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DEEL 50·
) () . 4,603.

I
MAILOIBNS'l ~ : opgemclJ~ Schapen

nnhJ;,II!r·' ,.erkooM worden
." :>I''''.I!'~'''''Statie. Zij zullen

~......... 'zijn. 1

S. P. DU fTOIT.
i

CO., AfS1afers.

De ;&Ioombootmnat~bappij' " Ulf:ION"
, (OUUáUHBD).

j .
1880, KENNISGEVING.

~ ~ I:: :~ :. .
. . ; I; ;!. .

voge~stl'ui$, (\Vijfje),
VAN DOg geen ~wpd ffl~~is op de P:taat.s van

den onde.!{E'teeik"'~~ komen aanloopen,
en aldaar in bewar)ug gehotlden. De oigeDaar
zal grrotelijks ver~l,gten door het zoo spoedig
mogelijk te komev: afhden:'

, . W. A, .!OUBERT,
i Stellenbosch.

De Stoombootf'1l deter lL'Djld::lIlppij "ert"'~-
ken ,. ~ Kaar.ta·! na~'1

ENGBLAN!),
,.ja, Madtrir~, om du, ~an(I,-reD;Dingsd&fl:',te St.

. Helena p'n A~lIsioll a'iIIlpi!~~pde op bepaal4e

. tu .. cheutijd-n, :
PRETORIA, Kapt. WRYER, 16 Maart.

I TEUTON, Kapt. MAN~ntQ, 30 Aiaart.
DURBAN, Kapt. W!I{LIlIGH, 1,3 April
NUBIAN, Kapt. BAI~.BRtDGE,27 April.

N,UI 'DR KUSTff HENS t:N NATAJ,
I

Vq·trek~en -ij 01I) de vr-ert'ien d.~en. na
aal,kotii~tf van iedere ~to:Jrr.b~ot vuu K'gelan',
en eens in de 28 da zc« ~)et do, Stoomboot pa~r
Natal hare reis voort In!!,r '

ZAN~u.,
te 'pelagoabaai, Iuhambane, QlIilJimane 'en

Mozlmbiqut .,\oleggende. ,
Relourk.arljes worden ui.gereikt I.gen v~r-

min,h:rde Prijzen. '. ~
Vl'or Vracht of Passaee rioe men aanz()('k ~ij

de KI\.IJloren 'Ilel Ma,,~chappij, in de A Idi:dqy.
lirasl;. ~'mos. I~,FULum,

l Ji.e kt ur (j"!"raal r oor Zuid Af,ii a.!

1
2

~
'lOO

3
15 ·"·..,r .... mR

1
1
1
1
1 Enkele-voor do.
1 Braaklande Eg~
1 Ploeg Egge .1

1 Span ',,!ageotlligcn
1 . Do. Ploeg do,
2 Paar Achtertuigen
1 Bran4ewijnketel
1 Kruiwagen ,
2 .Bamboes L!\dd~rs
l.£iltel Velzakken
1 Do, Zeilzakken. , •. ,;'

MALMESBURY BRAAK: ~ .'
CU1EURSKAMER. 80 Mnd~eo Haver·i

___ '_ . 30 I'o. Garst "~ ;"
van: wijlen den 8-Mr e~ Mejufvr.! 10. Do. Rog.~;':1

JAN ADAli DR KOCK.' B. WE:~BMAR,
, Boo: dol =. . I .JS~retarie.

E ,Eilceutellren in opgemeldon Malmesbury, 4 Feb. 1880. ~~;,
Inllen, . ;, J. W; MOORREES, Jr., & 00,., ifalagers.

.p ~~l~R~~~,Ap,"High Sh~rllf O~c~;
~R PU~LIEKE VEILING AANBIEDEN,j nigh Sheriff's Ooffi..ce, CII:* town,

.E T lT AS 1;GOED .J, .... c •. su, ~a1b,1880.
I : • I " :_' IN ExecntioD ofth~ fudgmen~ Q~th~ ~DprC[J"e

Dit E'; d ' I bek d ,._M tm b Court, tbc following Sale wdl;ta~e place:-,., l!!len om, zoowe ..enn te a 08.. nry, ' . . .: i .' '. ,.'
den llloek van de. Main- eu de St. Jphus_. : DIvISIOn ;of Tu1ba8'~' :.; ~

WVRt " ; IBAREND prETEll~ JDU PLESSIS. Cashier
ste, . Een bijzonder groot en welingerigt of the Western: Provinoo::{mllik, Paarl,

ooDhtli~, met een gro?t aantal zeer geriéflij,ke I versus JOHAN q~REL WU:i'I;,)'JRBACH .
ver.trekker, WagenhUIS, Stallen en' v~del'e, .Ou Saturday, tho ~?th Marol,i, 1880, at 10'
~lultenve~trekke~. '.' ~o'clock a m., at Oerds,-l-!ousc~~ht Furniture,l ~de !fog drié ~ndero WoonhuIzon. metI2,~orses, 2. Cart ~or~e8, 2 ~ow8.a!la Calves, 1
~lelDe St,llen en ~ul~nl'er~rekkell. '. 1 pall' Breeding Blrds1 11 PIgS" 1 ,(}peu Cart,
i De Gelfu"en zIJn allen ID goede repJ'ratle ebeeteril. _,~ :;

~

kunD'" all! Woon- en Huurhuizen gebruikt I JAMES ~I. daos BY, Higb Sheriff.
door veranderillg tot een zeer geschikte plaats, ' :
u, bezigheid ingerigt worden, wnnrtoe e~n High Sheriff's Office, Ca~ Town,
le~dend open stuk groDds de gele~nheld' ,8~h 1ihroh, 1880.
nbledt.· IN E ... ' f h "J d t i..f tb E! De Losse Goederen' , ..~eo~tlOn 0 t ei n gmen "<: ,a aste~n

i 'DistrIcts Conrt, : the follOWing Sale will
iLls: VoOrk~mer-menbelen, Tafels, St-oeleD, take place r=- :. ,1 ,. '
, ~ofa, SlaapkamerflDenbelen, Ledekariton;,_ Bed- ' ....Division of !Pert Elizabeth
pen, Kasten, Waseh- en Kleedtafels. Spiegels, . '. i',~ :'
!,toeleD, euz., Zitkamer moubelen, als Aallzet· MAC KIE, ~~NN & Co, vel'S~s. WILLIAM
tafels, Stoelen, Zij kasten. Keu.keDg()re~d!,chap, .reHN NETTL ~1TO~. ; . ;
pla. s~ or. Aardewerk; PakhUlBgoedereu~ als: On 8a.tllrday, the! 20th Ma~h" :.1880, at 10.
]Vaten, Trommels, Platen Potten, enz., ens. . o'clock 1\.01, al Potit Elir.abotl\,_,.;.HousHbolci

j

' VERDER: .' Furni~óre, 1 Piano, !pictures, ~~~s, Kitchen
, . Utensils, 1 Stove, etcetera. '; :.

!, 1 J:t8.pkar;op Vcren .' JAMI~S bi, ~ROSBY, B..,:iglt,·Sheriff.
1 Ópen Kar 'I'
1 Zadel ' . -~ --~~~i'"----.'; ,
1 Po¥r Tuigen Kaqtoor VlIJ) d~ :qaljuw,
'2 E~tra Koeijen, waarvan lopragt ge- . I 8:;.Miil.rt 1880,[,: "

. toeld IN Executie van Gowijsde va,n ;he~ Hoog Gc~
2 Jonge Ossen . regtshof. ill de lieronderge~!4e Zaak, z,d - U'
·PI~imvee de volgendetVerkoop~og plaats nebbeo :- H R PER' T I

E~lwat verdel' zal aangeboden wordeD. 'Afdeeli~g Tulbagll, .i·: '. : ,
B. WETHMAIi. BAREND' PIETER)' D'(j PLElSS1J:" KlUIsier I{OOP'I \N

.11 ' Secretaris. váD de Weste1ij~e ProviDoi~ B,ank, Paarl, .\.' ~ lJ lil ,
Malmesbury, 4. Maart 1880. vs JOHAN CA)REL WINtEI:lBAC8. srll R~;PS- ~~ ,t'O f;~IISSIR J AGf,\ f,

I J W: Moorree~, Jr" & Co., ,AfslaJer. Op '.Zaturdag, ] ~~fanrt .18.$>.:d.." voor mid ,., G'
I

,NQ. 551 ST. EOItGE8TRAAT,
. . d~s 10 unr, te Ce, !I,..,-HUlIl'rt\Ild, ~ Paarden, ':. ,

i N.B.-Er ~al ook een Aandeel 'in de 2 Karpaarden. 2 ,oeijeu en 'a,lveren, paar Te2'enover: de: Zuid-,AirikaanSJhe Bankt
IM~lmeBburyscheExec,uteurskamerwor- Broeivogel8, 11 Vallk~s, 1 O~n, ~ar, enzoo-

, ild . T voort. L - '.'. .. opgeve . ," JAMES JM. CR.OSIi!y~ Balju\v.
, , '. I

I WE ELOOPEN. --If1~-toor v:i~~d~n BRIjuw,
I . ' 81:M~rt ~O.
ti B~e Muilezelin, omtrent 6, jaar IN Executio van Gewijsde vJ' hJt Oustelijke

I oud, en . i Pistrikts Hof, z~1 de volgo~d~ 'flcrkooping
11 Zwarte Muilezelin, omtrent 6 jaA~ plaats hebbeu, ·namehjk:- , ;

oud. • Afdeeiing Port Eluttbeth.
ENIGE ioform ..tie die leid"n kan tot bet u CK UN' L C ' .WIl LIA'{;nA .. lE, D ,''"' 0., ti,.; ~ 1)

terug,.orkrijgen nn gemel.de dierlen, zal JOHN N TON." . ;
"orden. ' . . Maart 1880,:.'~ voormid·

THEU~IS VOESSEE, P,w, ,Eliza~h,+-Hui8ra&d,
Boeken ;)~ohkengereed-

• OO~1'tlDIr611oellla,ePaarden lijn opwtteIUk.~
IlUlllezoctlt ill het 00le8berg1lch~ ,

Y~RJ{OOPI
! TE

.---.---.;..,..,--- --
A~GE~~1'iNE

IBoe~~I- e_"_'YV~: . " eeskamer,
VJrkOQpi~g. va~· Aa.ndee~en.

i"E':Ri 'J1· '..'! 17; ,
SI.Jet.sstt ,
nerino !'~hape•.

, A. M. LOUBSER.
,. I

, RB, FAURE &' Co., Afslagers.

_t ,j~

I~ ; ..
J~

In den Boedel van NijJ.eb den hoor NrCHOLA.S

WOLL~83EN :hbYER, Sr. !
: " . i

'['EN dezen K~to~ zllen tot V,"IJ?AG,
J fEN 2DJ!;N .APRIL AANST., dOB

voormiddags ] Q tro, 'i'enders woraen inge-
wacht voor de vciigenu~ Aalldeelen!:-

70 Aandeelcn in d~ Kaapsche 'Handels-
b:\flk.· I " ,

5 Aandeel~ll: in 'de Zuid Afrikaansche, :
!Bank' ,~ :

RI47, ,i': dCII Kaapttadsche, Trein), ...;' "

. t . :.' f

VAN

I,

, DE :ON~ERGETEEKENDE

Brand- e~ Zec~l>su!'alltie Maatschappij
50 ~andeele,lI in de Port. Eli1f'bethsche

. nri{pd en Zl.'eaSSU4antie M~tsohappij
20 Aun'doelen ru de Natalscbe Brand-

. ~nssuratie .ell.l'l'I~~tmAatscha,ppij, Pie-
tCIll:aritzbui'g

1 Aam]", r in de Alge'meenc Boedel- en
Wee!;: .mer ".

1 Aandeel in de M~rmesbllrysche Exe-

.. . :.
Mur.' Engeland via.: St. Hêlena, AscenBÏ!>u

. en Madeira

'.a.'" , DE Kon. Mailstoombóot
. '~ ~.. ;P R E TOR I A, Gao.
~t:tt>._ LATiMER, Gezagv{)erder, ~r

als bovengemeld vortrek ken op Dillg!!dng, 16 ,
~rt, t-e 4, aur 's ;namirlrlags. Passagiers
gelieven RRn boord tQ gaan aan de Cost Ka(ai,
.Aired U~k, niet .Iatel' dau 3 nur 's namiddags.
GOOD.Jading zal ingcnomeu word-n OR) 2 uur
's middags op den dag vah verfrek. Voor
nacht of passage vervoege men zich ten
Kantore. van de> toom bootmaatschappij U ni90'
No. 62, Adderleyskaat. ' .

HET yo
::VE
r

20 Slagtbssl'rl, ill uitmuntend~
25 Koeij~p, eenige binnon kort te
~5 Vlial'IIC:1
1 Prachtigen Namaqua Bnl
1 !Dei. Schotseben Pole Bul
I Do. iHollandschen do.

c ,

1\.andeeltlO j n de cc Cóm mercial " 'Zoo-
hBrnnd~.ásurao~i~ M~atsc~appij

] 0 ,4andoolen ,lil de. :' Eqmta.bte" ~ra.nd-
-en Loveusassurantie en 'I'justmaat-
scha.ppij· . I'

4 Aandeelen iu de ~(Protecteur'" Brand-
eu Le vensassuran tic Maatschappij

50 AandeeIen 10' d~ t' Guardian " Assu-
rautic- en Trustmaatschappij, Port
Eli~abeth' .' i

• 10

. + ._-

a,&. de P.thuizen van
ENSUSAN & CO.

, .
15 M~rries cn Ruins
I 1-ja.l·ig Paard, door " Sir Colin"
4 JODg~Hengsten, bijna 3 jaar,
4 Do. ,:Menries, do.
B 'I'rek-icn Rijpnnrden
2 El:elh~ngsten, die Merries kunnen
. 2 Móile.~el!t· 3 Jaar.

34 Aandeden .. iu 'd~ Graharustadsche

Naar Algoabaai ezi Port Natal, aanIek-
getide te Oost Londen alleen om malen
e;n, passagiers ;te landen en in te·
schepen, '

,[)E Kon. MaaIstoombOot
ANGLIAN, H,"DfJ 'LA

COqR TRAVÉH5,Gezagvoeruer:
- omtrent 16 MRart Tall Enge-

IR lid' verwacht, hcdli alleen passagiers voor
Kaap8i.1td en zal al~ i bovengemeld vertrekken
wo spOl'dig mogelijk' na ze .geland te hebben.
Voor vr'.cbt cf passage vcrvoege men zich ten
Kantore vali do Stoombootmaatschappij Union,
No. 6'2, Adderleystraat. . ' :

'1'

t,

d 8.~"150 Mud,'Zaad Haver
70 Do, Rog

100 Do.; GIlI'st

cuteurekamor
De hoogste of een andere Tender niet

nood \V~lldig to worden :umgeuot;nen.

MARY MEYER, }
W. E. MOORE,
J. F. G -, PIETIDRSEN,

. Seer. Alg. :13. en W. Kamer,

Executeuren deij Boedels N. ~V. ~hYl::n, Sr.

2 Span'.Tuigen, bijna nieuw
33 JOl'1g~ Struisvogels, 2 en 3 mau
I, Wagen op Veeren
I Kapkar do.

3A:R .....

Jr., Afs
BEKIJK.

r.
Naar Mosselbaai. Algoabaai, Kowie 'en

Oost Londen.

M.L J) E D~~iB~IM~~M;~:~~E~O:~ .
R.N.R.; Gezagvoerder, zal als'bovengemeld v:er-
trekken, op Vrijdag,:12 Maart, te 12 uur', 's
middags Papsagiors gelieven Rlln boord te gaan
aan do Oost Kaai, Alfred Dok, niet later Jan Il
unr 's :morgens Geen ladi~g zal ingenorqen
wordeD op den dag vá n vertrek Voor Vracht .of . . ,
'Passilge \'crvol'ge Illell zich len Kalltore vaq;(le Beste
SfOOulbootrnoatschnppij .. "Ullion," No. '(;2,1· .
Adderleystraat.

JAN MOORRE

GEORGE fiNDLA Y & CO.,
Magazijn van: IJ;zel'waren, Gta vestraat,

IIEBIlEN TE KOOI' :-

PorUHnd Cement, TOImen en halve Tonnen
ParijscLe Plei~tcr, in" \'at.f'n en Tonnetjes
Vunrvaste SteoneD CD Klci, Baker's Steen-

klompen: .
Bakl;ers .Forn~isovens, kompleet i
IJzer in Staven, Bundels en Bladen
Bladlood, LoodelI Pijp~l1, PaLcute !Iagel
Dakzink, RieWckkc:'s Tonw .
Gegah'aniseerli Gebogen IJ 1.er, {; eli 10 voel
Gegal V~II iseertie \' orB~n, Goten en Regen-

pIJpen .
Chanco's Bladglas, tot,130 bij 20 :
Gerold Ruw Plaatgl~ voor Vallichten
Rioolpijpon, jBQgtell: eu Hl'cht$lnkkeo, van

Aardewef'k: '
',Klosetpatten eli Flappen, van AhrJewcrk
Gegoten IJzercu Zccppotten od lluikpotlen
Ba' potten, !Z'i'(lOtogegoten lj 7,t·!1t'1l t\ (·tels
lJ1.erco Grnfbl:kken,:llie~we pltth:HtCIl
,{'ompen. GcgCJten iJzercll Zuig'- en Geel
~ Kopcrcll IlcfpQálpell
Pompen van Gl'gal VlIl1i!;eerd g(~Ia'gelJ lj ?Or,

VOOI'AaUucll.)t·rl1·
Koperen Wijllpornpell op il age~,tjes
Wascb-, W,.ing- eo MRnjlPlmacbilft:s
Assen, van l' :zer, voor ~T age::s lOU Schot.scLo

Karren
As~eD~,Maal Patent,]:, l;,I~,lA, L, 1:;
• Karvereu en D...nn~t 'ereo' , -
'Wagen~ereu~ Cli zware ~'ereD voor V racbt.-

wagens
Banl:-ZaagmnchitHI> ell SpOlll,il~l!'mac!Jillcs
Wllgelllf'tm~urs, ASll:"1I\oor I :jusoO! C.. bs
IJzeren Led.ekuIILCIl, ::;t.owpl'~. wc! Vor-

hemclkt t:u Te:iL I
Kookka.gch~S, een groot &6BOriimOllt.

•
Geb<>uw (!~..rKamer,'

Adderleystraat,) '. ,
Kl]-3pstad, 5 Maart 1880.

. . ~qualiteit te koop
M. L.

ijn.
Naat' Mosselbaai, Algoa.baai, Kowie en

, Oost Londen,

~
IjE KOllinklijke Maalstoomboot ' ,

{~ nOMAN; E J': GRIFfIN, Br"a,n'dewij./ :". R N.R, Ue7.ng\lo!'rtltor, zal 'alII . .
• .;~ bovellgemeld . veHrek keo zoo 8Foo- '. ' . .
dig mogelijk na ontscheping van bare Ka:ap-
!tadseheladiog. Yoor V rac~~ en PB8IIIIoge!doe
men .aanzoek teu K(i.utore van de Stoomboot-
maatschappij" Unioo," No. ,62, Adderleystr'aat. DE Onde.rge.· teekenden geven bij dOlle

, Brandewijn en Wijn voor Contant
hunne Stokerijen te Moddergat en Stellen

en ________._._:--~---r--

nnis; dnt zij berei~ r.ijn iedere hoeveelheid
'koopen, voor de H09~te Marktprijzeb~ aan

h. .

D. BOSMAN & CO.

,OTBL,



DON[JEIWAG'lll MAAHT 1880

BOERENVERGAU>ERI"NG TE BUR
GERSpORP

HiT Boerenbeschermlpgs comité van Albert
houdt op DonderJa~, den 19 dezer, eene
velgadenng te Burgersdorp, Ler biJwoning
WMrv:an de cOlOIte l~de!l va.n andere Boe-
renvereeOlglllgen In ~Ic QmlI;!~ende dlstnk
ien zIJn UItgenood gI:l Zelfs leden der"restelIJke BoerenvrreeOlglllgen hebben
lDvltatlen ontvl\ngf'nj Dm daarop volgen-
den dag wordt er eells groote publieke
vergndermg gehouden, waarop men llIe"t1
alleen boeren, mar\! ook ettelijke Parle-
mentsleden verwacht, en waarop onderwer-
peD als onze moe 16I'1ta.al,de anneXulle van
de Tr!\nsvaal, Conferelltle en Confedsl"Iltle,
's lands Bchuld, en~, zullen word6n be-
sproken I

Deze IS een stap 1111 de regte rlgtlDg-
een die berekend JSI om ~ lelden tot die
aaneenslUiting van A f'ikaanders biJ Afll
kaandors, tot die on~wnklOg van den Afn
kaans,chen geest, to~ die stlchtmg eeoel
stl\lltkundlge odol scrool onder AflIkaan
ders, zonder welko pnze landgenooten en
Bt.aml'erwlI.nten nimmer \eel zullen kunnen
~teekenen biJ de stllmbus en In het Park
ment Het "PIJt ons lunar, dat de kenDIs
gevJOg zoo kort was dat geen Westeh)ke
Parlementsleden of ledeu der WesteliJks
Boerenvereenlglngen de hUD'lOogoedgunstlg
gezonden InVltntlen kunnen aanl emen Dat
dOet ons te meel lef'd, omdllt sommige onzer;
Mbel't5che vrienden klageD dat het hUil!
o1iltbreekt aan staatkuudlge oildervmtlmg,
de Ttlgte door hen te.. newen stappen hun

dUIdelijk

GIsteren ~O rmlddag ell uur werd
RBn ItneJlokerbll1li (GrlCPepulll)
Zlltlllg ~ ho "j ..u m bet
een~r ,f~ l~rhJke nldor
nemfll (j lIJk UIt de
WIlreD meest nl de dl'8
IIfllevlIA digden telZenwoordl;!'
Kerk waren t!r nlf't veel 0Pl!~
RlIllwezlgl!o bevonde I 21eh ook
8t11d, nlsll1ede eeD p.~Rr damee
.MoI1II1j!'Uj bevond ncb m~e onder bee

Toon al1 ..o plaats b~drlell genomsn-]8811 weuug
oter het bepulde uur-rerzoc:ht ~

D· Knge, :le Rmgst'l'o( natter, be\t vJ"rde Yel"l &e
Ilngen vdn PMlm 25 ' ~ lleercn fl >eilbPIH keqt II'~
Pillen "enJ, Wfl8TnIl hl] betopenlllgsjZ'l'tied deed In dat
gebed, IOOw,,1 IIle Il de "Óf te toespraak, WMnn hIJ
Rau bet qt)fltuerk dd verjladennlr herllln,iïle en lelde,
dat het :roor te lezen rnpport der Co~ll~le VOIX b_et
v..ermeerderen van Gemeenten dl\ArOmttjent nadere
bllZ nderheden Z)1l medede~leD mWle r; ,Eerw Ile
Wftg '1'&11 het 'l"f rhes da\ den Rlllg we~fliiD hAd door
bet oyethlden ·VI\D een der wMtdl,tte lede.n (Dr
Rob.,rts In) dil pl8llts 'a I ~ len echLer :weeft gelllkkig
W&5 fUlIIgevllld •

llnaTn:l werd over)l"nnn Int bet o'{':fTA~en der
Ilel ofsbrteveD. '" 811rll1t bleek, dat f0l$entle ledeD
dew vel)l'iulenn~ u tmRakteD

Knapitad-DI Slegmann eD Dr Kotzé,
en d~ ouderlIng' A D

WaJnbdrg-Dr P E
Ren~D Moslert
Slmonutad-Ds de
st SUVhsn.-Ds

m~ker
&~.lten'-cJa-DI
&merM JJ'e&t-Nlet ~j.,'b>,,,,n,"'(IIl,,iU..,,":
Panrl .... D8 VRn der

Pleesi!!

man
de eeelbi4'"

C:~maar
DatllarhJII; de M'elUD'~Gf,

Dr Luckholf !pDP', 'foor e n
geheet andere .... ..,.\Il"ri:""" w&llr"oo~ de pn
...,,_ gebIeD ICQodUJ ID d. plll&t8 le
IChlu.en

De predikant 'f&J\ CfiI Purl meant; dat lie w~t 10

dien an m~t wordea YemtMJl. dat brJhah1 het VII~t.e

~neel, de oyers,e ~~en Toor eene ver-
P!enng at. deJe lDoelÁ!ID~n worieD
oë predtk&nt no, WiJD,**, Wijlt op artikel 17

der kerkel~lre wet, ~j(de &AlDen.tefltnjf VAn
gewone ea buitengtllWOne ijnllf.e~derl~eD om
.:hreyen wordt, III tn.CM ~de het ~Iult un
liJD brlrelUd te hanahann ~

J)e Jirediba' Tall l$,M11eD1Ioech IS I'ok y II oord ... I
dat ala -de pnmanaa Jlet lmlll! n kMII, de eu idus I I

lI)oe plaacl nl'llChIJD.n moet.
Da. Luckltoft' hertfet1l~ ~~ ItJ coodanlglj!'eVIII, al8

ee Hl Iltt.utg blJ~ dtjie da~e, duart, en de prlm.flU!
.... durende den loop dAlI1',.D; niet w\ld ..r v~l'IICblJnen
ian, de Nund ... ala P'AIlta".'f&J\ller 10 I knnoBu Il"
treden, 10 w"lk ge~1 dl' ~meente werkt.}IJk twee
y~rtegenwoordtge", JllO h..b~n

Vr Kot&Ó 'fO('rt ae dl8Cu~I!J. np Mn ultl1t:bc'rtrler
yeld met le '''I1It"r4 da~ hIJ ~olgene artl~ ..1 s7 der
kerkwet ook ob)'I!CLI. k~ J'IIakeD lejrt>n hiet ~ILtlll~
oemen 'fIlU "I de lI~aIQ at,re"8ArdljZ'den. Ill) hlld
)UI8t. geen plan dat. tt!! d~'l, IDftAl de wet IIslde duid-
hik dat de bUll.enl!'e'hlD~ vBf)'laderlng betUu\n m )t'sl
DIt de leden des lUolla, eli dat dn&e WIllI!teM I

weken bevoren dAArtoe t1Ii>elten "Pi'eroe~n worden
HIJ .IUI <bPpaald VAli Iluoelen dllt de ledliln .nh den
bolIIlRllnden Rlnl!' ook de :buItengewone v,rgadenng
mora eo ult.mAkenoe predikant "1111Welhr:j:!'t':ln levI. dat l,e ,.. .. t, 1 Jl!
inlaeD!, old d1lldelI,k .. op dit punt, en toernt dat bet
dus beat zal III)n, np j!rond dnRr'I'nn de "!lrgsdertnrr
100 als all lB iL'\meui1<8teld, srekonlll.ltueerd te Terkl.
reo, eu dil eeoppcrd" kWtlltie Mn da Sjnode voor Id
~geu

De predikant. 'f$n Stellenboeeb Ion metR I,."rer
willen dan dat, mar Het'et d~t aulks onwe I I" zou
liJn

pa Stegmanu'!IIAtJlIerop y,,!gen, dit de 1I\IJll rt
tiebeid der wet he] gevnar nn OD'II't'tLIK\'erkIAnng
der verflltdenng ophelt A

De predIkant '1"110 St.ellenboaeh ~evqelt IIC j!'l\nscb
met Ilerust op dit ~t Ala de wet &ejlt dJlt de ledeu
!fan deo RlDg mOOltip 0Plle,oe~1l wOl'den, dan 18 bet
• I duidelijk dat ~ne speeiale afgev8ardlgde ztt
tlDl!' !utn nemen

De predikant nn WijDberg WIJSt er (lP, dat In alle
gevI\llen de vertegeDwoordlger I1]Der !o(8meenle een
werkehJk i!ekolen lid van de$R1DIlI.-boewel ein
IleClludua-eD met I'eD apeel$8l afll'evRar<brzi:le

DI!. Luckhoff, rAf~rend8 op de nieuw op~pw TpPD

kwettle W8t de kw':aJluklllte VAn rinzaleden aHI !!,!Ult,
~ '<>'1. dat wnnr de 'W'eL 'l"RIJ &CIod.nlil''' Ic le ~p pekt
ZIJ JIJ .. t )1I18t die bedoelt wdke reeds I I"n I I'

ook die al! :roo<lAmg lI'ekozen zullen w r ten
De 1 erw heer licbt IIJne uenswllw nad ..r toe

D prwlkant vttn \\ Ij';tbtlrg b uit \~r de wnre
1"111111deze dat de: be8~lIIInd" leden d S Rlnll8 mpt
de j!~wo II p'li.~ 3\ tlrVMnZltlll d Jr secuudi Ale dot
n odlJl 18 J~ lbull~n-l!c'll"ODe \er,!&dellng uitmaken
moeten

OP Luckhoff mpe, t tlltt 'fOOr de I UltAnllewon .. y..r-
j,'l\dennl!', die In f"hllJ.'\rll 1873 Le Tulbseh g-ehoudell
18 Of k 8p<'C1I111I RfjleflUlrulllden j!'ek izen W 1IIl"t-1I

I;l pred I!utn t uq WIJ"I>~rl(' Zl'll't, dat TulballL de
wet UI"t kon NOrBClinj\ ell, ala dA vefl!l\denoJlllldMr
verkeerd jlt'bande1d had, mog teu WIJ briar met DA

~ Ijlen I

lJr K tE6 II~t II' het gedung herbalen 'fftn het
bRnjle", wo ,rd 16d~Jt ale lri de OAnllehRlIlde weleart,Jkelea
nil n(lj!' I voorkomend!', et'n sqo!'t niP hewIJ' dllt de hestMnd.

aRJIl!'OD.iJ1M het KaRp- leden bedoeld Ilill I1IJ erkent echter d.lt bet ta ..
al de 1'et'- gebrUlk'lIIet verbiedt den teekomenden tlJ!l doPr den

lell dat .teJlenWOOrdl!len ~0(11' te ~'ellpll, soodat die w()()rdl'n
.r4UrelaDIQ be '(he leden IlJD" bl3v !JOli ... el op etJn llef!'e'l'81 tiJd

Beacone- puni In de toekomit konden nen Manr "l@er bene
den tUID kw ..sue VRn dien MM voor et'n bDrJler1.iJk hot mOj2't
de jlTOOle komen JOU !lAt H f natuUlbJk de w(lOrdep die III eie
behaDde- \Vet staftn I" lt,,1'j Ifl'IIIDOIAWcalen lID nemen en

.ll'.i:)On:relle. Lord dler.ov. rt:~ ~ • ,~ b .IJ~rn De FAlrw heer b;;-
Ill'''' elit oo!( ~eI'1ICbeijie[1e bezwllren die ~eopperd IJ In
en \flUlgt of de blliteDllewone \'ergadenujt nn Tul
bagb en hare samebltelhng ook een punt l'AII 0'l'1'r-
Wtlg'lDg "oor de Synode hebft uitgemaakt, wnnt m..D

J, m w,t n~t UTJleteD, dat de Rinll Dlet een wetJltlVend
voor-I mMr Illej;bta een IIdmlDtatrerend, boewel I.ot &e.kere

..n".'"rf ...'n "oor hoollte ook een eltecutlpf I jl'chum lP
rllilfl.(1~'SC>'le eD IJe rredlknnt vlln de PORrl ppert nOIl d~ "l'8lljl Ilf,

lI1gtva een ouderhog, die hd "an den R1DfC I~, At.rfl
K~ de KerkeIud DIet liet. ~t be<>f1t efn ","der la I In
elk IJJpe plRAts ftf te yftrdl~n -Het Antw~rd IS dat

U.ltlmn,am VRn dftn de _ulldua OI<Jet optreden
Beacon&- Het 'fOQ",~1 VIIÓ deD :predikant "RO \\ elllDgton
van vele beboorhJk op eehrlrt gebrrtgt, komt nu In slemrnlnfl

dese I bIJ WIJl" van op8t11ap J)e IIlt!lag lA, dat ,,"n de tWIO
Sir tig nUfl8broedel'll t'r ~ien vMr en U"D tegen lijD

dllo8liDit VIUlI Ds Ltickhaft m~nt, dRt er te oordCi'len nAArde
VIl<lJ'U,Itzlllrt.Ilnbe- jl801te ,e.oelena metr steOlmPIl voor de moll .. ID" f ..n

wneo Iht Ipldt tot il'elle hoofdehJke stemmlo!!, met
deolCeifden ultIIln!!', ~ de pneaes geeft JIJDe hesWt-
eende etem teg~D

De Ste~!'fnftllD ULt nu dêmeelllllll, dal dl! ver AdI rmg "-h8t heefl tel!\llD het zlltlllll h~bl cdr 'pt'e,"I ..
1p.II.u •• LPI- afllevaardillden Jat due dprh Ive de v1 Ili\d TIn_

toelllll::1l0IDt. I zouden te .erl~ten hebben, ID welk ~c~~1 I el de
---.,..,....+-==-.,~~ I kweme .ou worden (tf er een qrwrum 0'\ erbl~el \\ lUI

er Jl'éen quorum, dlliD lOU <!e I"eT'j:!'ndt><rlllll'natuuriI Ik
woelen beebeeeo, d..t r.JJ onder dil ~8lMI1~e om.tllr.
dlllheden Reen zltlltl!{ kon ho de I

oe predlb"' van ,de N()<lrder Pllllrl !I~t de lJ.lUlk

nndPTII III I' vt'J'I!'aaennl heeft wt'llegell uet ro r
etel vao \\ d, llion g'l'8~md 0I811r DOjl':'o,et gupud
dat de 8Jl4.'CIII'" J~,&IIldJ.gdeD geen IlllJing kUllnen
hebben

De pr8dlknnt van Slm~D88t11d formQI ..e~ een der
gelijke motie alII ~ afgestemde, IIl8Ar 111eenl~Z na
and~re be woord 1I1grll, t'a dIe door den pred Ikllnt
'fall de No"rder Ptt.nrl ,eaeeondeerd wordt

De predikant van- de Paarl meent dill deld motie
de Il tll ng d er specIale alge'faardigde.n al8 een soort

!Il G vlln ,uao" voo",telt.
onder de I Dr KoW levert hierop een amendement dal d)(lr

Uit de deo predikAnt 'fan St tstepbent wordt gllffconrl erd
,vao nameliJk-

Ou,. art 37 In A ,e van kenolsgevlng un de R , ~
I~deu ..... rop d<ne verjla<Jerllljl oot. lOI ", lo Jd k
aJM'ee'kt, ,. deze 'Ferplie.,",.. ,,"n gevoelet, dat lp c.I.
afi'8",.rd gde Kerk_d.lejlen .n d"ae ~u,t.eng'" 0 e
Rmg."ergoderll g gee'-. zl.ttng kunnen neme,

Da SteeOlIlDn rl.~nt een tweed" ameodement In
eD de predIkant ran ~e Noorder PaIlIl l!eCOudeert dat
Het hudt nie volgt -
A.llg""~1l de \\ et oll1~rel1t de umenat.elh, II nn den

Il ng b'l .peelale " rg.<kr" gen geen "adt.,-. !"epal g
beuL UI Bonge.,en IOmmrgp Kerlleraden Ol der d. b.
It3ftnde .... ekerbe1d g~meena hebben 11Ieu,..~ .f"•••.,
dlj!:' lo" te ,noeten bll'loomI'Jl,-1OO be.lu,t de ILln!; toe
te l"tet! Jllleil d.e ..e~beljen lIJII des" .ergnllenus voor
welt'll g 00 •• t,tueerd te ".rkl.ren en de SyrwJe t< ,er
weken I et DOOfhgeln !deze ."It te Itfollen

Na n(lj!' eemge wootdtnWl8lk'lJnjr wordt bet Rmen
deO'ltlDt mn Da Stegtnttnn In rontlvrllJllr gt bm7t pn
met ] 1 leIZen 0 stemmen IIAngeDOID.n, 'lVIUIrop de
1'erglldenng geeolJaUtlleud wordt nrklaard -Het
was toen rUim half étlu
ne predilrant ..am:..de Noorder PIIArl oppert nU de

H1UtIZ, of het wee'.kfJllld De Chnllten, i"'lIAfln de
oproepID,! der leden "oor deze ..e7gtUienng lZ~hled
IS erkPnd le als bet officlele orgtuIn vlln de 1'\ eder
dultscb Gerefonne8rde Kerk, dat wel Zt'jl'geD un lIMr
boog1lte bestuur, de S1n~e In de veJ'(lnder8tdlhD~
toeb dat lulb het geRIlI IIOU lijn, OleL andere" 0 r-
den, dat de hoogere ~ur ...n III nVPf,et'nkomsl met de
wet zoudeD hIlDd"lf:II, haJ.I ll)1I Kerkel1lad dleoti ver
b'lfenwoord ,er- hetwlUlr19 afgev88rdl~rl, helU'elk
drudehjk ~~. JDd..n werd III bun ,:rel '(}fshn~f dltn
de Pr_ nu vllrlOCilft. werd 'foor te leleD In de Kerk
"et etoDd, dat de x.~ het wettig orgaan en dat

Vmt 9 tot lO! Maart 1880
I £ If d l£ e

Aardappelen, pr 3 b8 0 () 7 - 0 18
B<l\lnetl, per a bUlb 2 5 0 - 2 11
J'tIDden, per stnk 0 2 0 - 0 2
F,(jt'ren, per h ) 0 12 0 - 0 16
Erwten, per 3 ba 1 Ó 0 - 1 IS
(,ab zen, per stuk 0 3 19 - 0 4
Hoender ..., per .tlJk 0 1 3 - 0 2 "
I1aver, per 3 bs 0 7 lO - 0 7 10
HAverg pr 100 11:1 0 2 6 - 0 6 2
Koren, per 3 bush 0 18 2 - 1 2 "

75 b.!.. Uijen, per 3 b& 0 4 6 - 0 6 0

Wngene
do

TABLE BAY: -ARRIVED
Mar IO-1\lI\r1 ADP, I!C~, from Simon's Bay

TABLB BAjY -~A.JUD
Nar 10-Klllflluna c"etle, IRMSt, to London

10-N11I1IZ8, R'lSI to N'atlll ,
--+---'--

EEN BAZAAR
TÊN behoeve \ 1\' lje Ned Gel"t'f Kerk te IZI

GI'Oenepoo~ zal gehouden wor~en In de
iKoopmaWlbenr:8 Klapstfd DP DONDERDAG li~KYt:(1bElstlllrem
118J)}!;ZER, van 11 o~ 's UJorgells tot!) our "",rv, ..w..r-t

'a svonda r
BlJdrageo m GeIl Goedoren en Levende

JIave sullen III ti ink ortvl\ng"<'fl worden door
!Jen heer I P H HM DIl,R PORL to Groenepnnb
en den heer II H MARArs K~ tpst. id terwijl
vrIlIodeu en het pnbl ek om hunne mil le
bndersteuniug worden verzocht

Toegang 6 pence kinderen rhalfpeijs
Een speciale 'I'ramkar eal des avoada

Kaapsta t vertrekken ten 10 UDr

b. RI.edv(!r"antrn ell I riudea
il'lTORDT hiermede beken I geml\akt dat
I Y Y onze teedergel efde moeder H I!NDI!IMA
~UODAL1I.l'IA. JOUBERT (p den Ssten dezer met
:vaste hoop en vertrouwende op Hem die Hl het
huis ZlJU8 Va Iers een woning voor hare
~n", Ige rust roebereid beeft ter plaatse van
den Ileer L S ER!SliU~ In dell onderdom van
60 J.ren Il maanden en 22 :lagen zeer kalm
en zacht 18 overlede } Jl

Da hnrtelijkst e LI.nk<1anll Dr CtOETI, vnn
Worcestcr en Drs II AN Fe, STEV!NS van Ro
bertso», voor at ter he bewezen alsmede aan al
de Bnreu die hulp betoond hebben

FRANCOIS JOUPERT
voor selven el! Gesamculijke k indercn

rwaasbek Dist, Robe ts . I
10 :Maart 1880

OF steeds dringender hel haalden aan
drang utt bijna alle de-len des lands,
hebben WIJ er toe besloten, OOR blad
van nu voortaan driemaal per we
Uit te geven, en, Iwel op de gn
postdagen DW!J;jd~g, Donderdag (;1

Zaturda? Hoewel deze vel meerde-
nog In het get,d pnzer uitgaven Olet
kan geschleden zopder aanmerkehJk
vel ~oogde onkostenl, en het additIOnele
postgeld alleen op 148 4ct per laaI zal
te staan komen 'T0rdt het mteeke-
mngsgeld met ~IEfhts v~er shlllmgs
verhoogd Dat wil zeggen BUlten-
mteekenaars bcta~e[1 In het vervolg
twee pond vier 1h tIlmgs per Jaar,
voorllIt In Je StalrIls de mteekemng
eén pond zestien sHdlmgs per Jaar

Correspondentenj en Adverteerders
g~heven kennIs te nemen van de ver
andenng lil onze dagen van publICatie,
om met hunne l[)zendlllgen Olet te laat
te komen -

SMUTS & HOFMEYR

ZUlIrAFUI1i:AA':'OSCgK 8T~)( VOOR IsnARL
versebenen en bevat bebahe het tr •.,,,,mnA"UII"""

do proftltle, een zeer lelenewollrdl,
Zending onder de Joden ID Holland,
I~e andere 8111kJes O'1tvangeo voor de
t Iftllt8te opgave £,n: la 5d Het 18
lt blaadje zoo ollger~leld verschijut liet
maand kon IIItkoméa sou he~ beter 11&0 Ihn

be II twoorden I
HEC/J:!'l, RWRN l-ZuldoOiter hier, meent reg~tn
0081011 EeD telegrum van Pt rt Elizabeth
gt dit alweer DwgildAj{ had men dMr eli

-elen da;{ regen De 'pj1!lrhnle tueschee Middle-
eo Kookhuis IS verspeeld, en het herstel dRAJ'la!1
HertJen dngen tllds neJ'llen Op de Gl'I\AIJ R'l,det-
e 11018 bnd leta dergelijk. plRal's, mliar dAAr lalde

hOlstlild De Zond!\gsn vier Wf18 IllgekolDen
vol ook Etndo hloeo langa Iware regel I!.

NSVAAL -~e \'olllelldl! dé~he II gllttl1lln ~e-
rd _" PletermalJLzbllrg, ~ M8Art-EID~e-

beeft Ileh In de Tran8fRa. aelle Engel&i!he
l-g )u veroeOleQte beweging lOgeiet Spceplg
er op GrRy 8 na bIJ Prlttonll, eene vergadeTlng

~ehoud~1I !Jl! tIJd napert nu voor ~8t
\I,n AftJ kl\l\ nsc ho Inter-koloDlllle polit~ke

R.18ocllltleo, ten de mllgt rall het Kolom,le
~ 1 de Wl4re onafhankelIjkheId nes

hR"R"S"P"'Rftx";r""voon~~lf 'KOII(~KT '-Een Dotl,tt
Mtro loom b.JrekeJllt, dat het een apoorttlll
k 18 en lOt! om dell .taRrt der onlRugs Wil ar-

17'..",nn~n komeet In da Ileheal'e lengto te dooratoopl~o,
dl\n moet tb J trom 40 mlj1en p r uur relltlri en

--==------ c=;r::;----.l-------



~ewone ,,~tf
Allh !l?lyudeQ
YtR t"n
At TulbeJrh d.
!\d~.,ng RI~
J ba" mi't 'lW'

(J1~ert een d~r
a n I"" IgJ~",
den predlkttn&

rdt :tdat del ID" ~
n als een rt

men! dat dQOt
t ~~eeon<leelidt

Dil d ment In,
36C0ndeert d."

de'\ UAnue der Syno le daarvDn d" red~teur UI en
dat san elken Kerkerand 1ltal lW Ificieel eel) t>xem-
plaar zou worden t "'il z nd" IIIJ j!'elooft ,..el n et
dat d R -ng bev t<;Id r g~loep IS dallr rUL
ep~UI te doen en d Kekera i Z loer gemeente
had er eok F6<!n bel" ~r IR Il I t udiCl8le opr c
p nzen In de CJw11t6 ....epl Ultst WH len lPilar Wlldl!
slecbts zIchzelven '1'. "1I.m tf'!!'"n het venvIlt ya I
wnder IlAnmerklng de I te I "hbe! genomel lUll I.ta
dat w61hgt o"wett )ol' kon 1110"

De predJlranten van de laad en SteUeDboech slee
Diet 0 dat het ecu ver lJClote b 1di wet 13 om de
vool¥e~breven oproEpin!!, lUIst 10 e..n otieteel 0I'tlIAD
nn de Synode te plaatsen He eers~noemde ~~
o a dat I I voor dAt doel de YoIt.:.cnWnd of he~
Volk&bJad konden gebeslgd: wOld~n

)le predikIInt van ~t Stephen8 vraagt "&&rom
TIIn weg& de Synode dan oo~ me' ern exempJaar Ta

die twee couranten of één d8llnan 11\ de vel'llChil
lende Kerktl'l'den wordt toej!'e10Qden M wat de t06
llendmg vlln da Kerkbode dan 1lete"kelld ala dUI nIet
~et voertUljll3 van de offielilie IDfd"d"ehngen

( Th! pr_edlkant van de Noorder I'" I v1'8~! of de
'Q1~vetl vaD de Kerkbode Diet welligt In kontrakt
.tondeD met het SJllodl\Ie ~uur

De predikant van Wellington licht de geechiedenll
Tan de .taking der .Rt:rkbod. en hut dalU'voor In de
plaats !!tellen van de ("rule I toe en b-weert dat de
eente wl!fkel Jk In de laatsw 18 ovel')!e"anD Men b..d
meer de~ebJke vereeDlil ngOln van n euwabladen die
hoewel eent elk op I eb lelf stunde later meeage-
,molten .. aren blJv de ZUI<l-Aj,..kaan.m VoIt.:.l!rIttflá
de voormllhjle Stand,d mld !!fal De Kerkbode
maakte nu deel UIt van de CIit.,6/.tfI

Dr Kotzé prijst bet n de pr d knnt Vdn de Noor-
der Paarl dat deze eene zall k le ber le brenIll die
onnermeld en onbespr ken bl JV6 ue I.ter ml8lClhlen
....eer tot moel Jel jkhede zou k en leiden MlAr
hl) gelooft ook dat do !leMh e broeder er tevreden
mee SIJI) zal ..le van snue 'pn er~ng beboorlijk lIIllI

teeken ng n d notulen word~ INaR n
De pred Kllnt VRn de N order' Pasrl herhaalt dat

hij geene objectie maak mnar alleen bet felt wloaeht
p:ecODJ!Lllteerd hebben dat de door Z Jn Kerkeraad
af!!'f,even geloof8bnef het genoemde voorbehoud
beva~ 1

De predikant van Stelle b seil le ..e~ daarop bQt 1
\'erSI,,!?: van de Cum n I!l! oor het oermeerdere fR n
Gemeenten voor soowel ala de daarbij behoore cl ..

Jtu~:: het nu mm dd .. 8 é4n u Il gewordeD wae I (Vmt ~l C.ol!rupo"d~t)
"ero dol ntung voor ee uur opgeheven Sedert de 8tollhlocd~n van deu laatBten

winter hebben wIJ eerBt droogte en daarna
NA II PAPZE h bbe d t Hk regen In ruatlge zoo niet homoeopathische

A.I de ('lP de lllRk betr~kklD!!, e Il 8 S Il en hoeveelheden .,..,kregen Het W .. B wel <Toed
voorgel aen Z Jnde vond er eeue lIr)lll d l!CU8S e <>~ "
laatJ! "In den loop waarnn de Ed beer I voor het vee doob nJe~ veordeelig voor de

tIaraI! werd geboord 8 8 woolrdvoerder der Zeepun! oogst en van zeel' ge~ge waarde voor den
lehan die tegen de 8{ ehtlDg der DIeuwe punch e watervoorroad Er IS rm nog veel vel:l ID tien
objecteerden HJ legde een ta~ vau opgaven voor omtrek dat kurlêdroog 18 Febensrij eel ter I
welke hij de heer RedebnjlhuI}8 ala Comml.8lle IB gekomen doch IB b JDa u t en been eono I
der ZeeJl\l tschen hadden opgesteld WMrlut moeat kieme verbetenlIg aaug~bragt De lucl t W08
bbJke da engel I", 'f.d",,~~u~fe"J Dkneanker~lt moest bewolkt en een ~aar malen Viel er zoo
sleebta 216 leden der rve uere ver waren ua d d I
187 VRndat !let z eh hadd ..n <e,rklaRrd tegen &au "Ier en daar oen ee Igz ns Oor r nge 0
al unf:; b J de U ennkerbna sch i! mee te dat met regen I wen lijk ~s 00 dit beter dan \ ert e
m der 4an 28 namen moes en "ord n geschrnpt Vl\ I le Jo "al C v locden
hel lletRJ dat had l1ev aAl!d om de st chting eener lOOI gst ~!i lan rom toch tamel jk goed vnn
nieuwe l!'emeent~ Is bebooreude Mn I eder d e wa I li l P 0l de n cps!o plekken n de omtrek
ren overleden of verhu sd of ~ten leden der kc k doe! 10 S ~(' :rOG IJk lvas e veel moeite aan
ol onder verkl't"rde inlicht D!l'en I fldd~~gdteeken ~c I \ IJ mo e ns II le kt over nl dat
~at f't slechts 58 overblevt' nis voorst aders ee rIbt Jt h te

b
t. \len c ~0 0 n olgs I S

luwwe paroc ~ J cl t t I.Ve I eer J A Bam beple ue breedvoeng en II Les rte aren e g~(' en oogs e .. rIjgen
warmte de 2 ak vnn Drien k-rhaai en I do u ~ I t moe I iK t..., b ~ iP n lIt do lnndbouw
briefje voor an twee liar set ~ ver l I e ...~ dat Z J beta lt I I zo st kei MC' zna t [an ook
op de lijst van den J f'~r ~nra s under v rke ..rde meest voor C "Cl gc f of \ Igens een inatinkt
1»1 ebt n~e hadden lleteC'kend I d~t ve k r ..!{c Id J~ loff I jke opvoeding of

De heér Mara s I Jrde \'<rdPr eene deelnrllt e v Hdi 18 ~ e Malmesbury of Zu I

~:r d~t'Ï1~n::nsnd~1 I ~~~~ t:r::"~:~~1~:u~1 nm A nsl mlle I dOle.!Lr ken Ook de veeboerdor J t

k
mod ter hf!. J IiI l10nne VUl Ion on va I daar

vnJ"l1T1\ ~n 1...; I I k 1Dr I J. Faure st de geetcondeerd door nder ko nt bet m 118C,{IO I at DIen WIJ 8 qen van
1 n~ ] e Jer 00 de. cht r g der p. meente toe td. bel Jen vel W Inrlpol\ft Dartr IS b v 00 streek van
etaan r M to 0 en den St m lIDI' t) haar vOr'Jt veel

Dit "l'e d on i rsteund door bIJua de ~lInscb" 'e gl'ZRAIJ (In t voorbIjgaan Het IS laflr ecbto
jrIIdef ng me u tzonde nil vJln Jlr Kolz~ dIe WIld .. II.IIrdappelgrond] Ge lorw Ivorjen or I cuwe
dat Dlell mz ~ ~Izo KhA delen $DdRAr

t
IdoemlJ!ee::r:" j wervOl (\I ~elego en da "komen cr IRtuurhIk:

deerd door ouuc Jni\t1w voors e Il 1 li 0 h d
d meDI ee 8~ ..e p ~ tt te d en t.< r weJrrullD1 l{ la er il' b i )It 8 zecl goe oe 0
del' H de ldhe d ter" Jl Ds yucklolf geen H.t" Ilander Jcn bl jvon Jaren nehtorl'e open zoné!el"
moeq IlOt' i bad e sltmmen ~oor het oorspronkehJK I dat ze oDlmnnr I "or len I e qgenaar hoodt
TO< dl I tenz ) werd voldnll !VI I et ver! ek des ZIJ vl'e ver Vl\n, Jl>O OIoenO Irt dor Jen opdat
:KaRps Auecb-en KI' kernnde om et'ne grenlll'c1 eldl g het danr gee SQllllo loe Gc loren io den
le btpfli n en een der l\anpglftdeehe I erare tot c n Z a ste I tiJd :008 lR!l~ IS bIJ dus verstoken
eu DI ~ b ..u en d.a.. u d van het g-ebru k vitn (meE'st) zJn besten grond

Het nmrdnel Vier Hr .. orJ1en 8mwe "z I t LJ Id fl 1
al ebt.] I zé e uuderhng Kr ,nauwer vuor IJn v('o p nag ~ i nnrma In ve 0 an er J
t.. w I de ut r~p 011 e Jl e mOL e do\} gtng 8lemmende er dat van zIJn bourma \VeHor hem Wil t
8' ~ II J)r K Iz I a L ckboll. en ouderlingen Hoe .al !it' buren men kan zegge 1 Jna het geheele
demAkcr en K JnR I" ~r teltpn rt slr kt hebben ope 1)0 lor van \velke hnn

TOt' ~WIlIIl d" 'f na~ der JrrenacbeldlDg ter el\:oo vee eo dat hu ner ba -e moet lVeggohou
~pali -Op voo stel ft Us au de WIIlI den worder Vrangt men Waar blJft al het
de rO door 0 derl njl .Most..,1 \\ erd leeluten gee e vee? Men lean velIJg Il t ....oorden Hot
gtenlScbe d ng e milk n wordende een am~nd::rnent bhJn dsar __ Bet IS een gedu 19 heen en
nn I 8 Ste mllnn Gm I Jnen te trekken len vvsten k
dtr W Jl) Dg van den heer Kuye en len Wl'aten der weer g"lling rlll~n schuttel en rnZlemft en
,. ning- IIn d .. beer du Preez verworpen Zelden kunnen zJllke Jl110nscbrn van hiuls om

\ er oljZen! wt'rd r 8 de l3t>f>r~I oemd tot en naar dorp of Iferk te !tome en nog mmder
,n dl nRdRt Vs Ste!!mlJn blJd gewe lZerd omdat hiJ kunnen Z J op traospodtooht dRar of hunne
rt" ~t of b J OHr enmAAnd nog le K pstftd %tiU Inr denjen en teo onbewaak zouden bhJven of
% n rn I ook n de z&lIk betrokke WilS honnEl 088en te U1tgem01'gell zIJn WarOn glond
ill FH re sloot mel ~ebed el k1tmnat van .lIeu IIJ'rd lat al :l<j grond

lV J edljl verslag Zntu dag] bezlla d kon worden z()o zoudon open~ landen
geen zoo grooten Inst gEl' eD Doch er IS msa
b er en daar eene la ieni en de veeterlt 8 de
voorlfaalDste steJln dezer st.reken W JaehJk
Qeef~ 0 ze Afdeelmgsrll.'ld dus bepna.IJ Jd
opooe landerIjen bescbauwd zullcn worden nIB
gowoon veld

Het IS te bopb 1 lati de struIsboerder J veel
van de mooIJel J~I eJell zal verhelpen Ons
dIstrikt IS lil den lsat~~en tiJd heel wat vogels
rIjker gowordep De aa~voer UIt andere streken
dnort on ve m bderd v~rt De Invoerders gaan
nu wat meer op zIJn spokulautsch te werk Aan
goede klanten geven II; tot rUim 100 percent
bovon de gewone waardo .,oor vederen Abem
Z J ,erstaan Itun eIgen Izakeo het best In al
go~al ue klat ten zIJn Il bun schIk ZIJ
verlustigen sloh met de hUlBel Jke moelJehJk.
beden huuner stro ~ezlDner TWisten tU88ehen
man en vrou"" Zwart~1 el SaartJc II g011leur
en DoortJe doch de meeste vogelB ZIJn nog te
Jong voor bUI8tlhJke zprgen 016 Wilt. kenDIs
en ondervlndtng hc:bbén of meenen te' beboon
ID de struls~rdenJ z jil thaus SalomOOII onder
ganzen SpekulaQtell d~e ID het MaralSPurgsehe
vogels brengen om te vorkoopcn zetten die
eenv udlg op' vendutIe el vmMn dat eene
goedkoópcro eerhJker zoowel als kortere en
zoetere mamér oan bel vagebolIdenleven van
die Iond te SD1a~o ei" het gebrulkeL'l vaD ZOO

kostbare knnstmlddeltJe& alA bet genoelJDde
In den IlIalaten tlJ~hehben er v('le re zende

b uclelaara honnl! vera blJnu lt gemaakt ID deze
"treken Hub (I- koop aar bestond meest UIt
JuweherswnrcD Bn dEi kooplUI waren meest
zonen Abrahams boew~1 ook 80ms zonen Jafel.8
Nu IS bet bëkon J dat Ismel ee ekenUis vau
J,uweeleu 200 gOQd nis ugcooren IS of was Als
ZIJ dus DIet alleep de klok hebbe hoot'en lo den
maar ook \ eten VIaal eu hoe de klepel ha 19t
en dat I et liun moge gelukkeD aDze bovolk Dg
~en smaak Vf)pr Il keu DIS vnn Juweeleu to doon
krlJgeu zo J,r bJzo, ~er overinst te gevel zoo
kftu men I let andel1l dan hun het goede
to wenscheu Ats alle tnenseben kenms hebben
,ntl dl manton znlle~ die met eV4illl gt"ooto
graagte nis geld warde. sangenomeb I beta
I ug eu de wordeelen daarvaD behoieveD met I
bctoogd te "9rdllD

Het onwd:ler 18 JU lIen lantsteJi
oorzaak ge\1fOf'llt van eenige onge

lien SCb!nt cl t Janr
Barn 0 ~ te heb
geduchte te ertooDon
J J 1'&11 r trpf het een 30 IIob,ape:D,

teD 8 ure had er een E tert.lnmeut
scboQlgel U 'II dnt tot d L doel seer
gen -eoreer I De opbrengst lOU .trek

der schuld
long ee Igll Glee ft Ook ....erd er

n dil~ r kinderen van 6 tot 10 1Mon
eer g~noten Vl\1l .teruggeroe~ te

RICHMOND.

Goorlb.gs pa8saglerawagen be
en kindel-e gor::rnkte ,~st
Een mO~Mlige Kaffer flll&lde ter h
door dell atroom wegge~OI'r" en
Nata.lache post kwam r~rst
wel blJun 13 dagen o,er uen tiJd

en eene rederoerlug doot den Lt:I RORECHT
prc'piljnm& 'Wa8 dit oWedr..gell &IIn Gustá\'e M ebaelia L e pJlii88~il~r8"

de Eerw J Zabn dIen kontral.;tllur s glsta-~ avond
ll'elejl~,"lleIQ had gehad 'Om te 8pre~eD doornsrl'lcr VOl'tronke terwt)1

mail kar Il d lOr te krog nEen
nltgegaall om bet liJk eli de
zoeken !

-++---
MOSSELBAAI

De Wilhelmma

(Y 11 0I'I:e1l Currf3J'O"dent)
\ ~ led " week z JD W J weer met heerhJke re~ene

!! zBI!"nd jlewurde bo \'<..1 n Ir n et le overvloe hg
Dnl\r de A'roo e \who~fte en op het dorp 18 maar mln
JlevAllen n 'fergelllkll1g met iii mmtg& plaatee;) ID b.et
d sL~ kt

Weer he bbt-n w J een. sw f~eVRI op 008 dorp te
bt-trturen I e kleed r Daker 'leI u!!,hl n 8uerf Zatu
cl g morJrPD nft t'ene korte ongesteldheId M sbrulk
v D ate ken drnnk ....as de ootZI'nk n den dood d"l
onl!a ukk Ken wllns Il I laaI e ne ueurelld8 ....edu;ve
Diet ZilT en bulpbehoev nde knderen achter

Elme Domone gnl\1 b er ttlr teeken ng rond aan de
L ce tlilllonrd ve zoekende dat voomao de ka tieDen
dee a\o da om Zel! ullr m eten geelot.e~ worden I
pll\8 e VftD 8 uur zoals DU bet go ...al 18 tot ltult en
ergern1s der lDwoners ,\ l b..>pen dat nan dtb lfilk
'l'eTloek gnolg zal worden ~ej{8HID daar dronken
echllp ID den laat'len L)d ondei ona ontlettend IS
1.oejólfljomen

Van dpn beroepeD leeraar Dr Mor~an IS verle4en
w~k door den Eerw KerkeiMd een scbnl,en ODt-

1'RDJ8f' meldende de ont VMjlst Vftn den beroepsbtief
en dat het beroep door Z" Eerw In ernet.ijle o,er-
Weging zal w rden geD<.lmtn Men vleIt lIeh h er
algemeen dat Z\\ Ew :t eh de keuJ8 lal Illten wei-
f!'elllll.en Wilt .. J nRtuurllk ook van g'IInaelier bllrt.e
bopen ofaeboon " J het op goede gronden betWIjfelen

Leven8mlddelen ~oornl g1!OeDten 'IJn ID den
laatl! Eln t Jd o'erv 1 dlj1;er dan voorheen eli worden
op on~ markt tegen redel Jke pnJzen verkocht

re Ch ISlel Jk~ J 0 ~e1 ngsvereen g g held Maan
dag haar derd ~erllRder lig Er wIlren !len leden
tl"g'enwoordlg Vo riel ogen en ~oordl'llehten werden
j1eh UdfO door de ) oge liedt'u I Tberon 0 V IJpen

A J J VIIDJRnrsveld de laetete ~en leerling dill
Zend ngeschool 1 rue "etu)gdeu v I luat to~
1 e en eu oode \\ hopen dat de vereeOl!f1l1g
b oe Je Zltl en b jdfllcle lot brutel jkheld en beseha
, n~ 0 %er JO geh ~schllp

I e Patnot V" Jr st z cb aet'rljk ZIJn vOrige lI!Zienl
rJj~ b een rortu zoeker poemt 8 niet een ~ol
oder maar een oprecbte Afnkaner" AI, bIl one
et w 1 ge ooven dan schn]ve b j 88D lIJn t~geu

wo d ~en IIgflnt alhIer dIe UIl hem wel stIllet éa de
\Villi ht d ve tellen

1 S DI MO"rgllfl h8l'ft btJdllflkt OOI htt ber~ naar
ye t~te ~~~~~----



SC~. L ., . : i-

'E' ,ËNE' llandkidf;. :VO!>f' Rot ~eml;lp'kClijk
, 8~ulet;"lm tier ]1:LSCHRIJFK INST,

nit8lttih~~d iD het Hollp.uJsch. eu in 't bi sonder
ill~e-rigt i foor .het ,.ap~teren vILn rodevo.rringen
Ieli". iu l die- Taal. z&l binolju kort ,,'orden
llitgoge~.oo bij inteek~~i~ eti voor ~enir.elfdea
prijl {28. per· exempl.,> &a de pas verak:heaen
Engel~e Editie. !l~n'''kan inteekeneo teil
bD~'nn efeZutd-.4frik~ Kaapstad.

I· I . ,

---DNNÏS~IVING.
Verkoop lug .". Kreoula,u'd

. I.jDI

Kaapsehe :AfdeeliDg.

leke \'el'l~,ool,illg
een. der fraaiste ~n lIangeollllmllte

Erven met de daarop ~taande
Gebouweq. . : ' '
.' . De' !Ex~ctiteuren in den B~qel ...au mejuf ...r.
de wtdliwe D. R. A. CroI!T~, hebben den ,:
ODdergeteekeude gelast publiek te verkoopeo op ti <, .

MAANDAG, 15~MAART 1880, .~ ~. if' \ _. I

: i~r~r:.;':~;'::g~;~:.,*~:id!i!;U.IO··OR.! I DE"F I! IJ
P. BOSMAN. Het bevat groeite en luchtige VJ;1 . ~; 111 IL
Karuers, benevens een groot Bniltengeoouw met . n .; i ' .

16 luchtige; KAmeI1l, voorts, Stal ~o W~nhuia,:i ' .
• lamede e-n grooten Tuin, be~laDt met alle r,

IOOI·ten vno Vrucbtboomen. ; Vit Eigendom "
il wegoll!il deszelfs grootte bij i uitn. mendheid
gesCGikt voor een Hotel of BOardiog Natabliab-
meot.

2. LOSSE GOEDEREN, ~8taallde uit:-
,Tafels, ::itoeielI, Kasteo, Ledekanten, Keuken-
. gereedschRp, Glas- en Aardéw(erk, voort a een
, extra: Stove, en WAt er meer ten ,erkoop zal '
worqett'"áilngeboden. . .

., A. C. T. D, BIJL, l' Executeuren
: J. A. M. CLOETE, f Testameotair.

Stellenbosch, 25 Feb. 1880
PJ. BOS:MAN~ MalRger.

•

Eikenhout, :'.

.---- .Prijzen als
-;

K".tOOr tan dec !Q•• dlD~t.er-G:·neraal,
l\aapetad,8 D<1'ember 1879..

OVEREENKOMSTiG Aetl! No. 14 "Jl" t87P
. 'flt! met 'ef~rle\l{~ar ol, Guu\'('r'lt-mt:Il'8
KenllilltVf"jt No. 1,2712, getlllleer·! '2; i ulrimo,
wordt bij dl'z~ .Iot .Il~tnetn ,adcht be~ell~t I-e·
tn~"kl, ,lal d· ,.olge' de Stu" k..~ Krol)nla'lli, a-le .
gen in de Kaap!che i',(,leeliit¥" per ~uhlieke
veiling, in Pacht Ir koop snlle« i&&"ltt'bocfp"",or.
den, ...6Qr,d... Koopman,iI Ll. ur', te iKaa!lula,',',
mC<Jdag, op ZATERIJAG, 13,MA:A.Rt 1880,
'ond.·rwoi-pen aan de ...~rwa:ai-peo eu bepah"f(' n
T.i, l:ofeoJeaelde' A·ele; en :io de al$e'li!ee.e
K..opoon'ditillll' ustgt'st<-ltl, toll ... erdu "al! sooda •.
, il(' .oorwaardeu, .1. op d"11 dllg der V t;r\:oopill~
tulh, \Volden 'erk1aard.· ,

I~Jet' Perceel zal op'~e,:,ellJ wurd"11 r oor ile
'\'u'g al"ld- I 1,.-1 J.o.~Jj~ach" rIlC"', eo .-I., b,.o~·
t bi.d ..r di" uielmllld'iJ''dan dl' 1:oo<}lloige I,7.et·
pacht .al "aolleboJen : hebben,' Uil al, de Koq~er
....rklaar4 wordeu va'" bet Pel Il el op Eeuwigdu· "
r-ude (ld,bare) Ert;l C'Ii.

V,,11 di~e bijl.""de'·be,!tllr h',ne' ...ef~l't'gfD
wor 'e .op r ferte IlRa~ bOV~IIf,!eflOf'm,(\ k.~11 i-ue-
.ving ell op aan'.o ~ aliI, dit K' ntoor, f ,I n het
Kau oor van d Il Clvil·len. ('omlf.i8!atiille I\aa,,·
etal.

I).!~;
EN

1'1'1'h "
~\)~.,~,'

, ..

ARK [1s T:R A A

,
B:~,

i

84
,Maa~-dagJ 16 Maart 1880" I
IOp··bovengemelden datum' zal de Onder-

geteelreude publiek doen iverkoopet;t te

'" K L ~~Iovr.
'. DIST. PIQUET.8D.G,

TOOr rekenipg' van dell heer P. M. J. 'PHILIP,
het volgend'é, nam. :- .

300 Vette Merino Schapen
100Do.· Bok ken
14 Aanteelbeesteo
4 Rij- en Trekpaarden
1 Lot Vakens. niet al te dik, maar
juist geschikt om bloedwqrst un
te IJlaken

LWagen compleet
:f!'Kar op Veren
) Ploeg compleet

, ·1 Span Ttigtln,
3 Halve Lel(ge:rs, 1Aamsvat, Graven, Pikken,

Schoppen, euz., CIIZ., en wat verder ten dage
der verkooping zal aallgebragt worden. Teveos
zal publiek worden verkocht, indien niet voor
den ~ijd opgeeischt, do aldaar kuijerende

STRUISVDGEL, '

HANUS C. GREEFF, van. (I.zoulkloo·f.. het'ft,'
I ne Vrienden en omfiggende Inge4etenell om n Dorpj]

., ! . , . I Isrivier," besloten z~lks te doen, flo zal derhal;e oP' .'i',

fltruisyogels! t.ruisv.,.,.P.' ':1 el.si.: ~ ~ 0, ,DE erdag, 1 ,April! aanst., t:
'il ; ': . ~~ , VEN iVERKOOP~iN,

11 50' Eerste Kws Struis~ogels,. . I i OP GEMEl1DE PLAATS t:: j
"ANt~~~~:n~::Od.~nden volleKUiken1~er,n,WOrdeD!HET DdRP TEW!ORDE~ ~ENAAh

.i Doe aa.n2!o~l~bij I I'" i ! .' < , ~,:

~ . iEMILE HG::'~l~I~Og~~t~~·AfsJ+~er.Pilt.tbe~.I.'I •L~ING'S· TOWN, f~ i i
i,1 W':'I! 'ffi' ERGO' EI OERS( N; I jHEEFT f'PII fr.,;I?,e liggin~,ani,ex den S

po
orwe

g
'j.llaiir. Beaufort Weit, i. vo.•.,~'~~t:,i "anii . NI" '. .. . '.; '; i l'en ~1"lJi til 1llOrraad \,\ ater eli aangénaam Klilm4at.. . . :c,( ,:i .

ii ....'..:..1,1 :,:', ':,,

1

' '.::'.' "'. . ,",' :"':'., I' I IHel~r(J(ltsl~ll:nt'~I!".~allcl,.Er'ell~alhetregtvalliWater.hebben,enda~~,d~j!roll,l:1 .. ,~et'(l vruclu baar IS, I.)IIJ b ij zonder lo:eSChlkt voor leer uH.gebrelde plantage •• ·;.Jle~ Dorp VeldkornetsclLflpv t» Duinen" No. I.
ter bestrijding der kosten, li Iigl "Islfw<,j.( lusschep Beaufort W's', Worcester I'll Prince Albert., III. ook :~tfelit 18 . P, I'c~d N·•. 2,814. :. E·n Stuk Gro ,cl, uel ge,. •

;1 ';' i . j , ' , fre~ afstl:ll\cls 'all S.~\herland ..n L~dy~milh, en is omriliQd doo.r. eeu ~igte pop~,u..tit. -. Dr 111 h.-l \ c'c1korndscll<tr,," De Dui eli, N., I," ge.

Crediet en Ververschingen. 8TU'rfT ilFORDi, .fmt~t'k levert Wol II', IIroote hoeveelheid op, ai,. ook Grlllll~, 'WIJD, en~., waartl.Qdr &;an lIt'1I mer k t p, rc-rl N N., "groot ~04-- 1Il1l'-,,' n en 9
EMILE H. VAN NOORDEN, ':j &t. 1 I' GO i IHa,~d,·laar,. dell AlII~~ehtsman, en z., een goede iukomst '_-t'rukertl wordt, ,:,;:;.. .j,·ri a'-.Ie ru~dell; b~~r~n8,1 té" Nó(),dell door

A fslager. I.' ! .'. .,;' J • I IDe. Elgt naar ~f1_l(ft Grolld. ~erest'rve!"rd voor Kerk .•, School, M,arkt- en.-II,.p·O.,b.r",.",,_ G 011 i VIlI!A. !Ju •• ' & Co. en RO(1d1~beu,el, le',

P
. tbe 1" F b 1880 I' .' ~! t .i Uie k cl 1 d B hid SP,.. ZlIirl Il door llui"eCq"leiu EOn I-i lipf$,,'~i', ten
rque rg, ve. ,'II.' " ....',. ,,' i"-' atre eli an ....ere pu u.. ',e e oe 1'11\ eli. er !I.vt! en pcJ...orweg, heef~l bet Dots,ti,·'. ob., lt..nogt cl I H fd cl TI .r Oost n .'oor Gcu e rOl..m~"" li ond;,-t nW, eknIL ' ? : ' i . , . : I .~f't roorreg t v~n. el',: ou \\'Pg ll~ar . e: lDllellllllldent, wallldoor ~en ook eln B~dell door Priced M.M flljZ I Poclf £6; K08t.rn """

, Publieke Verkooping. B~bben ~*.ui~gestald eeni e Speciale jltoopjes ! ~ ~~~~:~oI~l~d~~~:;g;~:t:8(~r:~e81~e:~:n:en kans voor Speeu~ateur5, YlButt bet' ~~1i'~bel ?:.~;~i."l" ez., t13, 178. 7d, O~,t1bri.t, £4

<i ---------------r I: Japo..:.n:stoffen Kouseng ed Flanelle! '.n.,! DG'l'ftelSi- i, ; De Wel~rolld vr 'I' hOL Dorp heeft eenil groote uilgt'ltrektheid en ;i. ono,ert~H'.:a'r. --------t+: .........._'-c----'-_-'-- __1DE HERR CHRISTIAAN PET ;,1 ., , , CN&& O~MIDI·I LIJ K
\ KOTZE. zijn Woonplaats .. DOOl.... ~; ~akJ·e.·.·sleen Ouden oorraad C~1:coes 1,'e'n"II\Tel'zuilQt "niet ~emeltle. Vel'koo.ting bij te.')vODeu· i ,'~ i GI~")A,4GI.,
KLOOF' verbunrd bebbende, heeft den; 'liJ' ~ , VOOR KO,.lT Il'NT GEL
oodergeteekendlll gel,ast om 9P '.'11 L' ".; /"l, d . T li' VN O' UDE' ".D.n!IJ' Z~N: ' en vool'ziet u va.u Ih·vell. ' .. '.' : lt'l 4 'D,:' Innen .\:rioe eren· .I:I.a;a .' ; ~ a' • ~ , ,;. 5000 BOSSEN' DEKRIET, volle vier

;,Maandag', 22 lll~\art aaust,,; .L,;.~!'!.,arlen :V,, 0.:'.•. or :D.ames, Beerln e,DKind ..et~·..;',:.J',;','&ekGiiOD', HSCHINGEN EN BONUS VpLOP4: ,,,d ,p.~!~.::..;;,.":.:;:,:,,,~";:.::..!'t:
1 &an zij~e Woning cp bovcugemel.-le· plaahi : all ~ . \. ~ . CHARLES PRITC"H"ARD Af I " ," gestadig rijdens van het SpoorlWegstat.iou
:" DOO 11NKLOOF," ~elegeu in het Zwartl&od, ,:~""tl ....,. ',' eeD .·m de ,oDe 'erpak ~ft... el,"(\.'• I'.' ,I, I: ,.' ,j' S ai-t1. r. Stellenwrlt, , ' .in dev.e :Afdeeling, publiek ten verkoop aan te tb l lUIIft .1/ 1 lp , . Men tI~tieVt' Teo~er8 met Prijoopgave per
bieden de volgeude. . . , i. • ft h' ~; 'd il' 6 Ft:bruarij 1880. :' i. ';; 1 ó.. 1000 BOIIIMIhen m~ opgave nn den tijd der

L11VENDE HAV~, . '..1:,'1" ,aga,·.·.~,'~ZlJ'"invan ~root &.",.!' nel" 1 ~:::~~~'te~li:o::~~::0~~Z~~~h~;~;8!'8C~~. J E:N .. • ~ Brand- en Leveos Aaaurautie M¥lschappij,

LO$se Goederen," '~AASTDE STA DARD BAN~, . .. s.G .......... ;GO'~!~\VAiE':'IELlE&_
ALS LEVENDE HAVE:' '" .

: .1~:,~n~:;!;:~·ro,3j.,,",nd nt K!Al'SCHE KOPERI JN MAATSCWPIJ
i '~". B EPE R KT" . 91' ": I •1" •. ; ,

L. MARQUARU,
A~eererlde La··dmewr. Ge ..>t:, ... l.

liaapsth~ Afdeelill~.
VeldkorndBé4ap" Blauwberg."

1', freel No. 1.769.• ~n Stuk Gro d, ~deg D

i, .-I.. Kaapsche "'de, li, IC. V· l.rkorneuchap
v Blau "befje." gemertkt Ls F., I1rCOI1,002 mor-
gl'll, 4*9 ...il'rkllute rBe:d.", OOl(reofd,t,,, Noord.
OOsten' dcor Pereei-n La 0.' eo un Jo:, trn
Zuirlwes: ..n door PrrCefol L. 0, t-n ~,s;ell door
Perceel L. H., u'q' Noordoostee .-Ioor de
Pla-ta Bleuw·.rg. lin (·t I'aebt £20; Koste.
Voln Opmeiiua, £I~ I~I. &1:; GNi,dhri,'f, £4
l2~. 3,.

LO'SSE GOEDEREN.

'SNOEK P~KELAAIt,
• Te Koop in de Pakhui·:en van,

LONG, COR~I ....r II co.,
,.', 89', Lallges~ r~aL,

HEBBEN NU ONTVANGEN
J.lij ~i3.

BEZENDINGEN

FiJne G'oeae"
~ . .

KEN N'ISG E VIN G. I
1··--·----- ._- ----

.[ ~ A AR vele ~Mzoeken gedurende d,?u laat~~e tijd oDtvaD~~n zijn l~oor !len. Koo.p va1l
J de Plaatson behoor~nde aan de Kopermijn ~a~tschappIJ, zoo ZIJn de DIrekteuren

del1:~gemelde Ml\Iitscha.pplJ genegen, ofschoon nwtlllg to verkoopenj de Plaatsen voor
een'tijdperk val! j4ren te vel'pachten. .: .. 'i Tenders worden bij deze uitgenoodigd tot 5 MAART AANS')." .••:voor de Pacht van
de pndergemeldj;l ~laatseD', te worden gendn'sse. rd aan het Kantoor v~n de~ Superinten:-
de~~ der Maatsohappij, ~kicp, Namaqnaland. .'. :
: 'tersone~ .die Voornemens zijn te Tenderen w rden ver~oc~t. het .~ijdp~rk .op te geven i
, waljorvoor ZIJ wen~!?hen ~ paoh ten en de som. ~e J!Ileldl'u die ZIJ JaathJkg:wl11e~ betalen voor
i de pDur van de bIjzondere plants waarvoor ZIJ rujnzoek doen. .'. I

..~aar Namaqri.·.al~Dd de nat~urlijke W oonpl.aat] van de.n Strui8vogel ..i~ zij~ !deze Plaatsen
, bIJ~,uder de aandacht waa.rdlg van hen dIe ~e Strul8vogelboerdet;j drij1ven, zulk een
fraaien IOOpgl'oDrl voor de Vogels bezittende. 1 : . .

Nomen der PI~t8en te worden verpacht Morgen V. Roed~n Acree.

Modder~ontein, met~ getietyjk: Woonhuis, j
BUlten:gebouen en Tmn . ... 8330 i '

Naba'!Jeep ( i7620
Keerom 116421
Riethuis !15365

~ Ezelfontein 114507
Na -áfloop der Verk00ptug l:uIleo opgeveild' Springbok· .,. ' ... 117120

worden ; Dansekraal ; , ...• I 6800
12 Aanteelbeesten ! Wildepaarde Hoek, i Aandeel·... I 4618

2
1' N~maq\la Ball Oubees !. ~o.... .., ' 7688
o Kapater Bok ken

20 M~rino llamels. i De Riet . , ,11429
. . N.B. De hqogste of! iedere Tender niet noodwendig aangenomeD.:~ ,
, N,B,-D~ Verkooping za.l precies ten 9 ure • Het recht dJD~Mineljaleb te zoeken 'i)n Mijnwerk te doen en de. mag)* tot het aan-

: beginnen.. .leggen en gebrulk~n vanl ee.p Weg, eet! Spoorb~an of een Paarden spoor over gezegde
I u' 'v J a; C· It' I' plaatsen wordt gereserve~rd. ' ! ." .' ' .

I ._,,_.~rrrers r.... e-, /'1111 .gen. Verdere bijto~derhéden knnnen \1ernomen wOIden op aanzoek.·aán het Kantoor van'
. . ! KING & SON,

. Wharfstraat'; .K~p8tad.
:' I

BÉVALLEN.-Te 55~Mari~e St. Leonal'ds
on Sea, 7 Febrisarij. de Êohtg~noot.e fall

den Edel Achtbnren beei- P. J. UJNlISSEN LL. O.
....n de. Knap de Goed~ Hoop, vop"malig Eerste"

.. Strafregter bij. het, IIoog GOI'e"t.sbof Jiur
Kolonie, ,ta-o eene Doobttlr. ' <>. :

1 Kapwagen
1 Nieuwe BAkkar óp Veeren :

12 Velzakken ,;;
I 2 Dubbele- Voor Ploegen
1 Enkele. do" do
3 Amerikaansch", Sen zen
1 Karnvat
1 Vat
1 Ba.kkist
. Pikken, Graven en Schoppen

3 Juk"en met Z .. ingele compleet
2 Paar .~chtertuigen
6 Voortuigen

DUISBAAD:
2 V ede~eu Bedden
2 Katels

12 ~tOelen
3 Tafels
E~ wat verder zal worden aAilgeboden.

C. P. :J{OTZE.
:Malmesbury, 24 Feb. 1880.

I'
.. ;~

OVERLEDEN, op .zondAg namliddag, teo
6 ure, mijn t.eedergelieJde Inchtger.oof,

de beer 'CHARL PETRUS THERON, ill den ollder.
d?m vane59.. i""cn e.n;21 dagen, na arno gelnk.
klge echtv"ll"udtelllsl van rnim 38 jaren. Diep
betreurd, '

JOHANNA CA.'rHA.RINA TIIERON;

EN

Klei!! ol-nkenateio,;
8 Maart 1880. I

481.0

Au 'SI.Nnrw __te. e. f rlelcln

WORDT beken'd lrfimaakt dat het den Heer
,1lebaagd beeft uit 011118 armen door den

onTer~id~elijkeo ~ood Weg te 'nemeo, ons tee·
dergeliefiJ ZoootJe, :flWlCOlS JACOBus BUROU
1'.lN JUBSVJU.D, in deo ouderdolh van 5 jaren, 1
maaud en 13 dageo.-Hoewel onze harten diep
ge~,?nd &i~o, :"illcn wij berusten io ~ds
HeIlIgeO wll, dIe gezegd beeft: " Laat de kin.
derk.enl ~t mij komeo, .wlnt derzDlken is bet
.KODlngrl.k der. Hemelen," Groo~ i" de zalige
t~t <,iie.~ij ons heeR. nagelaten.. Nu eerst
verstaan WIJ, dat ooze kleiue vroeg is 'afgeplukt
all een bloem .,oor deD bemel, om daar gepla.atst
te worden ooder de kiuderscbare ,die ookleed
sijn met laoge wi~te kleedentn. Toen de
. wreede benaauwde sieltte bem aan a.atte < wide
bij .aan I:ijne moeder: ' .. Ik beb Jezus lie,er Als
1I~~:" ' Zi~.o lijden' dO,urde sleohts 4 dagen,
WIJ willen biJ de~n CX;koozen hartehjken dank
~brengen a&O de g~liefde V riecideu. die ons
biJgest&a1l hebbeo ge~iureode zijn &iekte, dood
eo begrafenis, bijzonder uo den beer Lou\V eo

I ecbtg.eu09t.e en de-o heer en mejuf ...ronw NIL.
De Beer vergelde beo .rijkelljk.

11. NL V.lN JAA.RSVELD,
A. Ai E. nN JAARSVELD

'. . '. (geb. BURGER).
Katkop. Distrikt calvinia.,

13 Februa.rij 188(j.

206.05) HEBBE,N HUNNE'

BEZENDINGEN-
i .' I

i VOOR HET SAi~EN. GESOHIKTE . i : '

IEN(ELE- .DUBBIIJ~
I . . :!i '~ "'. • l~' ':'f

RIE ~'VOOR,· PLOEGEN
! : : ":' 1 _ '~

:0N T V A N G]~N .' ' ;.,
; , ; .,. .; ;

. 4-LSMEDE, ; ,

Ploegsqharen, extJ-a Toe
I I; .

I EN

•'njlE BALK EG
II . '.
li .'

/Gedrakt bij :::hl~ '" HorQl'B, No. Jl
.~ .u~••K.u.~~

3G2S.:i·S8 '
14892'47
9774'18
16273"01
24189'98

300'0',
, .~

~ HET PAARLSC8E

Landbouwkundig Genootschap.,'P'E Jaa.rlijkscbe Vergadering vaD led.en van
I' bovengenoemd Oenootsch8ip zal ~hou.
! :0 wordeo io de Raadzaal alhier, preCies ten
;.10 uor dilS morgens, . ,

Op :~ingsdag, 16 dezer,
teo eiode een verslag te o?hangen vat;' de
laatatgehouden Tentoonstelhug" eeo ' meu",
Comiié tie kitlZiElD,en ...oor I al_gemeeoe Besig.
hedeo. ! ." ~ •

Ieder .aid wordt vrJondehJk ultge"oodtgd
",Dw~rdig te zijn. . .

:: J. 'J. DI VILLIEBS, J &loreta.
P. B. FAURE, n.eu.

Kaanstad, ~2'DecetPber, 1879.'. ;;' i-B h R I I G T. . l' , .
'D' E KAAPS~I.{E KJpElniIJNM'AATSC~APP1J,GELlMlTE~RD,: h~re pl811t8PII .
, iu NlIlIlaq'u!\llln'! ~II pacht nangt1hodel1 hebbt'tlcle, Als p!'T IIdYertt'nti~ in ele Zuid i
Afrikaan en alrdére "lt u\Vsullidell, hpeft \Vt'~eIl8 het 011I\'IIII:{,en1 "'8" : verscheirtelle .
voo~rll'eFl!e aall~iC'(linllt'll voor hd lalld, I> .. slqlt!lI, zich lo ontcloo~ vani hare kudue
ANG~RAGI<~lr.EN, IhH~ s o~ .lie plBIIIS w~i.1endi;'." . .;. t

, . Dlt'IlSvo11lt'1'I1l .~al C1P cl" plaats I"~ KEERO\1. 111 de afdel'llI'l!' ~amaqualalld, eel!t;l !
iVERKOOPINq worJd );t'IIOUdf'l1 op' cl "" jlS11EN DAG VAN MEU AANST. , !
. , Er is grooté 1I1o~itt: :g"."ome",. om :l,et r~8 4,fr Geilell le ,erbe'te~en, v~or w~lk do~l r

,dl,ekt Villi Anj!dra dlerel~ 7.IJn lt'l«l!voerd. 'i' ! .
, Bij de~elfdé. 't'legelnllt:icl zal ook! een i1all~1i1 Muilezels, OsselI +" KJeijell 'worden

nrkocbt. . I i \. .

!
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