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KONINKLIJKE I MAlLDIENS'l.,.

De Sloombool-mnat~c*,ppij (' UNION"
, (GlLtJ(l~JUlD).

i ,
De S~mboo~n delorl )f"aLc'I'lrpij ,·.rt,..k.

I hn v..n Kaa; eta' naar :

ENGEUAND, l
'la Madeir«, om de n srlJ• re;' Uin~sd&ll. le St'l'
Heleux .. Il A'ce'lsiofl a'Llpe~loIfnd" op bepaalde
tU'8Clhel\tijd,u. I
PRETORIA, Kapt. LARijER, 16 Maart.
TEUTON. Kapt . .MA~~I~O. 30 MMrt.
DURBAN; Kapt. WARLl:ioH. 13 April
NUBIAN, Kapt. B,\I~BRltDGE,27 April.

NUR DK KIJ.'r iA~·r:~S. ~N NATAL
VHtrek~en ,ij om de v, el"lidl .I"~pn, na

.I\nkomst van iedere I'IOOlJlOoOt '&11' Eligelan ,
en eens i« .Ie 28 da~efl ,;et de Stoomho"t naar·
Natal hare reis voort na..r i -tI_Wi"~::...

ZAN~BAR,
te Delagonbaai, InlHlrtibane, Quillimane en

Moeambiqu- a~IlIt!~gebde.
Retour1hartjea wor Jen ui.gen:ikt ttgen ,er,:

mind-rde Prijzen. .
Vror' Vracht· of Psssnae doe men aanzoek bij

de Ka"tor~n der Ma.tscljappij, ~n de A.Jderley'
straat.

TIlO:.;. t;. FULLER,
Di, ..l<l,·ur t "'.,>rk,,1 \'001' Zuid Af,ila.

150 Mud ~d
70 Do.

100 Do. ,EEK
I
6nder de Vereerende Patronage van Lady'. . FRERE. '

. !

i rrEi [KOOP,
30 lIontevideo Ese~ en
i 1 Span u'atnara. O~en.

.20 Slagto!8en;
'25 ~oeijen,
25 Vaarze~
,1 PrachtigéD .L.. awarl.JtJa

'1 Do.·
1 Do.

',;

, BIJ

~ottelarij .
J. G. FISCHER.

/" Zaturid~g,It
(Instede' van W"" ...",""""

~ vroeger l!'éa.<1VEll'teerdJ.
publiek TerkoopeD

Lne•• e. aan, B.~~r.tr.j~ir~~~~l,e.

~-')

15 Merries en
1 4-jat-ig
.(. Jonge J:le,n~"t.e'D.

" Da.S Trek, en NJIJlaIU'(Jt~
2
2

\ GttAAN,
120 MU9den Zaadkoren,-Baards On du Toits
100 " 1Ala4haver
30 . Rog,' :

H,UISRiAAD,
Kasten, Bedden, ~toeleD, Tafels, ens., ens,

. ! B. WETHM4R,'
Seorétaris.

Malmesblfry, 18 Feb. 18S0.

J. W. MOORRUS,'& 00'" Afsla,gera,
, • !' ~-_._~-_ ...•

!faar Engeland via St· Helena, Ascension
en Madeira.

• ~--: • > ~ :Kon. Majlstoomboot
~""'IIlo." _ ";R E TJO R I A, GEO.

LAr.IIE~, Gezagvoerder, zal
als bovengemeld vert rek keu qp Dingsdag', 16 .
}laart, t.fl 4, uur 's nalmidnsO's. Passagiers
gelieven aan boord te g~an I\I\~ de "oot Kani,.
..lfred D~k, Diet .Iater dqn 3 oqr 's namiddags. 'I'
Geen .ladlDg zal iugenoráen word-u na 12 nor' :.
's middags op den dagj van Jvertrek VOO1" £., lT ;01< Jl (RTi'r')
Tracht of: passage ver~oege men zi'eh ten ~ • eli og~lstt'lI s ft' ~ Je ,
Kantore Van do ~toomboptmaa~ohappij Union, "{TAN nog gee~ t~ee jaar, is op de Plaat.. ftn
No. 62, .Adderleystraat. :. l1~! rle~ oode~eteekerde komen aa n.loopen,

• en !oldáar JO bewll'tlllg gehouden. De elgeoaar
Kaar Mosselbaai. Algoaba.a.i. Kowie en! saligt-rotelijlrB vef,plf.gten door het 1100 spoedig

Oost L<>;nden. moke1ijk te komeh "lhalen.

~" :J.. DE i Kon .. Maalsioomboot. ! W. A . .JOUBERT,

•

'" " . . ;NUHIAN, W. BAIN' ! . Stellenbosch •
.l:.~1jf~:"__p~BRIDuEj Gezagvoerder, om': r - _-

. ~.~ tren t 2~ Maatt van Engeland:!l M~~E:SBURY
"ia ~t., Helena vcrwaelit. zal als bovengemeld: ,.' . .
"ertrekke~ .zoo spoedig mpgelij,k 1Ia. outscbeping EXECUTE URSKAM ER;
harer KaapstaJsche lading. Voor vracht of.; , , ~__ ;
pueage 'ilervooge meo ~I~.h ten. Kantore VRn In tllen 'Boedel ,ad wïleu PIITIlR JACOB D.
de Stoombootmaatscbappij UIlIOD, No. 62,' ; V I '1 . .,J. M I b
A.dderleystl'l!.at. - I· i ILLUIR8,V~D ~D1J8ItOp, a mea o.ry.
---"'-,-- ,,~,~--'-----.! i
Nur ~ort Natal,. a.a~le~gehde te Mossel, Dl JC EX6Cutric:r ilO o,gemeldeo Boedel sal

baal. AlgoabaaI en Oost Londen, allee'"' . op- ;;
?m malen en pa~-gier~ te landen en i \' rildaa ; 'i Anril' anust.
In te schepen .:-r 1 ~ "': ~~. •

re. 1)- Ei Kon. Mwsloomboot ~ hare Wofn~laa1!s, doeJl verkoopeu:
l{ATAL zal ala boven- 116 Extra goede Eselsl

:: gemel. vertrekken zoo 8poe' as Aauteel~~n, Kjoeijen. en Kalyer.
__ dig ~oge)ijk na aankomst 115 Varkens . {

van de Kon. Maalstoomboot NU BlAN, .... n . 1 Wagen
Eugeland. Voor vracht! of }>asaage vervoege I 2 Ploegen
men zich ton Kantore va, de stoombootachappij i Tuigen
Union, No. G2, Adtler!ey~traat.· i 1 Eggei,4 Seizen _
-Naar Algoabaai en ~ott Natal, aanleg-. fikken, Grnvon, en

gende te Oost Londen alleen ommalen .,,~geboden. i.,
en. passagiers tel land,en en in te
schepen. I

KENNISGEVING.
[. I

I'

BAZAAR-;/,"

a••••. '

500 :Merino ""1O,u""oeIQQIJ,JD
100 Slagt 1 •
250 !\ammen (extralBu) J
100 aamele .. I '~
150 8.okken, OOIJen \':InKapa.telS~ ,
7
2

.'> Aat.;:" nfeeTIbeeek~nj ;1',,: mENObehoevetva;nldo Nend. Geref. Kerk te
, . re ... se~ _' 1..1 Groenepan sa een asaar gebonden

2' ,.~rpaarden t " ':,. J worden in de Koopm,\nsbcul'8, Kaapstad. OP
4t I\ÏJpaarden . ;1._ DONDERDAG 18 DEZER, van 11 uur ts
12 ~erries met Verlens . ' " morgens tot 9 nor 'II avonda"
1 Opregtget«;el~e 1 Mer.rie J~A~, uit 1 Bijdragen in Geld, Goederen en Levende

: "C,?mm188lorier." StamJ1J8t: sa.l op I Havo zullen ill dank entvangee worden door
, ' de Verkoopitt,g opgt'leselfwofden deo heer L 1'. H. VAN DER POEL, te Groenepunt.
60 ~~rkena. ' ";! en. den heel 'I H. ¥.&IUlS. Kaapstad, terwijl

LOBSE GOIDEBB. t : I vrienden en het publiek om hunne milde
" I !. ': onderstenuing worden vell'WCbt.

·2 ~kwageDs i .:: . Iloor de. vrJeudulijke vergunning vali Luit-
1 ltar ; . Kol. DRUC'E,·o.B. en OffilMren, zal de Band
1 Paar Kl\rtnigen I '. eo Pijpers van GO' giste Highlanders! tegen.
4, ~adel8 en 'I'oomen . 1 ".,;, " woordig zijn, in deu' ®tnikldag VaD3 to] 5 uur,
S Dubbele-veer Howards fl.ed en in den avond van' tot 9 our.
2 Enkele do.: do. -: ~ t Toegang: . 6 Pence; kin~ereD, Halfpryjs ..
1 Do, Zweedsch\1 dt. 1 Eeu apeciale T~mkar ~a.1 des avonds van
1 Dorach- eo 1 \\'ilUlmacbio.:~ Kaapstad v'ertrekkei! ton_l~ uur.>

Knipen en Vl\teu . 'I '~---~-
~ ~!!~~::V~I~~vel ',: Bazaa.' Ce I{nilsl'it'ier.
1 . Do. Mo~la Sch"pwaBch

12 Balen Wol f 7:-10 OP den 18den MAART zal een BAZAAR
Omtrent 5000 IbS', Zout . .• gohonden worden t4n behoeve vnri de

60 Wolzakken; J' i i GEREFORMEERDE SCI-{OOL, en alle Giften
70 Graanzakken eullen met flank oQ'tv~nge~ worden door. het
6 Bilneen ' :~ Comité: :
1 Schaapberders Houten Huia" F. C. L :BOSMAN, Seo.,

Kruiwagens i ., H' F. BOSMAN,
I Schaal met 4O{)t)b. Gew~r: . J 'F. )oltrnERT.

: 8 DOllijat Howard'lI Ploegs . n C G. JOUBERT,
1 14achÏloe van 8 Paarden.kl'llcht;Om eeo H. A. BOSMAN,~

: molen te drijteDJ . :J ~ A: P. DJ! VILLIERS,
1 :Machine om ~taaP,ln te ~"et. J. ,;J. F. JOUBERT.
1 Sohroef en .: I • "! --L......_....;._~ ----,.-..._

1 Lot Smidsge~8Chap.

GR~NEN:

lO

Pnb
:!' !

r)Ei Kon. Maalstoomboot
iANGI~IAN, H. DI LA

COER'fRAVERS,Gezagvoerder,
. omtrellt 16 Mllart .,Rn Engt'~

lAnd \'erw,acht, beeft ~Ileen pa888giers voor
Kaap~t>.Jd' en zal RIR bQ\lengemeld vertrekken
zoo stoedig mogelijk l\~ ze geland te bebben.
Voor vr, oh~tcf passage ~e men liioh ten
Kantore van de Stoom Union,
No. GZ, Ad~erley8traat.

wat verder zal wordeD

!B WETHMAa,
. Secretarie .

124:· dezer,
IverltOO'p',en tei~LAP¥UTS STÁ.

, ; ond~r de Paarden zijn. er
., '. onder ~e ~zels zijn er fr~je
en sterk ~p. ID goede condltié ;

.. .'.8~~~jen, komende uit de
ZIJ ZIJn blJ~~der de aandacht van. .

Op
1fa.lmeebury, ~l¥aart; 1880. i' ZAL de

J. lW.' ,lIOOR", Jr &; 00., AfIlag8l'l. TION, boven!1teme,lcI
I verscheidene egale
i ~"'pJ9pllOq .IQ({ cJ90A a9OJf)' -l"nnen. Beiden" ra&rClen

Oil 0 f:" 1d<l'l8e's lfliZ '·op.J":JI ~"H<"elm'telde p- --.len·o mo" ."; 'op 'op '111.111D aacu
o :8 ( :".~ 9ll!qsog il .IQ({ 'a9JOX leuwe Hantam en
o ~O o~ pJepaqq,too 'a9AJel!J9AlIH ef!,"",! koopers waardig.
'( QO.l'8J[ 8P iut> .t&JAJ.lS'8'4~"d 8.1.

! ~d00JI~~':
, ' j.

!!..ajilla. Zo~d&gstreinen.r Wijnberpche twe.

, TAN af den 14.0:en deser zullen toi nadere
l' k~.oniagevin~ 4~ Zondage nogi de, val.

gende biJ~PDle~o II'reloen diopa' doeIi, nl :-
Van Kaapstad om :2,5 ~.lll· naar Wijr.~rg .en
ftn Wijnberg,om 6_15 n·~. naar Kaspe!tad' om
bij allel tu.uchenliggende Statioos,aan te ~n .
en de TreinJiie ~5 thans Pe~d om 5.30 n.m:
van Wijn~g gaat, zal van d~ en van.a1le
tuaaeheolilJg'ende Stations ],) minuteD vroeger
dan "haas Yertre~ken. _I., ' '

! ' JAMES DELL .
Direktcnr ;an DioDBt

Kantoor, Direkt~pr van DieQst,
10 Maart 1880; .~---~-.,.._

:MALMESBURY

EXECUTIURSKAMER

( Ii iH. P. STEIJN.
Ir

1 :

G•• ve,ae.elt -
S,..rwt«u.

\ Paarl, 2 Maart.
DE VI

. i t I ,°
0
, .-;.

200 Mndden Korett,J 'i, ':'.
. 800':" Have~ G~ .'f'oo!.~d .
180 '" GanJt I ." I ,

100." do. !en Haver ~erigd .
80'" Rog; :' i

40,000 lbe. Haverger~n j :,;~',

. 25 Balen do, 1 .. . •
4,000 '1~0I8en Dekát~, :~'

en wat ,.~erd~ teu j4.ge, der' V~k~pla.g al

it beta.ld hebben, wo;ot ' ;~en riea~:~:::pi~~~I pr;~i~tft t
: Il~ niet bela'lld wordt . ~re ~ •• tII. :: .,

g ill rl'~l~n betrokken ' H. V~rELD.
MaIm.bury, ·Feb. i1$80. ~~
J. W. MOORR~S. ,Jr .. & Co.. 4fslagers.

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

! ZUID,AfHl AA.NSCHE

KONINKLIJKE i MAILDIENST.. .

1) I~ ,l' t omroo~ell dezh Li i~'verlr ..kkPn vali
: Kllap8 ad I· JA' IJ(tI!den om den anderen

Dioj!sdnf,: via Made'ira. it;1I Plymouth, te SHit
Helenp . ~ ASCfnSlOl1 nap' ell,gende op b-p.alda,
IU8scbehtijrlen, He'o.,rk~1rtj.S .orden uitaereiit
t. g"" e,'II~ vnmi"d. rill!! 1"811 10 percent tUflch'n·
En~el~ltd ell .I•. Ka"pl(lllt~ltit' c'n NataI..
Maart IG.-Extra St. Th,YMOUTH CA.STLE,

Kapt.. RIGBY. ; .
Maart 23.~W_Ut\\ïCIi CASTLE, -,-
Maart 30 •.-Extm :::lt. i WALMER CA.STE,.

Knpt, You~o. :
April G.-'GRANTULLY CASTLE, Kapt.

WEBi!'ft:R. r .
April 20. - BALMORA~ CASTLE, Kapt. WIN

CHBSTBR. :
"INDERSON &; ~IURISON, Agenten.

n.ild, '
Jr.I'

Kantoor van den
S~elle"bo$ch, ANTH. M.;DE

ARCHITEOT &;C?N

BIEDT zich ~ ~t het
Plans eD Teek~gen

Openb&te Gebouwenl Vma., ~~ ...
en neeJilt teve1l8 den' oIDtilO11'II'a'''''''''.ft
zich.EN. ,lerigt aal: Bêl•• ~bebhe.dh.

lo. den Boedel vah wijlen A$n~BA:II .MwuuiL
CHBl8TLUli Ac.Q.R.ILU"5,Klipfoukin, GrOene.
.. loof.3den Maart 1880,

,jD· den ouderdom

al'EN.
, 1

van de Wijoboefen te
D.' H . DiE ~Dal~ Liqtii~atie- 90 Di!ltr!botie~elcening

. ID bo'f'engt'J;DClden Boedel 'zal ~r iruage
ligg~n nn belangpebbeDdeu ten Kantore .,an
de Malmt:abury Ex;cIlLeofska.mer;tot. d~n 31st.en
llaart aanat.., n", 'welkcu dato.w, zoo er geene
~ gémaakt~zij!l, dieoovereellkomstig zal
ge'handeld "Olden.': !, n. Wm'HMiAR,

Scd'etMië.
MalmeBbVI, II 'Maart 1880.

• ~ !

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

MALME~BirRY

•:XHC[J"'.~U'(" IiAMBit.. I ,

1.1.,b;R~EDE worJt Ikenni~ gegeven, dat dd
.1 Rekeningen t4t 31 :December 1879,:

. vPfScUuldigd aan Dr ~IMONS~ die !liet betaald
zijn v<).)r31 M'Jarl Il811SIJ., ter i~vordering salleni

, overgogel'CD worden. p. WETHMAB., q.q.

heid gebruik om
RO te betuigen
vele bewijse'n

...'

.~



DIE Ond~rgeteekende,l ..,.é~D8 siekelijkheid '
. genoódzankt do qoorderij op te geven,
~n YII~t b€-alotcn, publiek ~ doen verkoopen,

~ WM~da~ $1 ~U~~~t :~~~~~~_~~L~~~~~~~~+
i 1. Zijne ~elbêk:ende Plfuttá genaamd •• OUer· K"

kuil," gelegen achter d;, p,aarl, 1 uur 1'&0 , 'r .
Klapmuf.a Statie, groot 5.25 14b~n, hebbende'
extra Zaailanden en Vee\~tride en sijn de goed
loan Wa~r !voorzien. De !plaats is seer geeobiU
Toor de StrhiBvogclteelt. iDe G~bonwen beataalI
in een lle~ .en gerieflijW Woonhnis, Bui~·
gebouwen, Stal, Kafbok, .,nl., en zijn in goeden
~"t 'faQ ~paratie.
, " Levende lila ve :
: 2 Span ~tmulltende i J!Ae1,,!, pcbikt V?Or
transport. :10 Oadrpueerde Paarden, Mames,
J Paar Klarpaardell. Hpine, 4. en 5 jaar, a
~jpaarden~ 1 Goodge~lde Jonge HeDpt, 2
~ oud, 2 Ezelhengstet' <gewlUlrbo~ goed),
410 Aanlleel~ten, 8 ODen, 300 Merino Aan-
teelsc~apen, 30 Vette vi;arken8. .I8 PriloMige
Skui3'logelll in volle vederdracht, (15 maanden
oDd).' ;

Soerderijge~p :
2 Wagens, 2 Open j Karrén op VenD, 1

Kapkar op Veren, 1 lWaterkar, 1 Wood'.
If:aaimachine, Dubbele- jEnke,~ en Drie-voor
Ploeten .. 1, Bnaklands! Eg, 1 DalDlCbraper,
:6 Zeiacn, Ol'Pen, Pikseh, Ladders, MandeD,
:Vorken, ~bbên, VatEln, 3 Span Tnig'3D, 8
Span t'loegtnigen, I Paar Kartuigen, 6 Zwin-
gels en Kettings, 1 Zaqel en Il'oom, 1 Extra
:A.cbterlaad .Dubbelloop Geweer.

, Or~:
Eene h~vee]beid Kor~n, GIl1'8t en Kaf, de

:gewóne yericbeidenhei-l Hnisraad, ens.. o. J, T. I)REIJEB..
Paarl, 1~ Maart 1880;

BONUS' RN \ER~HRSCnl~GEN.
" j
J. S, MARAIS &i 00, Afslagers,, ' -t-

:Pobli,eke "~rkooping.

i ,ie~' loowel in dJ
1lF.. nrf';IZ.l';.n.,.:~I.1éllt ,.ij.,:

• r ': , I

_8 II;V,11.'.")0 1 1 ,1 .

Venda kantoor, Pikc!.~rg,
24 Febr. 1880. '

"EGGI~Lbt)PI~N ,
~ I'VAN Fraserbnrg. "R 31 Jaouarij u., 1

Schimmel en 1 Zwi(rte Ezel (Monteyideo),
gemerkt op een der bouten. en 1Vale. allen
Merries, met balters en: bêslagen. Ieder die
eenige informatie omtrenf gemeld!' Esels aan den
heer HnlMllIG, Fraserburg. of aan don Onder-
B~teek4!nde, : Klein Rog~veld, geven kan sa
beloond wONen.. ;

M. H. C. VA!! NIEKERK.
DamlaagtO, Klein Rog~veld,

11~Maart 1880 .:

Braln~e~n .en W[ijn.
:- t- j

1 (::' I I ~~

D·E Onderge~~ende~ geven ~ij i dese Kennis, dat ~ij bereid zijn] iedere ?o.~v~lheid
. Brand~~Jn ;11 WI~ voor Contr,nt te koopen, voor.de H~gs~ Mar~tprIJzea? a&Il
hunne StokeriJen te Mod rgat en S~Uenbosch. ' .: i ~ ,. ~ ~

~.:; , I 1 - • . 1" '

, D. F. ~OSMA~ ,~ CO.
Stellenbosch, 9 Máaft H!80. ~. I ..

,
\

VOLK8-8TENOGRAPHIE.

EENE Handleiding ~r bet Ilemakkelijk
aanloeren der SNELSCHRIJFKUNST,

uitsluitend in bet Hollandsch, en in 't bijzonder
ingerigt. voor bet rapporteren van redevoeringen
eD&. iIi die Taal. ui binnen, korl worden

. uitgegelftn bij inteekeniug on. voor denaeltden
pi'ijll (28, ptlr exemplnllr);als de pas verscbe1l8n
ErigelSÓhe Editie. Meni kan inteekenen ten
kantore van. de Z'Uid-Afri~~n, Kaapstad.

LEES H,IEH!
PDbli~ke Verkoopt.g.
, • . f' sr. .{(*tORG~SBón~

~T~ GEORGESTRAA1f, KAAPSTAD,
li..bij )let P~toor, de Kathedn.al, de ~blieke. Gebouwen. 1Scjlo~wburg, ·eDS.

i~IGENÁAlt

DE EIG~NAA~ ,heft: het eeDig~n' tijd bet~ord dat bij~ ze.lfs m~h de poote ruimte
.' van liJD ~l'1Ite Kl~sse Hotel, ~een ge~oegzame voorstemng b~eft ~~Dneu ma~eb
Voor het steeds ~nemeDil getal del' gasten die hem met hn~e onde"lieunlDS' begunatl«-
den.' He! i8 d~rOJD mét groot g<.'npegen' dat hij in staa i.,~.n Je: ~OD~g8D _ hIj,
h?SW:el~n grWt~~kOSt4!'D, de 1I"elbe~ende gHbopwen tege :' vert het !8t. G~rg81 Bptel,
die oot hiertoe door ~en h;eer M. WRDsTER geocqu~~ . .w'·. en, h~t gehuurd •. De-
gebouwen zijn ::-ge~eub~1eerd eu voorzien van I alf~ ~rie 'en". 1 Dé )Bigen8allioopt dat
gezidnen en lieden .,oor 'fie de gewon, drukte vain een Hotel on~an~Daam! is, bijliOnder
amaa,k zullen vióden,in deze.schikking. i ' i . 1;1: :. ..' ,
, . ,Op deze wijse ¥ ~Eigenaar in; staat zijnL aiju begun.tigerll,li85 gemak en bM
afgeFnd.~rde ter,:e~~haff D van een p,riva~ W'opi4g•.:,zamen lriet de'1prie!y~n die aJechta
~ Vtrkri]g6D ~JD liD D Hotel va~ den. aard! waarvoor, het ft S~.. GElorges" aJtoot
~dwas. ':,' '. . ',i é .• ' i

. :i 8-r.;.ÊoBOEs '&0_,
IST. G~QRGE~TRAAT, ,KAAPSTAD., I

I .

D'E iKerkeraad van jroe Troe aal. albie I'

publi~k doen verioopen op Vrijdag,
clen 2<$en April 1880, precies om 10 ure
a.m., ·U .OPGEMET~NnVg. De
Juai-ten en Conditien deri ]<;"en zulleu worden
~gelegd ter inznge deri Gegadigden voor dat
de, op'f'eiling begint;· ~n daar het Heilig
·AvODd~aal,. alhier gevieed sal ;wolden op den
-'den April, verwachten lÓj bij die gelegenheid
~e gt'9Ote' opkomst.. :
, i' p, B. VAN aHIJN.t1::: (roe, 24 Febr. 18~O.
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, ~~"a,tI.
A:!}{~ LQUnSER.

DB VlLLI&R8, ,. .11R~ • po .. ;Atalagers.
,~.~,' . ~~SBlJrRY .

EXECUTEU,RSKAMER
, ----r~,;.

La den Boedel V&Il wiJ1ea den lieer 'elliMejuCvr.
Ju ,AD" ·D. iKooL .. , '

DE ; Ex~teureD : iD o~meldeu Boodel
nIleo, ; :. \

OP. DON~DI'~RDAG,
. . Den 18de* ][áiri &.a. '

TER PUBI;.IEKÊ $lL~q" AANBIEDEN,

E:T: V &S·rJ'GOEiD.
.. . ! I,'l ,

nit Eigendom, wo"el bek~nd te Mlllmeabo.ry,
f)P deu H~k uu de~:Mai~~ en de st. Jobna-
traat., bevat . i' !
· Iste. Een bijzonder gi-90t en wftli~gerigt
Woonh~i,.. met een g'!OOt.a&ot ..l ~r gerieflijke
nrtrek ken •. -..:ti I.fgeD~uill, ~ta1Ieo. en vlerdere
I-lDiteuvertrek.keu .. ' ; "
. 2de Nog drie apdere] WoonhuizelI met
1tletne~.staJlen en BD,u.en\'e~kken.
· De G1!bouwen sijn :,alleo .[iq goede reparatie
eu kunnen als Woon- •en H]uurnnizen ge:bruik.t
of door verandering tót eeu 2'je,r geecbikte plaats
'MIl bésigheid iDgeri'gt w~ael1, ~a~lI-loe Ot:"
belendend open 8tUk ~rond~ de gelegeuheld
aaobiedt. ~1 i i

i.c Losse Goe(ieren,
ale: V ~rkamelïlDeubêlent iTllf"I., Stoelen,
SofIl. Slaapkamer-mell.belen,: ~dekantenh Bed-
den, Kasten, Waach': en Kileedtafelll, Spiegels.
Stoelen. ens., Zitkamer<me~helen, ala Aanzet.
tafel., Stoelen, Zijka't.eo. K~ukengereedllchap.
Olu· en Aardewerlé; Pakih:uiBgoederen, ala I
Vaten, Trommelt, P'-ten Potten, eUL, ens,

; I!

VBB.DE~i. ,
1 Kapkar op Veren ' ,
lOpen Ka.r i
1 Zadel {
1 Paar Tnigen I

2 Extra Koeijen, wa~U-~l\n 1 opregt g&-
tt-el.1

2 Jou ge OS8en
Plniruvee

En wat verder ml aangeboden worden.
, B~:WETBMAR.

Secretaris.
)rlalmesbnry, 4 Maart 1880. . ...

I ,

J, W. Moorreea.:Jr., & 00", Afslager.

N.B.- Er zal ook een Aandeel in de
.Malme8bury8che~xecute~rskamerwbr-
den opgeveild. . .,

Publieke i"e'1k~piDg.. . -_.+ '
, ,'~

l)E ",.HERR CHRISTI~AN
KOTZÉ. zijn! Woonplaatsnoor' verhuurd hebbende,

·o_ndergetc\J:.t,;'IJ N g~, ast o~ ;op
, 'I

31aa,udag, 22 Maal:t aaast,
&an zijne Woning iep· ~~engemelde 'pla,ats
ti DOO,I'NKLOOF,"; ge~ri in het ZWartilUld,
in dese Afd~ling, publiek ~n verkoop ,aau te
bieden de ,olgende, :; •

· V..VENf! ~ VE,
Losse Goederen,

ALS LE~NDEIHAVE:
6 Ezel. ! ;

1 Joug HengstMAI'J. 3 j~ren oad
&0 Merino Ooien .. I·
LOSSE dOE,PEREN.

PETRUS
"DOOD·
heeft deu

1 KapwageIl I

1 Nien "e Bakkar op V eëren
12 Velzakken . ;
2 Dubbele- Voor l»ipegeb
1 Enlrele. do,' do ,
3 Amerika&nl!Chf\: S.Dzoq
1 Karn Ya! '
1 Vat
1 BakkiliL t'

Pikken, Grave, e~ -Scboppen
3 Jukken met Z .. ingela compleet
2 Paar AchtertuigrD t

6 Voortuigen

BUI8&A;AD :
2 Vaderen Bedden i
2 Katels

12.8t.oelen . i
STueis • :. ,
En wat verder zal worden aaugeboden,

: C. P. KOTZE,
Malmesbury, 24 Ftb. 1880,,. .
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HERFsrr- :EN
BESTUNDlJ lJI'(

EN ~ensohen de speciale attentie
de ondergenoemde yoord(lelige kOl:IDlf!'II!.

aanbieden:- ;

Dames en ~nder Hoeden eo nOeQlte8il
Dames en Elndel', Kostumee en ~"'O""".JiV"
Heeren-, Dames- en ElnilSc~Il()e[]ren
~en prachtig assortiment

V rJ"en Hoeden voor Hesren
Een nitgezdchte selectie
Dames Mo<Thwarenêll InillerlldeecLere,rl!
Een prachtig assortiment Tuigen

......,......,..'- I M&lII., 1'~).rgele;lI8n

t
epreker I &an

. IlA&wteekenjnll'eu
had, op de '''''_''~A'HI''

el1ilag I lilt ter
YU",V,"'''." den l~u

aicb IIwllt maakte
ttrElbi~J,t'l'odr de nil li ~en die dllt ,0IetJi'tkt

waa.rop dl! Y(Y)nrtLer hRd
met Iuli bed r<Ur moest il'el,eJltn.
doen. DrOedtlf Marais
.iuer ~t jlemukt
vlI;n Iledecn 'die
Orieanlu\rbuilChe ,-
~ laeer Bem, DU in "filii twee H.~
die huoDe namen gescbrapt hebben ,an de
liijst 'l'aD deD beer omdAt laij d.iIOr hem nl'-
keert! ..ateD ingelieb~. '()lIde~ er wel meer zijn._
-D.g ap dAg Da!ll ~~ iJ""r ip deM luk toe, en
h.j w.. !besloten die dO<?Tis ~tteQ, al moest hij oo~ -
maar !liet 4 of 6 daarvoo, opdraai:6n. De lijst VaD89
namen <\OOr beUl bij dell Kl"rk~d ill~leYerd, WIll
~beel 1'rijwillig en lO~der llIoeite bekomen. Hij
ondrend, dat et elecbta' een ~eerderheul1'lln een (Ift,," op d. 1'lIrgaderiDJ!' " .. ICC-"'" ter aticbting" 1'lU'I
het jrebou" alhier; wall~ hij had daar eeu dokwnellt
1'&D86.jbIlI1D8 iOI!emmtnl:' h.!Luigeode met de keu.
V&Il deM plek. Voorta ~.s pr, op besluit dee kerk ..
raads, een twMda YergM~riull gebopuden om over de
'k~ .... te ool'deelen; iDaar de ~ Marais en dieo.
vrieDdell bleven wer en: de keu 'IrI\II op die tw84de
'l'ergaderiDg on1'eranderd gebleve~-Hij (Intkende
dat meq .hier eent aleebla eeJ eebool hlld op h;!t oog
gehad. Reed. in bet "..tJOek lW1 4en kerkeraad _
dep:e1ijll gewaagd .an e~ kerk en een ~hool_D
thalli bad men beid!! hief onder á6~ d.k. Hij drong
er o.pM!I. de aak i;der'm.innll te lIIChikken. Wil men
dat bepaald,geet dan een liin aan den kant 1'&nKaapetad,
mur leg one niet '~n bjt.nden aan ,d&tl knnt VAli zee-
punt, _Dt wij willen flilbreiding. Krijgt mea hier
een leeraar, dsu looden de u,epIl1lOera, met llitfODa.-
ring 'lAD een p.ar tltijfhoofdlgen, .leh spoedig !lij obi
,oegeD; wAIU"Omope dan Tan ben ¥escbeiden PI ~ ~
die erchNaing willi!n Wi~mltt de _k Dieta U. makén ..
hebben. Was bet chriall!li)k, te leggen ~ wij .lllen
niet toelaten d8t lP' ool~k.rk bouwt? Od kerk IlIlbi~r
1011 veel blid~n tot.J~~n bloei der Kaapet&dsclie
goJm8ente. !Je beer ~is wikte eeotgHindbeid
bevorderd hebben, &OO.! uitle hij. De apreker lil
bree'ilvOil'rige aanhalingen voor uit.offieiele documen-
ten, om IUIn te toonen dat de mannen nn DriMllket-

Jh. Neetijlinp: meende, bRAi IlII6s hadden wille~ op:l~reu in bet belang ~r
lIIak ja dan ete uitbreiding eenege:dndheid. Bi.j de ~psnrnjl van be' gebouw ëad
immen getuigt van le,en meu volstrekt geen voor~e~o gehad hier een nieuwe ,
Itening nn ltaJlnatie. gew_te-'ie stichten, UI,", de Op~OlD8tbij de predi'- I

jDr. Kol&tJ bad ia den belirt'ffl was 100 gToot-liot 100 en 180-en in de .a.
wlar bij Jaram, IiOnd~bool bad men "100'13101 .kinderen, dat man
,armeDigvltliiiging Ion der een "-ten lee,*,r Diet ]tOD kllllll' kClmetl.
bij'. Prieeka, Brits Drien.nkbrbaai Inu DOll een onler bloeijendsLe gemeen-
door Le handelen ten ""nMen. Het w.. "n uak ,,"n deo Heer en bIj
nende gemel'uten. Rij eli anderen hadden er a'81d, tijd. alJj,a 'l'oor over.
oordeeld zou worden De Ed. P Marftie '!I'ilde nogmaa1e het woord.
maar 100 Mnstonde De heer 1. P. H. v d, Pe-I ,roe!!, of hij en de heer
nieuwe Ilmneenten JUritl dan ook bet l"oorCl magten hebbeo.
Oommieeie bi~t ale De Preesea dAcht d&t iaet bMs was den heer Ml\r,us
nomen met bet oog op ni~t wed6l' te hocrea. I
Was bet werkelijk eeu De beer l\&.r.raia wHde ml. uitl~gen dAt hij slechta
iete niet mógt geecb'ieden bij ó or cf' gezinnen WM gewe~8t der ond,rtéekennafl

Da, A. MIUTRy I~de . 1'l\n de lijst tau guuste eener nieuwe p.'\Mehie, en dat
8tichting ,aD de to3n men l~idc onder f't1!I' ,erkeerde~ indruk bet eerate
S,.node, nUor doeum-nt te hebben gétHeltend, !lij eenvoodig had
ell)Chta de Ring !r6Hnaj!d: ";Wilt gij dit dan teilkenen 'l" Wat den
CQ!IImÏJIÏ.e ~t heer HlUlIeD betrot, b.a d" heer Redelinghuys dt!18
~ijen geijoerd omtrent de r.aak onderv~,aagd, en deze hsd eene deels-
1'oorg-esteld. Hij rstie !:emlUlkt. die hij (4e beer Marai8) DU voorlaa en
bebbendll;ll lijn om die bl "ek hem "Rn allen IllIaam te ~i vereo.

Dr. K~t16 beval Op eell8 1'1'Ujl no PS: de Beer leide de beer Bam,
dering n m daarmed" dat de kollekten te Driéankerbaai 'an £2 lOs. tot £4

De he r J. A. Bam per Zándag bt.>drnegen, en op eene \'l'IUIg 1'811 Dr .
belang der mannen vao Kotzé, dat het gr,\).1UW lhAn. in naam 'fan Truau.es

Doch de Prl\Pse8 wéten Illllll teg ..n stond, waar !\An dd ij~d. Geref. ,erk wu worden
de 8ticbtinll', te aeggen o' ov~ri!'em8t\kt, z9<.dT1\ddllt'eml'eut:e J[esticht WRI.

])e Ed. r. Marai8 tr&q toen op al'!f!oorJhoerder J)~. Neelhlin~ zelde~ nl8 lid dér Oommigi .., dat bij
der Zeepuoten en al8 Humaat der Kt\iSi!:etndeebe i!~ J!e"n moeite Z,>U onlzi.m bebben om achtt'r de w~rke-
meente. ltij trad in eelle aln8peling~op ~9mmig~ lijke "plllltl8 der jlcmeente te komen; doch hij had
beweriogen vervat in de: notulen elf jD he~,rapport j!'emeeod dat er geen dispuut Will omtrent de VrtlAg,
der 0ommi~e. Hij l.;gde uit daL lilt, ptttijen in ;jJn hIJ stond nu verstomd dat men nndoag kt," tee-
der lijd waren o"ereenge\omen 000 I[I'l)Otet gebOuw kenen OI\Dden eenen k~ut ~n worgen aan den Iloderen
dan het oude Zeepuntschb te lltichteti',ttn ~ qUe'.!tlc kant. ,
&lleen 111'88g1!weeat waatf' BijlIII alleO h4dden het Op eeue vraag Vl\Odell htler P. de Roubaix vertelde
oog gebad op een stuk Irtonds VIIUU\l1I liee)' vali du ,le h,'er \0\'. van der .Merwe, dat hij I et versoek8cbrlft
Hoeven, indll!ll het m~ te bekomen w" Zene had underteskend op ide venekering van den beer
commiuie werd IUIngesteld om nMt' ~n pl8ilts uil te mn der r""I, dot er dR~oor o!enegezindheld en geeu
zien, en die kwam voort!tellen eeu .~ukg~end8 VaG sche'lrin: zou komen rJet stuk Wil!! hem voorgeleun
deL heer Jurita te neme~. Nu hd oi~1Itgéclacht <bi: voordat hl] h ..t o'lderteebnde.
de :l:\llk z(),) goed &18 u~'gellllUlkt lt" lc1aM.het etuk Or. Faul,' stelde voor, bet ,erzoek ter stlchtiog
grond van d~n hr ...v. d'.H even lOU g.nllmen ~orde~, der ~emeenle I·,· le lt&4n.
6J;! dl\l\rom glug bljn& DIe nd op ter "!etg~rlOll dIe Ouderling I, IT &eI$~deerde.
het T1\pport' &OUov~rweg n, Daa~ w:a~n .:er ~liter Ds. Luckho(1 ,'roog, of men bet be81uil van den
lieden ter .ez:gadlIflng gteleel!t, dl. ;bijna, nOOlt ter Kl\I\pstlldacheu Kerk"TMd lOU Ignoreren, t. W, daL er
Kerk kwamen en het rapp?:t Jrin~~t ee,p of tw:ee een b>lpa~ldtl grenehjIl Ion gemaakt worden, en du
ste1llmeo door.-A81l,.n~eh]~ beet~~"bet, dat bH'r een d"r KMpstadache l<lerarell Cvl18nlent lOU ZIJn der
slecbts eeD eehoolgebou, zaa 1TeIIt161l~. w~rden, en nleuw~ gemeente r 0 Ik bij had venl.lll\o, dRt het ge-
daar had niemand iete t<jgen. MIW',I,.ter bleek men I bouweerat %"u p'ebqtilcL worc~en tW eebool-dat
uiet8 miD~er dan eeo n,uwekerk 80 gelll.e.en~ op stood te leIen in bet Vha!ag OPtIl' denet:a8t derGoda-
b~t oog te hebb;ln. O?~ d*teg~Q ,~d hi) meta, dienst, d..t ouderling IV. d pool selt op den Ring to
mite men hem vrij en IDi COl1lmUDl~~ ~t kaar Wellill;!ton bad voorgelezelI, •
stlld li.e.t, De Ker~eraad !lad O~,oorlilgttg S'~hande. ~lIdllrllng ~oetert vroel! of d. 8licbu~.:{ der paro-
met ZIJD t~~ternmlDg lotl een ~Ieawe piI!'OCbl8 te ge- chle zou geeehleden mei of zondet I1'renehJo 1
ven, Het heet~ .dat t$D hlsr eell Zon4agacb.lOl Dr. Faure: Dat llun' 'Wordt later betlliat. I
verlaDgde;' WMr die koo; verkregen 'll'orde!2, al be- IJr. Kotzé \Vild~ Wewn of de waarb JTg in forma
hoorde de~e wij~ ook tot:de KlIIlpstR~e Item~ente. Will geteekénd 1 Hl] ~g er g, eu getuigen op Oat
Ging men een hJn trekkdp aan den. ~n.t ,all 1\fU\p- lOU vooral in eeu kleIne gemeeote later tot diapuwn
stnd aI.leen en 1'08jld~ all~.led~~ die ~1I de;Zeepunt- kunnen lelden Hij dmkte RnderDl8ll1 er op, dAt IJlen
scbe Zijde woonachug. ~ll~ bil de nl~~-ipa.r"cble, met gohouden was maar zoo nieuwe gemeenten te
dan zoo er p:roote verbltr:en~lt kome~::Op ,Jill verga- sLIchteD. Zelf:e do S"lIode had da.arUa~n gew ... kt.
dering door de commiSSie 10 Janllutl &luler gehou- Qu.k hij 'IVM voor ultbrilidlOll. Maar hij meende dat
den, Will door één broedet gezeg~! da~!IQO le_den, door C~n nieuwe gewoonte \leel ....r te Pl1.pend~rp noodZlIke-
een IIDdet' dllt lQO ledenl ZIch biJ de pat'ocP1e z?udeo lijk waa, ow te 1'lIrh,ndt>ren d.t onle ledeD ftldaar
willen voegen j doch se4ert was eenq l!~giiderlO~ le viel n iD banden van An~likl\lJen I'n RoomscheD.
Zeepunt lfehoaden, welke, holD?en den heer RedehDg- Verder, hier ia eene verdeeldheid, en bet zal voorte-
huye had l\&ogesLeld 0nl het een ~p~der ~. oDder- ker niet gem"kkeh~k Jljn rne't die verdeeld beid den
loeken. AI8 vtuch(dl\l\rv~n I~.de bll~u .1l8I), hJ.t. voor relften bloeI te erlallj!'fln, boe ijven!! men ook d" :r.aak
VIUl137 leden, welke n[et bIJ de ~nl ..~rbAAltlCbe I.t'r hand had g.lRomen. De onderVinding leerde dat
gemeente wilde~ beb_oore*, bui~ eq. .bilbal~ nog Ds. verdeeld heden "Is dele Ili~tspoedig geheeld werden,
p, Roux eli. gez1n, die 111&\predlkan.t:n,lilt WIlde teeke- al beriep men ook ddo kn8~teo l:-erMr Voo. t.s bad
nen, ma&r toch verkla.u;d ~8.d bl) de f<M;pstadeehe hij opgemerkt dRt !DItn te Kup!l(ad al te bereid Will

gemeente te willen bliJ'en? De bee~ VI a(,M~~e en de eeD verbrOWliptelsel te volgeo, WIJ Dloee~n
heer V. d, Hoeveo baddel1 mede Zl~ Qlet\WJllen I\f- letteD op nood.za\elijkbeid, bestaanbAarh1!id, dlltvoer-
scheiden, ennals de he~.r;Hul{'.~...MRr8it en de ~eer Il. bal\lb~id eM. ZOU m~11 nieteen middecwe!!, kun-
C. V<MqVoorts lejfde biJ een hJ8t voor, wallfDlt bleek, lien bëwondelen, om t>ëlde ~rtijen le bevredigen r
dat er in bH gansche z.,"llUnt.en GroonpllU~ te mmen WAt do>ed men f Men ging- eeD Dleawe ~emeent.e
.lecht.a 2lB leden der Nrd. Geref. Kerk wloreu DnD such ten 0l\.der een paar honderd leden die met" tram"
was er ook een lijst YI\D 28 perapnrn wS;er ~amen en rijtwll ~emakkelijk :de ~erk konden berdiken Uit
moesten geschm:pt wor4,eD nn de. .ll;st 41.ebi] den de 200 leden vroegen sle~btl! 60 om ee~ nieawe ge-
Kerkf!l'I\I\d Will! IDgele,eTd, Ills VI\U "~gen .DRIIl meente, NatalUIijk wae de lIl&k nu mOllJ}ehjk te ke&-
een .tsonaerlijke ]lILroclUe te Urid~rbeiU. Uie 28 ~en. mMr ruj sprak toet bet oog op de toekomt-
bestonden uit overledeUen, "ertrolCllel{en,~on-leden en hoapte daL men in de toekomst voot%Ijl'!:Ïj!er lOU

eD lieden die bunne n1\",a wildeo ~rapt hehben, zijn. Hij kon bet nie~ p:oedkellten dat de Kerkerllld
loodl\t er sl~bts. 58 o-,.rblev.en die ~ d~ gemeen u. mllar zoo Il&D8wnd8 ,ljD' CODl!e1lt had g8!l'ev~o tot de
Dri"lokeTbui 'Inlden ~hooren. Té._ ,erzocbu.n sticbting vaD ecn Kerkgebouw, welks kollekten met
de Zeepuntere,. dat, indie de ~roohie'''frd~en.dgd, In dl! k.. , der gemeepte yloeijell. oe o~dhrin~1ljt .
er een ghlnehln llUlgt! et .elgeDdOUl nl! den heer van PriellCB maant aan to' behOed&alUJ!beld. lliJ gaf
du Pree, baar de zee zo worden getl'(i.Jdten, Met deze den JDaIlIUID non Oritankerbaal krediet 'oor hunnen
bijlonderheden liet hiJ ol mak in blilMe:n :der verga- ijve; 'en hunne opofJ'tlring; maa;r toch men diende de
~eriug, hopende dat II} een ver~eeld.~81d, :nMr wel yoorzi!!tigb~id in het oog te blJa:deo.
eensgelindheid zon bew,rken. Hl] gij" toen OVH tot Ds. NeeLhling zeide, dat obk hij 1'oor onuigtigbeid
de voorlezing van all' hier~ven. oplfes<lmde doeu- WIlS, rnliill' bij WAS c()()k ,oor uitbreiding der ~rk.
mevtcn eb sprak ~JBe erbu_log UILoyer de blUldel- Eeo8 had<len eieehta' eell pear boeren de diamut-
wijl6 der COlllmi... e, e ,aiïtrekt 4ie~p~ getracbi velden io oo.it, en nu "ereen dMr daill8pden rijk.
zich bekend ta maken ret de p~ts 1111 de wpn~en ZOOwae beL ook in d., ketk. &ml1ligen hadden no~
der ingeseten. ~Iogt dej,ergádenng ,,!"eb beIIhlltell te vtlel overgehouden ,fan bet jul <;tmmIICUm, dAt zoo
lot de stichting eener n~euw! ~b;le, !lan boopte veet beerlijke lig in groot), gemeenkln,alI bet arbeide-
bij ~at zij een comlDlSIIle' mt 'hU" mfdden lOU "etd "an á6n, w'.. r toc!h velen diamanwn·konden
1Wl8telien om uhe te ireten ti! lto~D ih, de aaken winnen voor den H~r. :De Klapet.adscbe Kerkeraad
e~elllijk stonden. • 11 '. ,: had 'zijn coneent gege1'~n ; bij had alt.ool! ~l'bled
I Dr. Kotzé 'poog of men porep~1ceIi. yoome- gebad voor dien Kerkefaad; e.n hij meende dAt de
1tD8118 Wil' Ilew_t een 1echool dan"l~ lieD Kefl[ te stiellting der gemeeut41 nu: moe.tt worden goedj!"ekeurd.
etic\.t.en op den II"ron~ VáD.den beer '.0 dl;r Hoe,en t oe Preses wilde de slémmen ,0pDetDen; maat Or.

De Ed. P. MarR.is .eidt!" dat et voTitrekt geen Koue wilde nog de opinies '&0 aodere broolliel'll
sprake wu geweest van;een Jl'lroohi~" lIi~beli.Dnefde hooren. .'
te\ enl! ~ men reeds ee~ ker~ebon~'tl! Z6ePll;ot hlld. OUderling Hoedem.ker zeide: Die veel .preekt hL,eft~

Ds,: .de Beer ,,~ ~f erl ~ ~~t !erbitwnng veal te verautIVourdeo; ï;k zlll cLuu:om n1~t ve"I~· lo

lOU SIJn .~TIlr de etiebttn~ 'der Jr, ti trok meD (l'en, mMr ik deok, dat WUf men, 100 al hieT, bereld
ook ee';,~Jo , }', eén nieawe gemeenLe te suchten, men tiJn coosenC

Oe LIL P. lIhJ'P.13: moet geyen.
elecbte 68 leden ,lOU De. de fleer .zeidl!. dat~, lI"e!Deente alhier foor·
ken aaa den lU.dcren Jeker klelo IOU lIJn-i-de G!lew&te 1.0 <!DUI l\o!rk. M~
tal te 1'erdabbelen. .. wae er o'~it een 1!"~lIIeente, die het salarll! Tan %lJ!!

D8. de Beer: ZIJO predrlmnt niet bet&&li:le f (Een stem. "::iiwonsatad
Degeerign8.ar de nie -g~lach.) W"l, St!DOnSBt4~\ Will klein, .maar b:~

De Eél. P. laarue li]D ulam IDl8.&Ddebl" '!1ereedehjk: n.IJ
nug ZOU gfl6ofdo niet met pr. Kotzól dat de Yfrdeelctheld ,
. DtfbêerJ.A, :"
tan behoeve d.r
Wil Y8iont~. ~)' Zllt BIJ VOl!JU.::JbI,

I

,'erkoopiDg
VAN

EEN STRANDHUIS,
TE VISCHHOEK, Distrikt Stellenboach.

.,,.,,",,,,,,-D l' E~,., legt:.,...
On,d..,.... " tari. 'Iln de IKuplcblollle,

ale ept!CÏ~l commi_1liI
dat door dle Kolonie.1
1l()I!ten '!'an den jlJngtten

. I'
do Gáutte von jnStertn
Sir M. H. ~b, Mn Sir
Z. Excellell~ee acbri jy"",

1'an Kolonel Bayly ofjlr
eterkte vao Mooiroli,

"n,~,..,·"h,...d. met de aanbeYelblR
tot Geul der Olie

DE Oudergeteekende beef~ besloten, publiek
te doen VerkoopelI,

non«lel'dag,'l ,tp.'U a.s.,°l'Zijn welbekend Erf. gelegen te Vischhoek,
met bet daarop staand Wioollh,lIis, onder-Stroo-
dak bevattende Voorhnis. 3 Slaapkaglera,
~o~bUls eQ Stal, hebboude overvloedig. Water
}jet gebeele jaar door, met een prachttg Stuk
Tuingrond. ., .

Daar Viacbboek alom bekend 18 als eeo seer
aangenaam Strand, eli de buizen aldaar altoos
goed verhuurd worden, is er een goede kaoa
yoor i'peknlateDr8, om sich van dese gelegeo-
heid te bedienen,

,
j

1
",... rnr.r...,,,.. 6 MUIlT,J880.-De

week om het Bok1'eldlClie
dAt 'i ep<.l6dilr klaar

A vQndmall1 wordt bijlr
en dMr 4<5 erv"n op den

bamer lall~n komen, .ar-
\..":;I."I..,.,,,,n groote opkomet'nn

koopluatig~D.- Ctn't'uptnt.dmt.,
heer lZRl\k VIIn Aardé
yerkocbt"aan ¥jn lI"I!.1I.-

,,al 861l~ V'llrkooping 1')lD
ngsdag ~en :2leRD d-,r.

1'IID,AaJjde een eerate
nn 8erele klu goede-

eeDe goede geleeen-
esels, ,ee, en IIndtlll

Q. P. DU TOIT.

Paarl, 1 I Maart 1880.
De Villiers, Faure & 00" Afslagen.

" ZUID A.'IUI{ \ .\N"
" VOLKS\TIUR\i)."·

I)L !1I'Ct'keninl! op dit 1.Ia I III III .le Stud
.£1 168. en ." de BlIlle,,,l!stllkt .. n £2 4e ~r

j~r. fOonJlt betaalboar, Aan eiken lilt. t'ktn ar
".>rd, /, drie 901le bladen JlH ,,~t'k lo~~ezond"lI.
tij' ZiJ die voo» het Blad wensehen t~

'1edu;:,~£n moeten. drie maanden voonut
kenml! geven van hun voornemen.

Grmlt""y ClJlI1e lijn Don-
93 emigr&nt.en uit Enge-:

sijn Illndboowe" en beatemd
dlllll'1'oor 118o__eW8len gron";
weinig- p;eld-beeI.weiqig
£1100, 100 lIlthans nr-
nt 30 or 4!0 andere l&lld-

Fehruarij op de Flamingo
geheele getal gaaurlln!le
300.

fameuaê oorlogskorrl'lp<ln-
T..J.~Itdo........ ie in de Engelache .gul

acbadeverjlOedini:' mj
éiutall'lllllleni!",p~re,aan Qm voor 100 guinje.

Doorlo!!, te hoaden op
:1'eJ'8Cllll,,~nC1le1)II8.I\IlAIel,.de eeJ'llte WI\IIr,an Ne",-

gaf hij te ,erstaRn, niet
het auditorium te kunn~,"
geen ,enalie ,ond en tot
deed uitspraak ten 1'Of)r-

Agenten voor de II Zuid-Afrikaa.n
en Volksvriend."

Alice
Aliwnl Noord

GlIO. Murray.

- W, A. Joubert.
P. Tesk~.

- J. C. de WML
- D. Kri"l,

D. H Vlljoen

A von luur -
Bea~f"rt West
Jlt.lh uile
Boshof
Bntl! Town-
Burgersdorp-
Colet!l-.er"
Ceres _ r
Cliledon

J L Knobel
C, J v. d:.l\It\rwe~O.an.
R. C. d~ \'dlie~.

, A. vnn Reenen
ClI'lvinia 1 W. J. Terry
Cl "dock - J.J J. vlln Rensbnrg.
CJnllwllliatn - - J: H. NOTIlarb.
]lurwn P. F. Lindenherg.
lhnmnntvclden - B. Keet.
Frall~chl".ek ,. J, J. le Rval, P. du P.I.
:FrlU!erburg . - Geo HodllB(ln.
G eor ..." J. K retteD.
lhaat1-I!~.net - p, A L!ICkhoff,
lIl'idplbprg - - D, P. MRfRl8, A.lo.
HI1rulln~dorp A. L. Ohl ..ppiOl.
I!"l'" 1 """n - M. O. Li>nw.
HaDover. - ~ Villiers & CenUi1'lea.
Hopefield - Il M. Slabher.
J\ rooI <lad 11. J. Morkel.
KrAkedn\ler - IIfD. L Ferreirn.
Lad"tnltb (Riversdale) A, G. H...an VeldeII.
Lid) Grpy (Aliwal N) O. C. DIOete.

) R Wet\1mar.
lIlaJu e8bury- - ) 0. de Greeff, D.zn.
!>I!ddelruJ'll- JM. Bennre.
Jl! uTNly.bu",:, J: J J Maritz.
~!08l'c1 bnni -. - E. Meyer, N zn.
MAcltan
Monlo,,11
NatAl -
tlllll1aqul\lnnd
~lttArelh
~udt.sboorn -
l'hlllld~lpbia

P~afl -

Pvtchpf.troom
Prett na
l'~$r·!on
Pique! OOT!l -
Portervdie -
Rl,ersdale -
HJ(,~.hDlond -
TIobe rtsOfl -
Riebeek West
SomelIet "T eat
Stellenoosch
: Steynl'bnrg -
Swellendnm
SaloaDhaba
Scbletf()nt~in
Sutherland -
Somerset <X>tit
Tul OOjlb
Tarkns!ad -
Uiten h81!"e - -
Urr.-cht (Tran8TlUIl)
Vi,1IIt'rs(!o~-
VICtOl1&" est
\\ Ilnbellr
\\ lOburg

WellIngton·

?m het land te
n komen dJlarin

omligtigheid ge-
1'oorllomen word~n.

wordt,:1'olgt er bloêd-

\\" orcl'8ter -
Willt,wmnre



, ,

I

1
i

! STELLE~~OSCH. :I.Dti ......... .....,..

I Pnbli~ke ':el'koOl.illg . :! : ; :
.I

V
" ,,,' II

I ! : AN een 'der fraais le 'en nllDgeDaaml~ i
i .Erven ~et de d+ar?p staande K08.tba", I'·
G~we)l"'" :. I '
I J)e E~ecD.tetren in d~n B0ed~1 1'&nmejufvr; IIJ
Ide[ wed~we fi>. R. A,( CLQETJI. bebben de~

11.1i:'15' IMMRT"1áOO1 :~.
! I I. Het KbSTB,4A R EIGMNDOM, gelegeri de oncf:8rQ'€lmelda Plaatsen.
iin het ~angt!naamste ged~elte van bet Dorp, in ,dent drr'. lV1.'''''t!~,
ide Plt)instt'll.at. thans ~wOOild door deu hee~ I Pe~ne~.dle Vo,drtlen~e[ls

~ ;P. BoI3:mN. liet bev~ groote en lucbtin. "iaarvqor~zll weÏ)s(~lle,n
iKawecs. benevena een gl(oot Buiteegebouw we~ dr huur van
i61ucbtige Kamers, voor~s! S~al en WagenhtWii lDaar J.'ia,mIlIQUJlI8il)U
~al8meclc e n grooteu T~un, bepl~ut !_Det alliI' bIjzondel' do _"'U'<"O'
i~rte'll ~8n VI'ucbtboo!len, .. D~t ElgendO~ ltlaaien 1,,"nn" ......ri'H

118 wegens deszelfs grootte biJ nitn. mandheid .
ipCGikt voor een Bott'! ,~f Bearding Establisb"
!DaeDt. : < ' :
: 2. .LOS~ GOEDI<;REN, bestaande uit:- 8380 ,': ' 17680·78
::rafels, :itot!lcn( Kaatcn,; Ledeltaot-en, Keuken- Nababeep 7620 S.7293'~
;gereed8cbap; Glas- en Aarde"erk, voorts een 64"1 o~7"""I
IJKeerom ... i. .w ~ U41',
'IU~ S~~ en wd er ' m~. r ten re~oop ~ ~~., '481 ~, 82520 sn I _~~~~_~_~_~_~_~~~_~~_~ ~_~~~~~-~I'd bo Riethuis· ~,,,~ 0/': So. v ....lwo eu aaoge den, E~elfontei~) ... t, 4507.; t 807~,tM;~ I

. A.G, T D, an L, } Executeuren, Springbok:::::i 7120 206.Qó: 802$'88 i
, J. A, M. CLO~TE, Testamentair! Dansekraal' "'1 I 6800 . J.. '14892'47

I i Stellenbosch, 25 Feb, 1880 , i Wildepaard,el;loek tAandeel,.. I 4618 ," 9774:18
I,' ,. , . r. J; BOSMA~, Afslager. ; anbe~;,· Ido:... ... J7688 3~ ,16278 Ot

De RIet· .. , .. , .. , 11429 'I 24189"93
iPa' b: ,'.' ., V; 1:7' I : N.B. De hpo~te l' iedere Tender niet n.. wendig aangenomen.

1

: : ; .Ie,,_e e. r._.,~,Il.OOPBg, Het recht óm Min ralen te zoeken en MIJn erk te doen en de tiiag\ tot bet aan-
. ... _ leggen en gebr~'iktin va een Weg, een Spoorb+n of Gen Paardejlspoor over gezegde

I' : plaatsen wordt aereserv erd. .l> I' " .:D' E: HEBR ANDRJES' PIETER LOlf... Verdere bi<;')zoódertieden kannen vernomen "orden op aanzoek!áan hElt Kantoor ft!l
· ! BAA R I I, woollar.Btig te "LELIBFON~ ; I i KING" & SONrrUNr gelegl'n aan RIebeekkasteel, in deSC, : ; r. ' ' Wharfs 3 K ' tad
t¥~eeJ~g, door ziekelij~e omstandigheden b&- Kaeosted, ',2,', 2.,D;·:.·eo. mber, 1879,' . ,'" " . t~,:.._,..,'!:~. t; aaps "
~lotODhebbende de Boerderij op te geven, b~ .
~en o~de ..geteekenden g;last.om op , T' ., '.' :~,' B E R !lG . , .
_'o'derdag,2$lIaari a B.; DE KAAPSCHt KbPERMIJNM'AATSCHiAPPIJ,GELiMIT;EERD, hare plaat~~
!&&n ~i.ln~ WODi'ng op dd plaats ..el ve publie~ • in Namaqualandli,1l pacht l;Iall~ebudell hetbende •• 1. 'per .d:Jeirt~l~tie in de:Zuid
te Ter,koppen do onderyol~lIde. LEVEND~ .Afrikaan en a.i;Mre, ~11t-u\'Vsblltrle.', h"l'ft W,'Jtt"I'S hd on'~an~~nl VII" .. erseheidene
HAVE, i BOERDl';RIJ<)EREEDSCBAP en voordt"el;l(e 8snbieilinlltll voor h, l IHI,d, b, ~!O'lt·". zich, le onl~~n vuu hare kudde
GRA~E:N, alles behocrende tot een 'Eeraw ANGORAGEiTEN. th .,8 op die I,lllal~ w~idt'llrlt." . ;:~:'
~la889 Boerderij, alII:, DieIl8Vllh!e!ls ~al f' P de plá~ls "KEERP!l\~ ,Jl ill de IIfdeelilif ~Il.lllaq~~I.lld, eeue

, LEVENDE HA ,'E VERKOOPIN(:J '1or6 II g ..IIOUd~1I op d.-II SI;:,l~EN DAG VAN ~~~ AANI:H. ,
'l ., : :.': Er is 1I1(\01~ ltIot'it gt'poll'e" 0111 lid ros der G..iteu le ,erbéle~l'"' "oor welk dpel

5 Goed Gedresseerde Ezels' van 5 tot 7 jaren direkt van AII~Qra ~ierdn Jijn iOll!evoerd.·' . .; r' .
pud.: : . ! . '. Bij de:tdfJ~ ~t'legbl nheid :titi ook een ;HI!ltstl Muilezels, :Ossllr IllI'Koeijell wordën i:

6 ',,: ol Jonge] n " 2 tot 3 ti ,erkocht. .; i ,I . - T ridI:Ef,~:'~::~~!;~:~::~!~~8twee JODge: - ", ~rs
~~:~:1~;:~~~;;~~~':"'·W a1~e~A.Wood' sMaajj ers: ' · i •
: SB Vette Varkens, ' 't ' '; I, . ,
L.uei ... éderru el Bo~rderij~~reetlse".,~ AAN B~laDgbebben~en wordt vriendelijk veriocht :hnnn~ orders :'v~r de 4 en 5 Hat;k

ALS': MaaiJel"8 'ioon he~ aanstaande Saizoeu zonder uitstel In (ie zer,U,lep aan .

~~!::'PaaJ~enw~f:nr : ; I . . ; VAN DElt nrL & CO. i
1 Kapk~i- I' i •~ . 1

4 Span WlIgentnigeo 40mpleet ., Eenige Agentell';in de Kolonie; I

3 do Ploeg do: do • Wij ontleeden ,.he~ ,~olgende nan de Prijslijst, onlangs opge~~kt door W.u.r~B· !'&Oden
1 Span Jukken I A. WOOD. ,] " { . 'bl1flOllOelrnl~dp,n kan !vernemen.
3 Dnbbe1e- Voor Ploegen 'IJ,e Maaijel"8 vim. cl WOOD," hebben in openbaren Wedstrijd de, c;>vtn'winning behaald '
3 EnkeJ~ do I ' d M h' . . .' .
3 Zweedische Ploegen, lmet Stell\lD complcot : op > e ac mes van . . i
4 Jllk,keD (Kettings ('~ Zwingels) . lIJ,muelsoD, t1'7 tb.a.ai . I Albion: 4 pwu I Ohain~on, 27 maal ~,
2 Btaakland8 Eggen ; ~or1l8by, 4~ T~'I OSBORME, 73 I " ,Buc~ete 26 .,'
2 Ploeg do . ! Howard, 2~:" I Johnston 43 I " .Aul~, G " .
3 G"brdJe BeestemeHen - , . I I ti I

f 3 Ongebreido do I ;";;IB.,. R"Klt~ PtijZ~D der \Wereld zij. heJa~lld ' •• r "We.DS"; .• ~t.I~"11Ie8,40 VelZllkken j.., Yl.: ~857tet 1~7~ 'I ' i' .':;
Pikken, Graven en VI~rgereed~ap. . I' t: VAN DER 8.: J, L tt Co.

. GRANEN. . .

m H·Ë'· ~~ .•". v,", Zoad • IJZE~~ A.RJ:N! .IWZElfrwf.fu.l
tro!;eDw:!D;:~ren~nda~ederVerkooPingu: Hl. E. RU~HERFOOl{D &. BROEDijJl

. LBT WEL!: ' BIEDEN THUS AAN' . ::~" '.
~.B,.-De Verkoopmg zhl precies tÊin~9'ur~ G ..~ookle O:ie Vt-n.ler~IB8 t· I .Stop:er{i .
!. ' ,. begInnen. ' RiII",juwe Olie ~ Slid" Kristallen j Blf,c!diollnsche Teer
· - ROQde Mellie _ Terpentijn Machitl{'rlmet!r

. A.P.LOMBAARD. Ve~\..ell (Gea8sor~eeid) I Vernis , ·Alui;,'lU:,Stukken.
Malm~bury, 21 Feb. lS8o. I

iJ. W. IIflOIRRf.S Jr,. l c•.H.~.n.· ~; Braby's:" Sun Brand" G~galvan,iseer~ Ijzer.
Gegalv. KOPIIIUk,"ell ,SlijpslE't'lle!l r Toi"et~t'''en
~~, GootWf'r~: I\: "et,ligters j Ralld~lp.t~n
~, VOl sIen l Boren el\ Ollislal{en Ki8lhet1g~ell!.,

HO~lsc-hroe\'ell ' Guest's P"arrlellh~efijzerll J)0(lrlki8t~lIbe8Iag
SpiJkers, ..lie ~ttew Ny t'S Molells f'j, Wont- Tuillha~rkbll'
Spa]t- ~O: HUt"lP:~g("Ot Inllchi"~8 Sch"ve~1 .
pu~b~lvla!t Haniers Blikkm Borden Nijpilli'~r" .
SChapHsl,hnrt'll, ,Bladlood VIJlpIl ~.t;I!RIlspen
C. ~. Firm~r Bti~t-Is.. BI"dl.illk H"t'fii~(·+agt'ls
Lo~rlen PijpeIl : K ..lllp.kelels Gt'I'0len ,Kuperwerk
Kr~iwag ...n8 ':. Neg ..~p( tien SchefJ),. ~t'feed.~hap,
G!'g'8Ivnllls~erd Draad ZeepHotten soortt"'f, .

, LijmpolIelI K8rkr.Jk~ell. I

J ! ,

! Kartl·ed~.,
TE KOOP, voor l£30, een Mikroskoop,

te bevragen per briH geadresseerd aao X.
Z., kantoor zuid .dfriJwlin.

Het iii l'eD dn8gen6.emd H4RLEY BnW-
CULAR, gemRakt d~r CoLLi"!!,. eu bijna ge-
hed eieu w·. Dit; p!'clHig Mikro koop is on·
fleveer 20 duim hOOg ~" kan a4! Binocillar zoo-
wel ala Monocula,r jJElbruikt )'I'orden. Het i-
voorzien van twee ~r oculaireu met Jtbadnw8
kappeD eD tw~ ptJjectiev6Di nl, van een
dnim en van een vi~raen duim.' tOrie objec-
tieveu Van 2 dnim, ~ dhim en i du:im met eeD
~r KeJner's oculai~n kánneD tegen een valo-
tle worden' oVfrgepomeD). ne ohjectieven
worden in een "n~pieCe" geSchroefd, zoodat
men ze Ulrwis~leD lkaiJ, zonder ze te beboeveu
af .te SChrot;\"eD. f1e~ Mikroe.koop heeft twee
8plegels en ui voonion Tan ~n Welilster's con-
denser met graduatilng diaphragon; zooidat. men
b~t zuiv~rste licht oj ~t voor"er'tJ werpen kan.
V'oorts 18 bet voorzren; van een polariskoop, eeD
'tIlnd condenser, Iro~~ps, frogplate en e'eD
camera,lncida om jd, vergroote voorwerpen
op papier to teekeJileD.' Eindelijk behoort er
ee~ Bocket.mikr08~<><!platnp . bij met twO(""
dUlms conllenser el). pe nieu wst-e 'ferbeterio"
gen. De prijs is .£3l~oátaDt.·

I .

: flfgh"St-eritri ·Office. Town,
'.1. ;, , , 188 I.

I·N ~;tec~tioD uf th~ J~,lg~c;~t ~f tbe E.~tern
_ DJ_kiets 9olll't, the followwg Sale will

ki place :-1- i.'..~~-,Dtn.aOlJ ,~t~rt E~abe,th.
MAélfn~·. fH1NN !~:Co, versus WILLIAM
'. ~OfU{ ~~TT:L~TON. i' . I

~'dq Sa'illl'day. tb+ 20th ~h, 1860, at 10
o'clog)c a.m, at Port Elil&~th._,.Bion8Hhold
Forniture, 1 Piano,: Picture-. Books,' Kitchen
Uta$la, 1 Stove, et4e&e....., 1

i JAMES li.OROSBf~ High Sheriff.

roer d~p,Koop ""1)
., de·Di~te,~n

veirk()()'[Iê'Ii I de Plaatsen vOor
I,

Kantoor ";n den Baljuw, ,
, 8 Maart 1880. ".'

TH iexecutie van Gewijsde ,.'n h~t Oostelijke
.•. ' Dis~n1tta Hof. *1 de YOI~Dde :Verkooping
plaatt hebben, uame'-jtc:- : I

. 'AfAteeliq-I'ort Eliaabcth,
liAOKIE, DUNN,: & Co_,·' "8· WILLIAM

JOON NETTLtrdN ..
, Op Zatu,rdag, ~OlM~. ~880, 'a IVoormid-
c1a~ 10 uur, te ,P'trt Eliuijet.h,-ffuisraad
1 Pia~o. SGh:tderijen, Boeken, Kenkengereed-
aobap< 1 l{ agQbel. cnzóovOors..

I JAlfES ~J. GRaSBY, High SberiJl".
~ 1.:.- . "

en!
JKIEIU);.-I)at,ent,e, li:iesl~e~.eq,.enz;

seren Foroe, Gal

u ST'JMMACBINES, ZA~
I molens, Vl~sohmolePa, L~no1ie, Verf~ar:et'J,

] 1 ,K~pe.r~ood~ S~hroeren",Sta~vatacbrpeve~;J Boutjes,
IJ, I I

:, i GEGALjV......,....,....ERl)

op' te gcY:tln
b~talen vQbr

/1 J

zijn dese P~ataeil
lXH'1J'UIUU drijven, zulk een

alle lengten

VOORRAÁD YAN

Allle.e:tne I~IM'W

OEORGE FI'NDLAl & eO.,
lI&p.mJn van IJ.erwaren; Gra~eltr&&t

:... " I . i'

Bt:BB&lI. 'fE, KOOP : ......
L i - : .'

Pdrt.lnnd Cement, :Tonnen eb: 'hal"e Tonnen
Pas-ijscbe Pleister-, in '''aben ffi 'I'onsetjes
V QQl'vaste Steenon en Klei, Bakeé's Steen

t klompen ~ ,I " f i
Bakken Fornuiaovene, kQru.pteet I
.IJler in StAvell,pllIldé!S en' Bladen
Bladlood, Looden Pijpen, Patente I-lagel
Da.kzink. Rietdekk;era T~uw t

~al ..ani_rp Gebogen Uier, (} eli 10 l'oet
Gegal. '" .,,_~,rde \~,()nlt.en.: Goten en Regen-

Oh&n~r.e~gl •• ;~tol; 6Ó bij 20 '
Gerold RllW P1aa~,lascvoorrvalliebton

· RiOOlpijpeD, Bogt~ en HechWukt.:en. vaa
· 'Aal-dewerk ; .
, , Klo.etpotten e-n F~ppen, van Aardewerk:
· Gegoten Llseren ~eeppotttlil en I~ikpotten
. Ba- potten, groote ;,e~teu IJzeren Ketels
IJzeren Graf'hekken, ftJenwé' patronen
Pompen, Gegoten; qzereD' Zuig- en Geel

KOpereD Befpompen
PQwpell' van Gaga vaniseerd g. slageu Llzer,

voor Aal1neme;rs ,
Koperen Wijn pompen op \(agelltjc!I
'\Vnsch-, Wring· ell' Mnll:::clm8chin~
Assen. van I zer, voor Wa.gens en Schotscbe

. Karren .
Assen, Maal Patent, Il. H,l~,li. ~~. li
Karveren en Uenoqhereli
Wugenveren. en ~ware .veren voor VraclJt.-

wagens ! , ': •

Balld-Zo.agmllchin,* en .Spoflt)in~m~cbines
Wagenremmers, AliBen voor I .ansom Cabs
IJzeren. Ledekan~o, Stompe, oIet Ver-

hemelte en Tei!t , I
Kookkagcbels. een Irroot a8IlOrtimen~.. . :

----------- --+.-.--.----..---~ ...~..

¥aartschappij, besloten ziJnde 'de zaken van
tie. breiden, is voornemens. Agenten in de
tal ~n,ioeken rnwachten van al degenen, die

tlIt'·......n op zich 1;6 nemen.' ;
. I

, ! .
vraagt Tenders voor het Huren 1 van bove1gemj31de

IAp~il ~Dst., 'welke moeten jingezonden ~orden in ieeD ,UUIS.,.Nr ..

Veáerschingsalon," nie,t later dan den 15den M:aart~ en !I'Elad~sl8e4~l'd

te~r v~n Dienst, Spoorweg i'erminns, Kllá.pstad, va~ wiep
r'

. JAMES r)ELI1,
Direkteur VaJl;1i..Lnell,!!J~.

I ."
i H. RU~ERTI,

;KOOrMAN,
8(;UIO/P~- I'.~ !~onJiISSU .tG~NT,

, ..,.en Oostérsche No. 5t;, ST.; GEORG~TRAAT,:
, • 1

Te~nover de Znid-A.frik&a.nscM B&nkJ
;

SNOEK Pfi:KELillii'I . '. I ,

Te Koop in • PakhlliteD '?n
LON!O, COI{iITT &:Co.,

SU, Lan;:e!lrllat,

Qnder~eteeke+den ontschepe!l thans
I ,.

Ex "T&iwall" van 'oochow," ,
2100 KOLI1n;S TffEE), BESTAANDE IN:-

[Congo ln Halvekistjes en Kistjes
Soncbohg in Kist jeR, ticl' kwaliteiten

, GilJi,nn~ Mengsel'in 10 catty eli 20 catty Kistjes ' ..
, ,I " Welliekeode Caper, W&lrieken4e Orange Pekó en Gunpowder

~ \ '. , ~!.. Ex "HerinaJi n' van Hongkong.
: 112.50: Kisten Ge~~rkonfijt en :Chow ,efoW in Ki~tell ~au zes 6 Ibt Potten _,,_'_
PQt1en, va_lgewigt. : . , : '

.1 ," , . Bic VEil'W!9~T1!N ALJ.E DAGEN
I . . ,i Ex" Peggy Dog ,. ;van de. Perzisehe Golf
ia20Ó KOLLI~ DADELS, in Mat.t~. Zakjes en Kisoon.

" ' lj, l EN B8BBW VOORHANDEN, ,

. ~uis, Rangooh en BrJrine. Rijst, al~ook M.a.miti1l8! ""u.l.II!!i'lI' .•

voorraad van alle kwsliteiten:in groote en kleiue Zakken.'
rijgbaar tegen de laag8te Mar~prij ..en. .

"

.~ .
Jalij 23

: :. I

D1<: Ondergeteeke~d. heel~ bove~gemelde
begoDnen en is getead .toren ~ onhao·

: ~n on te malen voot zijne o,de vri~ndeu. Je
Boeren en aD<1eren' ':Termen' ~s, peri Zak van
drie bnsbels en beh08Tlijke b&liening, r-toom
uI gereed gemaakt worden o,m Lt! maleu op
ioderen weekdag voor~ bop die uiet min,ler dRn
10 zakken iu eells zeD~eri, eu ook degenelI die
een aantal kleinere hohoolbedeu te gelijk bren-
gen zullen, ind;en mogeliJk, gehol~en worden,

'F, W.. JOHNSON ...
Onrban, 16 Februanj 1880 .•. . .

Eatls, ' •• rdu,
O.kkta,

.'

•PUBLIEKE VERKOOPIN"G

TJIR PLAATSB I Zltid Afrikaan" IJzer! .
AAN DE PAA';RL .. MICROSXOOP.

~,UitkiJk," k
'NABIJ KLAPMuts STATION.
. . 1

:DE gewone Verkooping vanrn Ondergetee· .
k~ndf ui plaats beb~en op :

• Do~derdag, 25 ~.naart
(in :p140.1s!\,au 23., z.o()a[a tJr0C9t/r geadvt'rteerd),

· WA~BER Zt:LL!N wO!RDElfviRKocHr,
:70 U?t~~~tA~de Potbergs'che! Ezels, ,aD 2
, tJot li J~t, wnaroucfer 2 "pan Transport
• 'zeIs. groot en ster~. en in goede conditie
1 pjwr Karezel8. groot ~n sterk
3 Pilar' _ I\arps"rden, . goed gedresseerd,

~RuiDs, 4 en .) jaar ;
"~r"88eerde RiJ~rden., waaronder 1

Ruin. 15 handeo hoog,. een Jufvl'01lwl
Piu~rd, en een nitmllDteud :-'!chietpaard

1 Paar goedgeGresseerd;e Memes
: 2,0 AiJ.nteelbeestcn VRn ~oed Ras, waarondet
! eenige Vaarzen die op Katven gaan
: 2 Span:extrn Trek08sen (Bas~aards)
! 6 Vetto Slagtkoeijen. :
:300 Eitra Vett'e Merino 8ame~, geschikt. ,.oor
! den Slag~el", ~.
~50 ":,, Merino Ooiijen (G'os Ooijell)

ti ..":"Kapster Bokken -,
V'ette Varken8 '

. Mi~d éxtra Zaadha veli :
~OO ,;, Aken" " I:
! ~ Span:Nieáwe Ezeltnigen, 4 paar Karlui. I,

~ , gen I '
i '2 Skrll~ !Jnggies, eD!., enz.
I'k C, F.·BElJERS, M, SD.

I Uitf(ijk. 4; Maart 1880. . •

" en Gratis vervoer van ~
unctie. '

MARATS, Co., Afalagera.

<tB~8itrice," binnen van N York ;'A.11'_lIII,.,",'.'
( '~. I iqe Qn~~rg~t~eken. en hun~e vie

,• ...,...IIII'-'I'&j;7' '~r.e,.de ~eDteDQ.lal
" BroetIBaellines: .Divan
de':,.ele Gethigschriften, ~i6 wij Y~ StruisyqgeJb~l'ou
. is het ~olgende. '.

, V Ál( DI\R B~L &; Co., K~.p8tld, ,
H~erfu.-l1Itt doet mij Ve'I !(efloelfEinU te b€richtcll, dkt de
.... n u "e\~ochl ,heb. I~n ~olle herft' ~".nt"',,()rtl. Vi,ipr de eelate lJIo.tn ••mt
IU gepl.ilt$l. WlUrvan ik n~Ken lIelOlloe Kuike,/' ~refg. U,I 081

~Wae~lf.·I~elIe'lHe81 te zijn; vall het r<>6tan~ bévond ik ,lat drill del EJj.'ren
~rBcpt ecu Vol"'assen KUlken vootl. dOQd in d'eu d"p .• etoorzukt

t wa""lijk 7eSI:en, dnt n we BrneimRchin" !le b~8le i.:die' ik beprorilJ heb
. • daaraan; verbouden 'jn bal:e ee".on"digheid. tO het _«irkeD. •

"~h dezen ~ri.r I:ebruik makeu als een getui~8Chrift. ,
: i .: UIV. p... Die~a"r •. ; I

; i " " . I .., J FREri, P'Il1~O'~
-' I . '",,' ï

i Ge~l~i~n ~elie~e•. ~r"~i~i~ ... ,!ek te .~'''ij
.N 1 ~,~ ~ , ; BY J. ~

: ~ i - ! 35 BT:.GE\>pG~S'fR¥T, i
••• ,.~ AG..... ·j 'v ' . . .,

. I ~ i,.,' 1 ,.' ", I :' ,~ .~o.,..rr<~ ,
I •

] ;

Vogelst~ederen.
,I

DE Obderge~k~~le koop" iedere hoeveel.
, hei'd ~truisYJdittFeDj en i8 te vinden op
Kanf.ool:, No. ,20, Butget1'aat, ,van 8 T,ro, tot.,
S luur u·m., I I, .' '.

., l E. G. ASPEL4~G,, ,

AKK EN

er G
I ' , .

't' -Gedrukt ~ij 8~ '" HO~Kna, '0. Jl
~teel Bc.na~Ku.~ ,,

I



~.

>wo,
h, 188
1 as
Sale

h
VIL A

.vILLIAM

t ' i,

TODDeo

-n tJ('S I, ,
r's S en I

I
I I

D

,:,\gel

I!) voet ' ,
t_:-'j

n ge -

t,n
Ikken,

[JCU

De l{lll, eL!~
di anzo- cdaan Il
gemei?'lte nl t"T, ,..
Te~dee!dhe,d dsard

'ell 1 er,

,
. c n Wall st~hl~ nu

cbotsche

1" 1f
ir Vracht-

li hines
)fT, Ca
met Ver·, I e,

ut.

IJ [
'r

\. R,
van
!lo Co.,
_e;traat

ease
en emelde,
te t ran-

lSSO .

ikros
erd

Y BINO·

'n

net twee"'
.er tert·

n.

, No. 11

\\ 11 v- rn",",men dat de eornrnlssi to ve m rderi
van ~ -'11t t,en den Kerker d ral reeds beelt
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, ,

Ir.I',en. Hl'icbetJui;j
Hl:ciiniIMni·ilI;Guds. WaQneer mea.

bl\ndelt, .al het wel '
nl toch ~el mOll"n ge-
sal De. M.,nrlaten; of De.
Vertrouwmde met dee

te hebben gellnen, :
Noem ik mij, ~

DRB Nim. GRB. K~
: r

NIEUWS ~r PI .. 't:ae \,CIGJI:LCJf,EIZ:A:Nburr. n",DlI19~' UC)O.l],vetkc>Otlen.
2
4' .D1.,...... " ...

2.w
4

WO
2 Bok
1 t.; AD1"al2~euj
.. "lJuu,....,..'.,.

S
1 Drie-voor
1 Wat;frlrar, i
1 Braakland, Esz"e
1 Zaailftllds l dtI._
4 Grod,te KUIlp~li08
G Ual ~ Legger:4
8 Span Tui"lm "

Gra\~n, Pikken. cns., ens. ('IIZ,

j i \ U. WETHMA R,
i
J L I

-MalwC8b,ry, 3 !Ifeb: 1880.

J. W.I.,rrt~, Jr., l Co.,tfsl:t::rt\

Hol!pruit, 23 Februari].

"DE1ZUlD AFRIKAAN."
~ dm lWnkteJ,.., II!

"

)
/'

lIMijnheer,-lk 'sitl'in OW blad vaa ll,
~tlelve nu drieUlw pal' week sat "",!"U',I"~'~'
doet mij en ,eien VRn harte genoegen
men j en nog meet verbeulI't bet ons, dat
be!lloten bebt op: sterken aand",nll'. uit ..
deelen des lands. I Het il 008 een dUIdeliJk
dae er nog eene groote meerderbeid ''
Ilwe gevoelens.: deek en uwe bellill8elell
daan i,. Het doet 01)8 bart lr0ed juist nu de
tiJdinll' te ont\"augeq dRt !rij vOO1ui~at,
'_r wei weten, !fat in den lulJiten tijd
.elh door Ilodadidnstige wed:bIRden, aw ""1~t.tIotnl.t·
pug bedoeld werd.

Van mute ~ehik tne~ Il...en vooruitgRng.
het jletal inteekensren 0]1 uw btnd IlU ook
held worden, hetgeen ik niet Ran twijfel.

.' INTKa

'/~)EOHRISTEN."
SCHIMPEN OP HOLLAND.

dan dm RedakteJ,r. ,
MiJnheer,-De ~edJlkti'e "an de " Chn.ten"

biet lI'e .. onnen in de achting van weldenkenden:.met
die uitdrukking: t· dat geen TrRoifl\ler op Hellaad
sicb behoeft te beroepen in uren Villi wulUJlifo, ge-

n ' ••,aar. !'
, Q,p de .. Chrilittt" miaechien? ,
Laat mij de redactie tenos berinneren dat,;niet

ueebt& de Welutqt, maar allebladen ftn Ii4lDilf!be
fallI!' in Holland met de TJ1lDSValera 81mpathi~ren.

En geen blad meer dan de invloedrijke STANU;t.B.D.
Kolom op kolom ~eeft dat blad opaDgesteld, ,~r de
TranSVll1llecllle beijIngen; SOo legt dat blad, 0.«: 19
Jan. .. Elk blad, ld.' ,an bier nMr de Kup laat,
~...,e de dui~eliilre aporen",van onze veróDtwa,ardfging
O,er Wilt er ID de lTrállnw If8beurt." ;i
,. De TrnoaV1\lers hebben irr Holland, onder allerlei
partijelI, vele vrienden, docb de .. ChriItjm" ,J ge-
d,raagt zich onvriendelijk seo .. el tegeDover 'Holland
ab de Tmn.llvaaJ. .

y ~.
['Tot wegtuilDi~g vau misveratand moge~ wij de

,oTgeode Ranbalin'tc publiceren uit een hrief dieo wij
ontyiogen \"1Ul den'echrijver der gvïucrimineesde p.m-
~ in de- rhriilen :-" Vooreerst de! I ! lijn' niet
T,8Il mij. 't Is delfout van den drukker. Th 8Omef:
··adreB te former\3n en te senden aan koni.ngin' ...
'omdllt' ens." DIJ drukker verstond de aanbalinge-
,"kens Ills! !! VOOlta WRlI het in de verste ;'erte
Diet mijne bedoeiing 0'E' Holland te ecbimpen. I Ik
1I.,n rein dUTVnn" Ik bedoelde, dat WRre er '
Ii;k gevaltr, wij in de kolonie lelf louden 101J1I1l,
dat bet gevSllr grweerd worde, en dat een buiten-
Iaod8Obe mogenbeid niet beboeft tlLllllCben beide te
komen." Deze opheldering pIIlR!.8eDwij glIArne ter
hgtva.aroiging tRil onsen tijdgenoot.s--Rao.]

DE KERKELIJKE TOESTAND TE CALVINIA.
~ an ek Redakieu».

Mijnheer,-De oude. ~Qmeente te delet plRlltee
leeft zich ten tweede maal laten leiden op ee),e ~ ize,
die sich niet gemakkelijk 1l\l\t verklar,,". 'Il< .-, 'I

&Dna Diet de gl\n~be oude geechiedenie, dié '" i -
ding g1\f tot de sticbting der tweede ~emeen~e, U.I, '

deelen. Ee» ieder heri nnert zich riag, dat
taDe der boofdoorsaken WRe, dat Da. ¥cOaner
wel een bulpprediker wilde, mRar .ond~~
IClnAt IIIIn sieb, eo oiet te bewellen Wftl om sijne
jurisdictie over de gemeente op te ge Yen. .v.a.w.,
hij lOU predikant JiJD tin de hulpprediker ~et werk
doen en de hitte ~ daags drallen. In dell Kerke-
J:Ud, Rmg eo Snode SRI De. M de II'8meente ver-
tegenwoordi~en. t Dit ja bet wat de leden d~ tweede
pmeenLe oiet ba4den ffewild, en zij kOlen $en eigell
leel'1Ulr boven eeJj hulpprediker. En wat ,aiet men.u' De. M. bew~igt weder er iD een hulpprediker
,oe te atllan. Ja, :bij sa~ uit de putorij gM!! en lich
JDet de £200, die lIij un het GOllvernement ÓDtVl\Djrt,
.vmefto stellen. j M'RIll'virtuNl blijft, DIl. M. leeraar
ier gemeente. Dpét bij, biervan afstand of> bedankt
"ij, dltn is de !!,,!lQeen~ wellig' b..ar £200 r,njt. En
toch wordt de gemeente genoodl&&kt om_~300 uit
_en beurs" b.len: Voor wat: Om Di. M. de
£200 te doen behouden,' "'urVRn de jZ'emeeJlte tocb
4lOk nil niets beeft\, eli oJb deD bulpprediker aijn werk
te IRten doen, 8i~ h,,"Ore, 'Mijnheer, ik nOem dele
o,ereenkomst' OH chcriatelijk gebied Hn" onheilige.
lndien de predIkant ván cal viniR DIet zijD werk
doen kan, dAn tneIeat ,hij .gew'3te08bahe een en ande-
liD weg kieleD. wRIlrdÓór de Ilemeepte Diét IRnger
1telWurd 611 belaai w014, en bij lal voor ziobzelven
er lDe6r eer bij bebalell. Het koette der t"'eede git-
meente duizenden TI\II ponden sterling en yele lleer
attere onaa0A'enaambed:ea, om v&jllbet Sib~etbi.me
bevrijd te worden! j mlllr ook bet overblij,~nde dMt
der gl'meenle ZIII tel.! van dieo beker moeten proe'MI,
ieta dat lij, na hare g:ehecbt.beid aan Dt.~M., Diet
'l'8rdiend heeft.

Mijnheer, bet is niet mijn doel een geialfde d81
Heeren aan te rahden. Ik heb bet ,enrollwell dllt
hij op zijn manier lijn beat beeft g:edllAli ,oor de
(emeente, en eere lij bern, d'Rt nim tegelf zijll per-
lOOD,zelfa niet dOOT een vijand, kAn wor:ien un-
p:evoerd. .Het ie 81~clit& s_ijn jllmmerliJklf"tong,al.
Maar wat Ik vraag, 1.8, of dit! gllnaehe tl'RDMCtie lat
wekken tot beil; der gemeellta. en tol ee, 'an dell
Heeren'a nllllm I 'Let op bet vólgellde:

G.lukt bet d. (emeente een ilulppredlker te vin-
~1I; d~~ Inllen er te o..mniR drie l~ren' lijD, die
ieder Elln MnhanJ 1111heb'llen e, aicb ~oodaaakt
.. I zieD het groote OahlniR i. de leDp en breedte te
~rreieD.

De gemeenten rullen'jMriij\:a pine minus '£000 aan
predikanteD..aalaris moeten betalen, om niet eent te
apreken' VIIn andere u.itglU'en en de bituirelonaange-
IlUmbedm die VQlgeD lullell'.· I

Is bet niet aid een tweede pr&di'bnt (de. lOOD
van den booggeachten Prof.) Hi de oude' getDeente
'Wo* beroepen t.en einde baar telf8110ver 48 tweede
op ~ .werken !! ' i

MIJ dunkt het ware verreweg betergew~, indiell
men lie:rer een dEll'volgende plRn.nen bRd ~'VOlgd :_
Allen 10 de ou~e geinllente dIe een h predixer
we1l8Cben te beb~n kunnen tot tie tweed gemeente
oTergun, want lDeD ,corsekel' onder de ~beidinlf
van e6D getrouw~n herder komen sal. :Qoor dit te
doen sa.l men mirider onkoste:n en opotr8rin~ bebben
dan waonet!r ~n 6ell bulpprediker ging: beroepen:
Langs dl'~en weg kan de fZ'emeente weder, ~n w.r-
den, wanDeer .~"tuurl;jk allen .tot de t~ed. ~
meeuttnllllen Zl~ overlfeg'l&n. of wil me, dit niet
~t l)s. M. dlln ile edelmoedigheid bebben OOI tot
IIlD knkerud te Ileggen : .. Ik lie d." de II'8meente
een ander wil he~ben j li.et O,ID iemand W beroepen
met Gouverneme4t& 8IIIRnS, dIt! ook naar den sin der

! "eede ~emeeDte 'is. Neemt bij aan, dan ·bedank ik
ale predikAnt ,.aolCalviniA eo treedt de gekolene tell
!,oUe..in mijn... plMts, mits dat men mij ijan £200
JMrhl~8 I!'~eft, oft eej!e som biermede gelijkstaande,
opdat Ik lIlet '"Jj bO"lfer omkom ..." Geecbiedt ditw kan men bInnen 1Iort h~I'eeDil(ing 'Van !beide ~
~eellten ,erWl\ch!en. En Ik geloof stellig dat de pre-
dikant der ty;e~e t;6mtente spoedig bet hart eener
adeTe gemlHlnte' &al WInnen. Doch de beate eli
~e weg i,l! ~'t de ~erkl'raad met Del-M. open.
Mrtig sal ZlJn ~ bem' duidelijk het geroeIen der

I
li

nri beer
WelEer" .

t!e!hddbBblbmo!BD den
D&me JaDe

oen'edng,
J. J, Kotllé,
beer Jobn

VERf{OOPi\l;- , ,
VÁN '11I1!Ij, VllUQlITBARE

Zaai- en ~.We~plaats,
, .... ~., oz.,

N Á. B IJ K!A A PST An,

Do_Ildel'(~gtl 25
" 1;.,'''''';';'' _

DE "{~R. di!4RL a. JOUIFI.T, 'r
wegenslangdlirige tiekeliJl,c on: ,

beden verpl'igt de ~rderij op te j!PV

bovellgt'me~~en, dag .iPubli-ek doen re
met •

LIBBRI\,lL BONUS,
1. Z'ijne iIOO ~CDst(g bekende llaats I,

jet:Jsfontein," gelegeri,"in delKupscbe
bij Kuilarivser, groot ~tbtrent 500 morgen
een prachtigen voorraad Water V00r7;"n,
niet alleen bekend .Is de beste Zaru- lU

plaats voor :Groot\'t'e~ilt dat dist rikt , maar
van wege hllre uitgestrekte Anrdnpptl,
Moestuinen, eu hel rt tij wlf,,~, o"d ~~t

voor bët aanplanten .yan zeg 200,0(1\1
stok keu. Groote StfuiAvogclkarnl"'1I '0
met weinig onkosten worden npg'l'sIR~p"
Gebouwen bostnan uit twoe gprHlferiJke \Y
buizen, Slalltn, l'lI Ife vele andere
Gebouwen, Jongcll8b.uizen, enz.

2. LEVEN DE HA VoE, ENZ!

et Dien 't aide", ",ia de -rre~ ftn'uwe
VÓ!l?OllidE'ra.!Afrikanet'1!, die nit FraDlChen ploecl.'ont-

wijl" Eendragt maRkt ~," di. Tan
Q.ciURnd,schlevootoudel'8 WII8 en nog 'ia. Wau

moecn,Ben I!'l1n8ti~euitkolDlt ,oJ~n. ze8i
muk, ona i, mar dOlD I" Het

wetenechap en'kullde 111\11, Jut die
voorgangers oyer. Ala U,," bart op
klopt, lijt gij een bruikhllq werhuig
Tan uw I&ndaard. WMr lemud Je-

tri..h'...Io".n of ,an aijne nIltie 4enki--hoe
ve.'lan_" dat zijn tejlenpanij bem hOOlf ral

volk zich tot nietl gOejJá iD eta&t
nietl Iloedt tot stAnd. Etn ,oli da,
aeht-is reed, balf nrIoren, Du

mClI8d"i.t,an~I,~,tÏirb"id en volbardinlf' -

-M
~kening : :.

Op DÏ!'g~d~g,2~ : as,
publiek verkoQpen! hare w&I~~ende vroo,~laata
KLAVERVALLEI en an~e~ gelegen pla.ata
"lrIoedverloreb," ~Iegeb db'de Bergririf'r na,
bij Honingber", i~ dese Ut!leeling. Daar heide
Plasteen aan !le Bergri,ie;r gel'?g6D zijn, is er, , ~
pn gebrek aan water. "
, De Gebouw~n op-dezel,e-zijn gQed en hecht
g;ebou wd en ill goede ordë, ~ ,

LOSSE oom1EB.EN.
7 Goedg~dres8eerde Ea&~ van 2 tot

jarep oud
8 Koeien! met Kalv818D
1 Goedg~teolde Bol

80 Aanteel Bokken '
10 Vá'rlre~s : '
1 TeDtw~gen,zoo ~d:aI8 nieu,"
lOpen Kar op Veet:erl

10 debreiae Velzakkén ,
2 ~ pan '1)uigen compleet
1 Dubbe~-voor Ploeg f 'I.U. "I ~......'
1 Enkele, do: do. > LIt n Arl',ika8fll~ K4Jllfl~~,
2 EgJren \com;pleet ,. J '~

1 Kruiwagen ~tuR:RA.Y'S GIFT.
1 Water\!at
1 Lot Dekstroo ." I •

ZwinlNla e'll Kettibgs , HIERBIJ geaobiedt kennÏ1!gevio~, Jat
Grave~, Pikken en Vorken den 3hten MAART AANST.,

" Een ho,eveelheid 'StnidlJgeteedschap. adres aan dell' ÓQdergeteekende, nAn
GRAJfElf.. ~UIl.Dingewacht worden om toellltlDg lot

~O Mudde~ Haver, ';oea Toor zaad Vakante Scholieraplaotaen onder de "M
I e, Gift," overeellkom8itg met en onder de

12 "I, Rog h,"" l' b '_n t lIDgt'D van et ...,.,l.amen van nu WIJ e' a~
12 ": Gal'st ,Ol ."" heer HENRi MURrUt, De aanzoeken moel!l

r HUISuaD. ' 'et'gezeld glIAl'! V8D ~n~ opgaaf .fan den ,'ude-
2 Kleed., Kasten , i dom dae lrandidaatB, ·J3e namen zijner ()ude~
1 do.1 Rak " .sóodanige' inlicb:tJog.&n betrdl'endo bonne
8 Kat~18i met Bed~erl oom.,ll?et komst, ala dj Qlo~elJ lbezi~t6n. Elke
5 A.aozeUafels met r4.fl\.1l,idepoot:en moet, alvoréna tot ~t KollegA te Yf-orden
1 1;lo.dtare1_ .. ; gelaten, dell SeDaát~oen blijken cmt hrj ,
2 RD8t~~keD • '. graad van ~kwaambeid heeft verkTl'ger

KombDlsgoederel?' &1sBakklBt, Emmers", thans gevorderd wordt no andere Jan
pottenj CD paDnel~.\., ' ~ij hunne 11'1trediog' ill dit inst~tuot. 'le

De Verk09ping zal Réhouden worden ter era diet' IcboliersplBatsf'JD .sullen, wo lar~u
. I_-ts H Kli.. a.l1 . u' .LIBERA AI BO- et KoH~iJ)e~oekeo, den !3l'nnnt V,)()rt<lal~'
pUloll. e J{CIoTerv el. ~n- I van tijd tbti·~ijt.l moeten oVértuil!£on van ball"
NUS zal geg~venworden:. zenlijken eU voldoenden vOQf\litgat\g
N.B.-Dé Verkooping ~\ ~recie8 ten 9 ure be I H. )lARTlN }I'OOT,
'ginnell' ' .. Secret.'lris\'all rien ~

De Wcld. JOH~A lt: BASSON.
J. ,Wo :MobREES IJJ;. Co.~Afslagen.

• • <

ARKTPRIJZBN.

11 tot lf Maart 1880.
£ 8. d, ~ £ •.

AI\l'da![,nel,en,pr. 3 be. 0 9 0 ~ 0 18
per a bush. 1 17 6 -4 2 10
lb. ,.. 0 2 0 ..... 0 2

per stuk .. 0 2 0 -- 0 2
per 100 .. 0 14 6 ~ 0 16
3be ... 0 9 6"':'0 9
per stuk 0 1 3 --;' 0 2

per 8 be. .. 0 7 10 -'- 0 8
pr, lOO lb. 0 8 2""; 0 6
16 ukken 2 10 0"';' 2 10

per 3 be. 0 16 2 - 1 2
I 3 be. .. 0 14 1"'; 0 U 1
,per3be .... 0 1) O~O 6 7

B&SrUt\I'E urr .
30 Fraai_kl Slegt- el'l Trekossen en

1 paar sterke Karpanrden, 1 Rijpaar.I. 1
(nieuw}, Open- on Kapkar 'op Veren, PI
Eggen, Graven, Tuigen, ens , Miel
eDZ., enz. Odk -Io JI1udden Rog, Il do
8 do. aRrst,,§O~lo. pf'llchtige Aardappel
100 vrachten Mos!,., ene., onz.

2 Wagen.
29 do.

,22 Karren
83 do.
"

U:RK&OPINGEN.
VEE EN LOSSE GOE])EaEN

8, Hofmeyr's Ghambel's,
Kaal,sb"I, D Feb 1880.

{ I. F. PENT!: EN CO.
lIaart.22.-Wellington, Varkens, vao J. S.

N~'hling.
H. A, FAGAN.

·'M&árt. ,24.~Talbagb. Vee, Graan, Wijn ~
n.n A. O~Redelingbuija., '

DE~bROOTSTE VOO~D
- ~ • • "t. ~

, - , VAN' , .

-~'f~ ita) '_:"~:,B'~~.~< E ''I ~;E N
w ,C.,,~WitJ>,"1' • ;",,'!ri ..... L..a:f'-,

t~t fN·,' -%,OID ,>~~ft(A"::
88, 90 en:·~.p2!n.t.NGntARKTSTSAAT,~1 KAAPSTAD,

D.;-'tI S A A C S ,&' ::CO.
H'EBI3EN ollin 1,..t:)'illJ!it'k'l'an de Ka8-pstarl .. 'r.ne BuillflJ j)1~tr1kl~n It Itl""'

dal iij hlJni,e Gthopwt'1l aaolllt'rkeliJk 'I'rgrnot, ht'~b~lI' tot bel IF pI, H ,I"; '1'

hUil uitgebr~IJell vooiT8arl,'!Wt'lkt'n "ij I!I'IUSl kunnen unht-"'i1e1l, daar ;\'!, Arti" I" "
gO-t'd dro~l! ~c>ut 'gellHllikC Z'ijJl, geschikL voor óit IdlUllIlll:' Ilt! :\"ilt"Wlar,. ,,·Ie I"tell -,

dezell hnndel gëdrê\'elE\l'~bUelldf', en 'kollie Il I .. I:n'lpers op dt' kng ..lltche M ,t· I ZIJ'dr, 1
iiI staaL om I~H·rkooAAo ~- •

GOED-E ~h:UBt.LSt tf'g~n :nerkwaartli;! LAGH PRpZEN. 1),,"I!I.lJ' Icl' I

zij uok \OUlnemt:'{)_8 V90R K:ONTAN't' GELD t" vtlrkoope{', IIrl elI. h'll '" ,.'
itdt !lall hUll"e 1{II111téltbet \olle v'{)oróe,,1 'all kl .. lllt '1'1 Jrlstt'O 'te j,teVt'II, dllar t' III ' I'"

"ege\ell wodlt ,Iwr K,\V:AlJE"SCHULDEN. _ .
Eell gruIIt assortHI1:t~1l l'all 111 dl: kulollie ~t'rnaiiklc lIlt-ullël. t'1l Sti, khllUIII, :-l~'

en áltTJd \'uorl.u,"l,,". :. '
1It'1 Publlt'k \\I,nh uil~t'nooJi~t.l tol lid kO'"~1I ZI~1I va,~ ["II'H", \Onl'''" .,

Vt-rl!l'llIen Y~II de IHIJ Zë;fI.

VAS:I'E IGOEDEREN'

p. J. BOSlIIÁN,
:Maart. 15.-Stelledboscb, Vaste en Losse

Goederen, V&Il .Mej D. R. A. Cloete.
, L, P. I. V1N O£'R POlL. !

Maart. !7,-Voge18tr11iafontein, afd. :aic~,
m~lld, Vee, Vaste eD Loe8e Goed~n, van R'
P. Bptha, Sr. ,

I. J, HOFJ(.8TR .IN ZOON.
M&a'rt. 25.-Kuilsri'ier, Voo,

LOMe goederen, van C. G. Joubert_
Vute

BARRY lIN NHIN.
i¥aárt. 27.'"-Robertaon, Vlll!te

GPederen, van P. J. de Wet.
alt ~e

I S. MAUlS EN CD.
,Maart. Sl.-Otterklril, ncht'er Purl, Vaste

en LOsse Goederen, van O. J T. Dreyer.
, C. PRITCBAl'!D.
,.April. 1 -Beaufort', West, Vastgoed, var!

S. C.iGree£
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