en
de loopgelden, en indien niet gelost vóór of op
den 3den Maart aanst., stillen dezelve publiek
yerkocht worden op' mijne Plaats voornoemd,
dool' den Schutmeeeter YAn" Zaaiplaats, l' tot
dekking dcr kosten,

E. J. BOTHMA.
Klipfonleiu, 2 Febrnarij 1880,
-,- ,-- -,--, ------------
Niet-kerkelijke School

DER

EERSTE 1\LASSE TE U~RES.
APPLIKATIEN, "c.l'ger:eld van behoorjij ke

getuigschriflcn, voor de betrekking mn
Tweeden Onderwijzer aan bovenzenoemde
school, sullen ontvangen worden door' den
Ondergeteekende tot op deu EE:RS'l'EN
MAART ek, . '

Een toereikende bekendheid met Eog.!lsch
en Hollandsch wordt vereiseht,

Salaris .£ 150 per jaar,
II. D. ALLMAN,

Seeretaris.

Stukvaten! Stukva~en! I
VA.A'l'W.t.d,"\' vuu alle seoeten til verkriJ.'gen

bij den Ondergetcekende tegen de lal'lgste.. ._.,1-
.pnJzen.

. H. ZUIDMEEH,
Paarl, 27 Dec. 1879.

ANTR. M. DE WITT,
ARCHITECT & CONTRACTOR,

BIEDT zich aan ,tot het maken van
Plans en Teek:eningen voor Kerken,

Openbare Gebouwen; Villas, Cottages, enz.,
en neemt tevens den opbouw daarvan op
zich. '

KAntoor :-71, Loopstraat.
Werkplaats :-11, Leeuwestmat.

.'·ed. Ger'ef. Kerk, ,(Jal'n8I'VOIl,

TJ~NDERS.
DE Ben wcom missie, dor .Ned. Gerefor!'!' rde

Kerk te Carnarvon 1181 Tenders ontvau-
gen tot op ZATUIWAG, den 27~ten Maarl
eerstk., voor bet bouwen eener kerk aldaar'
volgens Plan' en Bestek, ~ weten: een Kruis,
het Schip, 76 x 36 voet, de Vleugels 741 x :>0
voet, Binnenwerk, met Toren, Orgelgalerij en
Banken, kompleet.
, De Aannemer moot al het Materiaal leveren,
behalve ruim 300,000' Baksteenen en HJ
vrachtet;! Klippen. die voorha.nden zijn.

De Aaunemer moet twee Horgen tot genoe-
gen van de Commissie 8telle'll, en zich verbinden
onder kontrakt om het weril; n~r behoorou to
. doen, en de Kerk kiaar af te leveren binnen
een tijd van 18 maanden, van, den datum van
het kontrakt. C

De Commissie verbindt sieh niet om cenigM
Tender ook niet den laa:gaten aan te nemen.
Plan .en Bestek, al8lDede nadere bijzonder-
heden bij

W. P. 'pB VILLIER~,
Voorzitter dé~ BOil wcommissie.

Carnarvon, 20 Jan. 1880.

NIEUWE
Stoo. Korenmolens.
DK Ondergeteekende' hoeft bovengemelde

begonnen en is gereed Koren te onhan·
gen en te mal on voor zijne onde 'vrienden, de
~ren en anderen' . Termen 2s. per zak van
dne boshers en beho.rlijke bediening. Stoom
~ gereed gemaakt {'oroen om té malen op
lederen weekdag voor' hen die niet minder dan
10 zakken in ~ns aanden, en ook degenjlb die
een aant.a.l k~elDere hoeveelheden te gelijk bren-
gen znllen, lndien mogelijk, geholpen worden.

F. W. JOHNSON.
Durban, I6 Februarij 1880.

Gedrukt bij ~)(UT8 & RoruYIl, No. 11,
1taateel8tn.\,Kaa~ ,

,',
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