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l\fAILDIENS'l.j!
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vaste en ~oS8eGaMeten.
'e
:}

0(' !'toombooten
, I

Vark~ns.
!vër1t&;tt, "Uit ~e

te, WELLntGTO:Z;,
, ,

en 22 dezer,

WAAJ;.. onlangs sion een
, t .hebbende, .heeft den
publiek te, ver~pen.

~~r~~i~.,.auJ,J, ~.ali ottER,
. L-Haar weliogerigt, groOt en

luchtig voorSien vaQ alle gemak.
ken, ruime Moestuin (béplaut
met eenige Sta~, eus., enz.,
benevens een fraai je daaraan greneeede,
Dit Eigendom is gelogen in het. meest aan-
gename gedeelte, van het DOrp, in de K rl~traat,
naast de Jongelinge. vereeniging, en kan met
'weinig kosten ondee eene Dubbele V,.erdieping
gebragt en tot een der. (raaiste Gebouwen
gemaakt worden. Het Eigendom zal eerst in
twee peroeelen on: daarna gezamenlijk worden
opgeveild, tot gerief van koopers. ,

IT, LOSSE GOEflEREN, bestaande uit
Ledekanten, Kasteo, Tafels, Stoelen, 'Glas- en
Aardewerk, Keukengereedscbap, ens. ene., en
wat er meer ten' verkoop zal word~ aan-
geboden. ; :'

n••• 8 al ~egefe. "rtlet.
Verkooping te begiIinen.om 10 Uur,

P. :J. BOSMAN, P,W.ZD"
" Afslager,

Stellenboscb, 17 ;Maarl 1880

MElUl!'VR. P.
kleioer Erf

, ODder~keode
l\I, at-chnppij vertr. k.!;,

ENG.LAND, ::, . MAR .
via hl .d ..ir a, nm de n ~an.I"t(,r. Uinlw'all, le St, t'\ : '
Helen ~ ",11, Avce- -iou ~,!I I·~;.:. nde Hp h~l'a~RIIJe;: \;lp Maandág,
tu-sch-utii-l-u. I 1. I ~ . •

TEU'l'O'" K t M'~ 30 Ut' 1l),,8Irlelijkna n~nkoinst.', ap, ,\);,..1'<0, "nl\at. .
~GB.IHN, ~apt, \VAt' L~IGl1. 13 April, ' :
N UBI AN, Kapt. B,I!, DRlll{jE" '27 A pril. !
AH.AB, Kapt, C,uNEs'lll ~leJ, 'i

~ Lt!: UE Kr 'ITL\ \l' \S ,,~N ,.\ T :\II: i ~ ,.. ------ -~...____'i_-~--"-,' --
• I' ,

YHlrek, «u ,iJ oJ de \1 ert i- ti ,I,.~('tl, n~! 50 I<:dra "tUt, ......'._.•,,". en K.eUe.
aa'kb\~};~nlU i-d-r c *o"uh Pt 'an E.~pln,,' ••i'50 Trtk~ tU JOlt 08!lt,D~ " •• ~.tI~r
ea e dns i . dt· 28 dn_e,11 ,ct dv Stoom- 0 .t nu.in i :r • S'" 'jl·t •• D~AI,d-TrAk •
No.taa h"rc reis VOOl'!,~,.r, I, eelll~e 'pa~Qe q ~., '"

ZAZ1ZIBAR, : l '1 .8srn,
te Delaroabaai. I u~Ambul!e, Q'ldlimane ed: Ei ZUL

:'>iO/8mblqtil· ailllle,:geuue. ; ! i ~ :

,Retonrk.arlj,'s worOen ui.ger-ikt I,gen ver- 1 J STA~IE.
,romderde Prijzen, l. ~i Op Woensdag

V(~or Vracht of I'a~~n"e do' men aanloek bi~ ': ", '
de KSt,toren ,ICI .\Ldsch,appij, in de A Id.rley. :: . PRECiES

straal. , ' l, ,.. . :; De Ossen zijri opge
I £108, ~. FULU,R, i I door den beer .

Dir"kt, ur ,J" rH~1 voor Zuid Af,jLa. ' , DAVID
-L-.-- '

Naar Engel~'d, via. Madeira, .

. ¥ hE Kon, Mnalstoomb()~t:
; l' TEUTON, E, MAN.

Jt;l~(j, Gezagvoerdor, zalIlts
'bo'l'cngtlmeld vertrekken op I

Dingsdng, ;30 Maarlto 4 nur 's uamiddaga :i
Passagiers gelieven an boord te gaan ann de ,i;
Oost Kaai, Alfred . ok. '"iel Inter dali :3 ouir i:!
a uami.Idags. GI'l' lailing 70.1 aangenomen I!;
worden na 12 uur, "s iddags, op den dag vap I;
vertrek, Voor VI'llC , of pa'ss'lge verveego mep .;~O
zich ten Ka[ltore "an ¥e Stoomboo~maat~ohappV i i: 8
Uuion, No, 62, AddêrY.~tra:~t. __ . : l~
Naar Mosselbaai, Algoabaai, Kowie eh ':1.1 BRij heDITp'~.I'."'~U

oo~t Londen. , I~.Q us e s 0

•

E 'K hl I't l..~Jt ~ ':,---',""-- .

i N~~)'I~;,a ;;,o~~.1\01_"onclel'~ag, (Ien 25 dezer~
. ' ~ U~~DGE,~ Gezagvoerder, om- !~ZAL de Onderg~tee*onde Publiek doen ver·
-:. l[\,~t 2. Maart van Engela~u !; koopen, uit de P~rlsche Marktkraal,
vla St. Helena Ycr!l'aeht, za~ als bovengemeld ljbovengemelde a~ikeltin, die in goode conditie
vertrekken zoo spoedig lll?gehjk na ontscbepirtg ![zijn, ;!
barer ,Kaapstadschelladl~g. Voor vracht ~fl;' E. P. HOBACH.
passage ver voege II1en z~b ton Kantore v~n !:: Paarl, 18 :Maadl 1886.
de StoombootmaatspbapP'j Union, No, 62, i: ' ,
Adderleystraat. ! ~ " DE VILLIERS, FA-~T---- ----- ~-~ I~..------.;.-1;-'---+--'--------
Naar Port NataUaanleggende te Mossel· 11

baai, Algoabaai en Oost Lo~den, all~ 1 I!
om malen en passagiers te Ianden en ij
in te schepen, I , t :J~

~. ~: ,E;Kon, Maal8toom~t !!Pobli
. 1 .NATAL zal als boven- ,

J 'I§.j'~ ,g, meld vertre~ zoo spe,e· " .
, " dig mogelijk na aankomst LO~SE

VRn de Kon, Maallitoomboot NU RIAN, v~n I' .
Engeland Voor v4ach~ of passage vervoe~,~ IILeveluie Ha
n:cn Zich, ten Kaut0tf Vl\n de stoombootschapflj 4- ;
C nion; No. 62, AddElrleystraaL~ .-"~-,-

, I DE' Oodel'ge~kerlde, zijno praats nit de
ZUID.AliHII\AANSCHE : hand verl40cht 'hebbende, heeft besloten

T{ON'INKLIJKE 'MAILDIENS~. publiek te U~D rerkoQlpen, .

Ue Ko'. ~on. ~'ail Liaie. Op Dings~a8, den 23 dezer}
.. ' ' ,DE VpL~ENDIil

I)ESI(lOmbOOI,,,i ,1.z"1' Lj i,' vertrekken f3'" J LOBSE;,G<pEDEB,EN, ,
Knaps' ad I ,lr: LonJ('1t om eien al!uer~n I " NAAlELlJK:

DiIl11511,,~, via 3Io.ilrra ell PlyllliYUth, le ~trlt LEV E NI r!.. E H A V E
llell!'llU ,n ÁSCI"MIá}1 aan'e,gellde fJp b p.qld~. L!', ,
Iu'8Cbe;,tijtlett. Hctollrka"rljfs" or.le,1luitllereik I 16 Goed Ged~es;f.erdel Ezels, 2 Rij. en Trek-
t. ge .. e U~ v'rmin,j1rjll~ ~Illt lO percent tu~scp'o merries,2 Kal'pli.ardeQ (Ruins),2 Rijpaarden,
bn:.telRlId en de Kal\pkolollle fn Natnl. 20 AanteellMlElst,én. '

.' ' I
Maart 23.-WAR'fICK CASTLE,~, BOERDÉRlJ1EREEDSCHAP'
Maart30.-Extra ~St" WALMER CAS'fE,., '

Kapt, Yon.,. ' ~,2 ,Wagens, 1 Nu~:uwe chotsche. Kar, 1 KaPkar! geven
April6,-:GRANTULLY CASTLE, Kl!.pt. op Veren, 2 Op~n 1{a~retJ, 1 Drle.V:oor Ploeg. 4, dief of,

W'EB~TER, I ' Uubbele-voor dq" 3 Enkele-voor do" 3 Span I
Apri120, _BALM<?RALCASTLE, Kapt. \~'m Tnig~D, 3 do rloeg~ui~en met Zwingels e,D het ""~'''''''r.n~~

CHESTER, i ; Ke.ttlDgeD, 1 P~r Kaftulge.n, 30 Vel~kke,;" 6
ANDERSOS & ~lURISON Agente!). ZeUJSen, 1 Ho.ward Eg, 1 Uleuwe MaalIDi\ChlUe,

, 1 _ . ' _:_L_ door WOOD, :: 1
- ---- T - ,.. i "VAA'DWERK:
10 htra "ttte len . hoote Sla~••~.. .4, Rijd~rs v~n 2!Logg~rs, 3 Kuipen,2 Leggers,

Trap- en Onderj,alie. [ I

\ GHAAN:
50 Mudden O~rst, 50ldo. Haver, 10 do, Rog,
20 do. Kooro:: l '

;HUISRAAD:
1 Piano, l' RODde tafel met Kleed. Wasch., ID
Kleed·, Aanie~ en a~dore :rafels, IJzeren CII E
Houien Led enllte D, ,J\1ahoDlebouten en andere
Kleederkasteb,:CStinkUouten en aDdere Stoelen, '
Glaa •. en . J.ar~ewerkl: Keukengereedschap en
een meDlgte andeFe ,Goederen. te veel olD te
meldeD, I

ISA.ÁC J. J. VAN AARDE.

Paarl, 3 M~ 188$.

DE VILLiE~, FAURE' Co.,Afslagen.
{

P,S.- Ververáchingen zullen
~chaft,

..
, ,

publiek worden ver·
te KL~PMUTS

. dezet,
: I : ' ,','

~erK:O()DBn i te KLAPMUTS STA-
; qnder de Patl'den zijn er

, on~r de ~zels ~ijrler f~je
· sterk en In goMe conditie ;

llOElQlZ'etE!eldle: St~éterijen, Jtotnénde uit de
· bijzonder de ~da.cbt )van
I. I '

H. P. STEIJN."

Ma.art 1880, , .
uit de Winterveldeu

foblieke! Verkeoping.
"DE Ondergeteekenden daa.rtoe behoorlijk

. gelast door den H~r JAN Jl'ltGBN KOTZE,
WILLEM zn., die voo. nemens is van woning te

_________ ...£.~_.,__~~_;_--. veranderen, sullen aan zij ne wonillg:16
DaUDU'. ,ke ~poorwegen.

____ ~~_J__4_-+--+---+

.VRIJ[)~G. MATJESFONTEIN
, (GROOT BERG RIVI~R),

Op DOlldrrdag, '8~ Ap,·iLa.s.,
Publiek verkoopen, de volgende

LEVENDE HAVE
ea kleine V.rltus,

PP'.'OIl!Il". ~f,8dliU veO'r '

____ ---+-_~~-+-+_,...-'-h---1:;.__~ )' ;,
'1'r~inen de eenigen zullen zijn

deser, zullen loopen, nl. ;-:
en IQ v.m., 1.20,6,8 en IO:n.m.

12 unr '8 m'iddags,

'Uaapdag,2

I
.. ) 'aan zij)la Woning,Ma _,.es.bU., ,ry "DOORNKLOOF·"I

in der;J Afdeeliog,
" bieden ~e yolgende. ,

. ':L~VEN~É
.. ' ;:: BN

_-'--+----'+--+--'-+---+-p-Á A-,-;-S_CHFE~STDAG~N. LOB se Goe .rw•...,.,....,

· n~r of van eenig Station 9P de ALS LE-tENDE,
VRIJ:QAG en ZATURDAG, deft 6 Ezelll :
sullen [geldig zijn voor de terugreis 1 JÓDg BeDgst~d, 3
· ' , 'SO :M.erino Ooien I "

Iron ..h..... tJgen enkelen prijs vqQl' de .
,Stations (nitgezonderd die op de LOSSE GOE

gen dag ~ot en met MAANDA~;. den I KapwageD I, '
· . I .' 1 Niouwe Bakkar op V

•IrRJU'[;lAR zal het v~j ataan de reis op ee~jgerlei; 12 V;clzakken :
2 Dubbele- Voor! Ploegen
1 Enkele. dol do
3 Amerikaansch~ Sensen
1 }\arn va.t i
1Vat . f '
1 BakluBt t'

Pikken, Grav~ en ScllOiillliln
3 J~kken met Z!';,ingels coi.bleêt
2 Paar Aehtertulgen
6 VoortuigeD l".
, • BUI.aA

Bed1en

Dit Ondergeiee~n.de beeft bo:vongemelde
begouDeD en is '{ereed Koren te ontvl\D'

geu en te malen v!)OT;zjjne (fOde vrienden, de
Boeren en anderen; 'J;ermen 28. per zak vaD
drie busbel. en .lJeho.rtijke bediening Stoom
zal gereed gem~kt worden om te malen op
Uideren weekdag: voo'r aen die niet minder dan
10 zakken in eerjs zenden, ' en ooI;,:degenen die
eeu aantal k~eioere hoe"eelhede4 te gelijk bren·
gen zulreD, indien mogelijk, gehol Md worden.

F, W. JdaNSON.

DGrbaD, lo Februarij lS80,

EN ,

Losse Goederen,
ALS ~

20 .Aa.nteelbeeaten in extra conditi~ :
1 Bokwagen .
lOpen Kar
2 Dubbele Voor Ploegen
1 Enhl" do.' Ploeg,
3 Ploegstl·llcn . .

Het gewolll . -;sortimen\ HUISRAAD en wat
verder zal wonlen aangeboden.

J,~,J,KOTZE, W,zn.

Malmesbury,18'MaartJ~80, '
J. W, MOORREES, Jr., & Co., Afslagers.

...

KOLONIALE

Wee sb.tr n Tr..st.a.tsi~a,pij .

PUBLIEK~ V~~RKOOPINGDEREN,
Graan, euz, ,

iDEL:LJ Direkteur van Dienst. u.1(
Il.stlt.re Plaats'
.tt i.'ltegri, VI.

De Pae'" Yl.' tie
" S,riagleld"
de Z.. t,...."VLAKKE " PORCELEINBERG, ,

DISTRIKT l!A:LME8BURY.
Op Zaturdag, 17 April: 1880.

ZAL worden verkocht door den Afs~er, den
Heer DANvER8,to Bredasdorp :

De I'acbt voor 5 or meer: jaren van .boreuge-
meld Kostbaar Eigendom. De Plaats is
ruim 2547 "Morgen ,groot, ' De Zoufpan kan
jaarlijks 5000 zakken y.oot VaDde beste kwali~.,jt
opleveren, die gemakkelijk op de plek konnen -
verkocbt, wordeu voor zeer winstgevende prijzen.
Er zij n groote Zoub pakhllizeu op den, rand van
de pan, gescbikt om duitend Mudden Zout te
bergeD, Uo plaats 'zelve als een Schapénplaats
kau niet ovértroffen;worden ,en wordt Qescbouwd
als de gezondste plaats in het districlj, voor het
opbreogen van )a~meren' Er zijD ook uitmun.
iende Zaailauden "!I-&rop~edere quantiteit Graan
gewonnen kan lWotdJIl, 'dat op de plaatselijke
mark ten van de hand kan gezet worden, of ge-
scb ~pt:vaD Strui8~tlai. bil'lnerrgerieliijken afstand
vaD d., plaats, Do Gehoo",en op do pla.ats bes~n
uit een frui dob&le verdieping Steenen Ge-
bonw, met welingérichie~ StalJeo, ~n Buitenge-
bouwen. '

Verdere bijzonderheden kon.nen vernomen
worden van deo Wel.Ed,IHeer JOIJN D.u."VERs,of
vaD deD Ondergeteekende.

Verkooping ten 11 ure te beginnen.
G. W. STEIJTLJi)R,

Eenig,overgebleveD Executeur, 't.
Gebou wen "der: Kamee,

No, 3 Kerkpiein,
]8 Maart 18S0, ,

2 Vederen
2 Katels

12 Stoelen
'S TiUels i •.
En wat verder zal worden ~geboden.

I ' • ,

. O~p. KOTZE.
t '. !~

Malmesbury, 24 Feb, 1880. ": .~
. i 'IP"~:VIJF HbkDERD· POND (£500) ,

den P6~oon of' de Personén, de, ,
, : zo~ige inlichtingen zullen

~t;J>I".u.."il en "~l1uldovertuigi~g np. den

den 15den 1.1., zich toeg~g in

v~rscba.ft • en daaruit een groote

J

Na iU"loopder Vlprkooping &-tallen opgeveild
worden i " '; "

12 4anteelbéeste~ " '
1 N,amaqua Bol~ .

20 Kapater Boki,ic.n ' ..
20 :MeriDo Hamels. ,;

N,B,-De Yerkoop~~ zal P~i~ ten ~ ure
-: , 1)eO"lnnen. :' :
" '10-- , .. '

J, lf. I"'rte~.,Jr. i~é.•.,~jf8la~erl.
I ,.'UINDERD POND (!580) uit~ta.a.ld

.; I ;

oelae D~amanten of een gefleelte
'I I' I Jr clvan bet. gesto ene' overtreuen e.,~OB,CA1lP~ELL,. :'

; i Resident Magistmat.
. ' il . ; ~

I

.. ~.. '-'-~~~JlESBukt

EXECUTgURSKAMER~,
• In den Boedel v~n wijlen P.m.R JACOB D.

. ' '\TILLIEBS, va, MJljskop;,~tejbury.

,DE oExecntricel io opge~"e~ :Boedel zal
i -p ,I . \~ ,

I" Vtijd af, ,~,:'!prlï~ ~nSL,
IAan hare Woorplaata,' d-,-t1~..... koopen :
\

. 6 Extra goed Eze:la . ':.' ;" '
15 ,AaDteelbeef*en; Koeijá~ eri Kalvers'

.\GELIMITEERD, hare ~la.tSt'n! 15 Varkens \ .; , :
, Id' . cl rT ..• ':J ,I Wageu
•• per II .ertl'ntle 10 ," e .uuw. ' 2' Plee ell

bel! ontyanaen Ya'l ,eraC'heldene ;T . g, ",' . ulgen
licl~ te ootdoel,l '\"i1 hare. kuude (Egge

4,;Seizeo
Pik~en,

8Ange~en,

Op Ding~dag, 23 dezer;: .
'rl'4 de Ondergeieekende,;. Da
/...J ';aanko1D8t van den Eerilien
Treirij 'bovengemeld getal B~ten

publiek lnwn verkQopen te Stellenbosch Statie.
Zij tijD in goede c~i,ditie eu znllen zeker :pr.,.
ac lit 'zijn. r,

PAUL JACS. ROUX, Jac,:z<n.

Stellenbosch, Hl!~aart 1880.
P. J. BOSMdN, P,W,zn" Afslager.-~ I:

NIEUWE
stooa Korenmolens.

'''.
I "

VEaLOREN.
~ IJ . ;

VERLOREN"'tussohen bet ~t:ation Piket.
bergweg en qe KleinbergsrtV'ler Brug: 21i

Schipza.kken ell.$ Vel~kken, J?e Velzakke,D
zijll gemerkt C l!f.,H,. Degene ~Ie er ~ennlB
VRn geeft of dezE!1ve un den Eigenaar ,,~erug
boWrgt ,zal good ~loond worden.] ,

Adre-s:-·; i
JOHUNES KOTZE,' C ZN.,

• Ij Groen:allei, iiqUEltba,rg.

li ' , 1,. 1 C (

in de afdee!inll Namaquala~d. eene'
DAG VAN ME' AANST.,

der Geiten le ,erbel~ren, voor welk doel

OueD en KQeijen worden



Eene hoeveel~eid KO~I1, Garst en Kaf, de

AA NI' gewo_peverscbeidenheirl .Huisrna.d, ~nz.
• I ;. \ ' ' i.. ;.' l' o. ~. T. URETJER.

.W IJ'N IBO.t-~·Ei,N. P~;'NY~!!:;1i::,s~::':!r;\'
! :,' ~ ~': " ) ---i' ; :!t~·~.' --+-. ------
, DE ?NDER~ET~EKENDEN HE~B~N JUIST O~VA.N~~, Op de' Verkooping

:TW~' AL tw w. IJNP E~:I .S:EN VAN den'h_'r O.J.T~DRHa;R,Otterkuil,
" ,,~'. , ' ,;' I' • ., cp Bl ){a,art II.IlDsta!ande, zullen de
, r Bovengem ,Ide zijn spJciaal Jbmaakt om' in de behoefte' vaD. de)VHnboeren te Ondergeteekenden (die ~n~ Transportbezighcld
voorzién.' i ~ 'I: .~ bebben opgegeYQn) pnbhe~ laton verkoopen I-

r :M D: d " k lib" ! " ; 2 Transportwagens. ZOO goo 1 :als nieuw,
:. e oe vroeg aanzoe , IJ Z ' : ~ , gemaakt te Droo.tevlei.

é VAN DER BIJL &. Co 2 Span Eerste Kla88e Tnnsportezels, 3 co"
:. , i: ;' jaren ond.~~ ) ,

'"Vertrek van
Kaapstad -
Zoutrivier-
Dorbeuweg
Krnaifontein
ll~ldersv lei
XI(l.pmnta -
Nul'
Ladygreybrng

V. Wellington .
Hermon -

: &,m
I 8

-i 2i 8 121
~ 12' 8 471-, lW {) 121
~ 251 {) 36i

29: I) 471
~ 361 to 91

38: 10 191

451 1048
, 001 11 35

r po m ' ,
71: 12 '8: 6 17\
7ói 12 32 .6 381
841 1 Ui 7 251

_ 9"~:,1 38
1

8 1,
101 2 si 8 OOi

"3 0\ 9301
I •8 561 10 26j .
, 4 25' 11. ol
( \ a.m. I
7 0 1 161

I '

"

Da~e~ en Kinder Hoeden e~Hoedjes
Dsmea en Kinder ~ostum.~s en Kleedjes ;
Hseren-, Dames- eh Kinderlaarzen en Sc~oenen. i

I ~eri prachtig as8drtimen~ Broeken- en.' Baetjes-goed
, IJ:oedenr voor Heeren ': . ' c " I

: Emi uitgezoch~e selectie f{laargemaakte?~leederen ~oor
I Dames Modewaren, en Onderkleederen I i

Eeq prachtig assorfiment Tuigen en Zadels.

Me~ gelieve vroeg~ijdig te komen kijkeu~

p.m.
335 i'

348
4 31 I

5 4
I> 31
Ó 48
620;
6 31 •
650'

, I ..

HEEFT e~lijfrilaije Iif!gill[.{.!llllif'x dt'n'SpoofWI'II': Il

l'en grpolell voorraad \\ ater eli aangenaam 1~i1
Het j.(T90tste :,(edcrlte "an d En'ell ~81 het rrgt en daar ,le ,roll:d

I seer vruchtbaar is, is hij bijzonder' gesclllkt voor ,'feer BIllIlges. Het Do,(p
Ii).!t halfweg l~~chel) Beaufort Wes;, \yorcest.er fn. ' ;;1. r-ok omtrellllt8
ur-n IIfslanda,tll11 Sutherlaud 'ln h,dYSlllllh, ell IS ornrt : igle populatie •. ~e
omtr ek levert Wol in groote hoeveelheid up, ijls ook I . "'. waar.Ioor a~lI:tl,.l
Hand,lanr, dell ::AllIbachtsmull, enz ., een goedt' inkomati r, I

De Eigt:nutJf' heeft Grone! gereserveerd \loor K ' t- en Spoor~e$.
Statie ell al14h:ra:publieke doeleindeu. Bebll~ve den I Cl:rweg,. het Dorp ook nóg
hrt voorregt V"IJ den Hoofdweg !!laar de Binnenlau .' :wlI'lrdour eli ook een goeden
handel met It~i~i:,{ers kan doen, cl 118 een ~kalls voor j 11.I:le.UfS-,\'1',1111 ,al het Vee van ,*t,
Bill11ellland u)ofl het Dorp pIlJSeerell.· '

De W ti~rolld V,III het Dorp he('ft eeue groote

Vel'ziaiuit ~dus Ili~t ~emelde .
I en voorziet n
'I 'IT De 'Trein zal bij d~Plaats halt WClt·a....1I

uitstappen en weder op te nemen. .

VERVEUSCHINGEN ' EN NUS
CHARLES PRI ctH

i
! KEN

i ,
j ;

Piketbergweg
.Tulbaghweg
Ceresweg -
ili~ederi vier
Gqudiniweg

V. '~rcester
'Hu:rivier -
Hunvier Oost

Komt te
V.'j\j '~":J"'~;

Vertrek van

; .
"

MontajZuweg
A. Constabel -
V. MlltjeefoDtein

Grootfontein

Prins A1k,tweg .
Fraserbu.rgweg

Komt te
Beaufort West

a. m..
6 O.
7 2

, 8 15. ri 10'
: 11 15 I

: Pim'5 10 58:
2 4&, 12,401

o \): .. I

WODe~

Afslager. I

hastone
Be ..ufull Wt's.t, 16 F"lJrul\nj' 1880.

" ... .
", ;

i
, I

rl~ tT s
i,

FIRST RAëE MHETING
': _ if. '

. ~. OF THE !

D'URBAN

P R o p

,

QlaUB,
, I,

188~O~~es~e
. ! .: .

, ~.

qualiteit te koop aaq de
M. L. BENSUSAN

:Kasteelst,·aat. - " ' : "
· ! I: ' I

TUESDAY, vanON
9 33 I) 10; 1 40

i ·A. G. H. :gOSENBERG, M.D., ESQ.

J. A. DU1UlfY, ESQ.
J. W. J. VjS~ER, ESQ.
THOS. F. DREYER, ESQ. · H. TWEN Y AN! 82 GO.

ONTSCHEPEN HAN~ ·'. ! •

, : ASSE1~-Wllgen, "chots~lte Kar en Patepte Kar ,I
VEEREN-W~ge~n Kar: ' .: I

· . LE ()~KANTEN-~nkele en I?ubbela, all~ soorten ~
~ HEININGDRAAD-Gegralvaniseerd, En~el en Gevloo tent... n ••Do. ' I Besseiner Staal en Getempel'd IJ er
.~PIJ~ERS-Patente, Gesl'leden, enz. .i" '

> POMPEN-Wb.rnel"s Colonial, IJzeren Force, GrJvani~eerde u~urooot
v~nische Wijn i '. .' I

ST09MKETELS, iSTEMMACHINES, ZA'. GB
Nye's !Koffijmoleus,i Yleesehmoleea, Lijnolie, Vop~_o~n' !-:•.I\nu· .. rfV.'H

!Koperrood, Sc~roeve~.i Stl1kvat8chro~ven, Boutjes, enz.,
I " .

GIG.A.LVANIZEl!lRD

STELLE~SSOHE TAKLIJN .•
--~I-;~-~

.0 "<ÏI:::<Ï.. ~"I""• f .~ ,. ...

c:l ' ~ I li ' t.il~
i :! I i .~~I § 8, l:i •p., i p.,O I p.,O

-----+--i ,- --I~
HREN" i :11. m'l a. m'l p. m.

VerJrekvRnKaspetaid -I"" i.. 710 ,322
" Zoutrivier ;- - 2 ~ .. i 7 231 3 33

Durbanweg ;.' .: 12 : '. I 7 581 4 3
" Kuilsrivier 1_ -1 15 .. I' 8 IIt 4]5
" f" I" Eersterivieri- .. - i 21 ; .. I 8 36 :435
"Stellenbosch! - i 30 ;7 Hi'l 0 11! ,li 7

Aankomst te Muldeisvlei - i 38 ~735i 9 311 ,5 28
i !'! .1

. i

STATIONS.]

1. TB;ETHIAL STAKI~S. value £15; 1 mile
that have Dever won Public Money. Weight for

2. THE ;o'URBAN PURSE, value £25; 1
age. EntJ'anee £.3.

3. THE DISTRICT CUP, value £25; .J. A. ~INY, Sr., Esq., with
£10, added by the Club; 1 mile. h~ats. .ei~ht FOIl all Horses bred-in
district. Th& boundary to bo within the limita SaU; IKuils, Mosselbank
Diep Rive~. ; The Cup to beco~ne t~e property of, whb may win it two
in succession with horses bona pJc his proporty. T fro)n different
start, or no r~ce. Entra'uce £2; . I , i. •

4~ THE LA.DIES PURSE, valu £-, With £15,1 added by: ,*0 C ub; 1 mile
Weltei weight for age and 10 Ibs. extra for all i The wln*er to be sold
if for £40, \ allowed 5 lbs.j if for £30, '10 Ibs. Any to ~o to the Race
Gentlemen: Ripers. Eutrance £1 10. l'

, 5. TIlE FARMERS PURSE, value £15; 1ml rsce. We~ght for age.
to \'>esold 'lor;£30. Entrance £1 lOs. " ! • ;

6. THE VISITORS HANbICAP, value £15; race. )WÉllght for age i

which all winners must enter" optional .to losers. d borSe"'lto save his En~nce.
Entrance '2.; , '.j..

7. THE HACK RACE, v~lue £7 lOs. For all th" !have never won
Money; ~ ~i)~ .heats; ca.tch weights. Winnor to be for £25: Entrance 10s.

l.
1.

'TERUG. 1 ' !p. m': II.m. I p, m.
Vertrek van Mulde~vlei .. ió 38! 7 451 13 43

" Stellenboschl-' 7 IÓ 5~ 8 Bl ~
I' Eersterivier i- io i .. 'I 8 ~ '4 38
" Kuilsrivier ; - ~ 22 I. 9 0 :4 59
" Durbanweg i- 25 I .u i 9 1 i6 12

, ". Zoutrivier i- - 35 I .. 0 4i 6 42,
~omst te Kaa~ . 38 ! .. i 9 4 , ,6 50

~
I

,-I

I.

Braby;s, Morewoodj's en K~oonmerk, alle lengten
! EEJN GRQOTE VOORRAA i) VAN •
!

KIC_ICt:DOC lJ '.
BEEN.

REGULATI
1. In event:Of IInydi~puteiaming, tbe South AfricBnTurf
2. Winnen OD the GreeD roint RAceOourse to carry 14
3. No persop will be allowed to eDter a hone uDI_ he
4. AU bone. to be @bown IIDdentered in front of tlte

p.m., OD .Monday, the 12th April.
6. AIll!!ntii~ to' be sent to the Secretary by 3 p.m. on tbe

made by 7 p.m. ~n tht!l ue day.
6. All J'i>c:kl1yllto be properly dr_ed.
7. All ,nDIten to be aold with th~ir engagements.
8. Two h011e1 to start, er DO nee, .
9. A hot. !talking our tbe 001U'll8 to receive ball the

'~ . By Order of the 1'\r""WA.l"n~

P. F.

(
l l

Vertrek van KraaifJntein - " i ..
. ' " Kliphetyel" 10 I 51

I .. Kalat- firaal- 20 I ]5
Aaltkom!t'te Malm.bury- W i 27

.' : i . ,
---:--~'~-;-: ---II ;~~-rti"

, I • ' 1 :

.: TERUO-: ,! ? 'l i ii I·:·
· . : 'I::a ~ :

I ~~k VI\D Mnlm~barY'- il'u. ~. li L6~'51 P21li
, :" Kala~ Rr8IIl, 9 12. 641! \230

:" KlipheJlvel -! ,9 56: 7 101 '8 20
~~!t_~ K'I'M~~in. i W 27' 8 lO! ,412
A. Deze treiDe~ honden alleen stil,' wanneer ,r

pa~e,:, zijn die 0J> ~f af willen etappen. : t:y. \ierversc'ln~tl!8n. ;'

35, St. GeQrgestraat.

---t-D'U rba~,' March 8, 1880. >

, .. '.~ i:

Kleind Schuur, RondJbosch, 7;~rt 1880.'E,', !

I tsch~PBij
EQ-UIT

Zee- ~enBrandassuran
ADDERtEYSTRAAT,

der Bijl &l Co.
I

, W~rde áeerim !. ." ,

.. Ik heb veel gEmoeten u OO:,onderrigten, ~t d~ wijnpe~, die ik ,an;~gekregen
qllJ groo~ tevredenhe~d hee~ gegeven, en ·dat Ik volko~eh voldaan hen met het
:d~~ hallr verrigt; fP zijn: minst ~rst, zij 12 BU8hel,i mandj~, ~~iven in 3

lU~U"""U tIJd,; zonder ~deni of stelon:te verplettêreD. Daar b t werk SCbQOb is en het
van o:'et de jv~ten ~rappeJ? onnoo4ig maakt, w.' rdool' gtóote besparing

pl8.l'~ V:I~d~, z~u Ik e~~.en.~Ilnboer ~nbevelen:.,~ z. h ~Qlk ,00.111 pers aan te
~88~ Ik JUISt. aa~ het ?fIJnmaken. ben~ za.l het. m_J). ngenaam zi,o, aan uwe

<n118DdSID. die b~t werk der }>!3rsverlf.ngen te ZIen, .ulks te WlJZC' • :.; . .
. Ik blijf . :. , " 'I . ':

Met~8ChtiDg Uw Dienaar, ! ,~ .,

AL LOG~ ·DU:.TOIT.

DEZ~~Maat~happij, wsloten zijnde de
rut 41 breldell, IS vq<>rnemens

stellen, en ia.l'aanzoeken inwachten van al
AgentschaE op zich t,Q nem~n.

KaapStad, 15 Julij 18'19.
" .~

[
I ,
I
I

DE HEEtt
DAA RD. WO<llnIRtl[IU'Il'

'fg}N," gelegen' n.,II~Utl'''''kast.f<el, ill ,k,·
Afdeeling. door standighodell be-
.•loten bebbeDde d te gevóD. heeft
den on4ergcl-eeke op-

aart'&S"
8&'11 der-pll1llt.8 z~1nl public-;
te verkoopon qndefVpll(t'lldc :LEV ENlJE
HA-YE. HOE I kl:tlJG;tltBI~I1:1' '11Al: ,'11

GRA.NEN, alles béhoof't!pJo ~ot. ,eltll Eel,l'
Kla880 .. 'als :. '

li! I:~''T tl!,!::;'~t~ ~I! t. iJ.' .5,j1i~ ~ !áJ • .,dlL 11:'0.é J -e

. 5" Gued Gtl(jn:8fL'~'r~o Ji~d~ \'1\11 5 lot { jarell
oud ' I ~ :

6 '" "br' ~ouge';:" ,,'2 tot 3 "
4 Extra AI<'I'ri , \\'o>\rJiHI~r twee .1 Qluge
2 " Trekp I .Ieu, J~nl1j!i
1 Span goed g&dl!e88cei'dq'l'rekoS5e11

20 Aanleelbeesl!~~: waat~mJer 10 VaJ\I'1Icn
300 Bcbnpe» en Bokken :: . .
so Vette Varkeb8~"! "
LosseGoedert~e. 8.ef.erij~er~.schi.p,

! •
i ALS}.
! '

"2 Open paard,n ~agttn8'
1 Teut .do ,do ~
1 Kapkar J' -:
4' Span Wage ,tuigeD compleet,
3 do Ploeg " do . do
1 Sp!,).nJokkel!!
S Dnbbele- Voor Ploegen
S Enkele- .do
3 Zweedscbe ~100ge!l, met Stellen compleet
.. Jn\;.ken (Ke~tio!{s "il Zwin~els)
2 Brp.aklands lEggen ~
2 Pleeg I (lo "
S ~breiJe Deest-enveUe"
3' Origl'~r('i'!e I ' do '. :

40 Velzakken , "
Pikken, GravEln'CDV\oel'gereeu8cbap.

. GRANÉNa
20 Mudden.Kooru, '"
40 do a.ver, good voo. Zaad
60 do G4rst . .. ,
1'4 do &!tg " '
ED wat verddr ten d&g~ der Verkooping zal

worden aangeboden.,' .

LET WEL!
N\B.- De Verkpoping tal precies ten 9 ure

'beginnen._ ,I 'A.'P, LOMI~AAI\l),
I . _

, MalmesbDry, ~I Feb. 18$0.
J. \f.lllClO:dnt:8'Jr ..« Co. \hla:;('r~,
'----.-----l--~.-...-------,-'-..-'

PUBLIEl(,E VERl\nOPI~G
v~N' DB WI!LBFKI!:NDE

Gill-

K 0 .~ ~ , r L A A T S
i, GESU.M~ •
I .

" 0 T T,tER :k U IL, "
LEVENDE ,HAVE,

Struisvogels, Boertl8fijgereed.scha p,

G~~~N.L;E~Z.

DE Ondergtlteekeude, ;,ege~~s~kelijkboid
genood~"t de B~r~nJ ~ te gHclI,

~eert VRst bfSI!~n, publie~ te doen Iverkoop"n,

Op lVoen dag, 31 Maart H. S.,
. I. ZijDe w{'11 kende PIMts geDaálhd " Ou er-
kuil," I-:l'l ;.:' ,,'! ac~ter de I Paarl, ~ uur van
Klapmuts btatje,~groolr 52(> Morgen, hebbende
extra Zaailanden .en Vee weide en zijn do R'0",]
van Watf:r vooraien. De Plaats is seer gl'sclllkl
'foor de Struisv~golteelt. Qe Gehouwen bostaan
in een net ell! gerieflijk, W oonlnris, Hniien-
gebouwen, Stal! Kafbok, e~z., en sijn in goeden
staat van repara.tle.

Levende ~ve:
2 Span nit~untende l!:zels. gescl~ikt. y:,or

transport. 10 Gedresseerde Paarden, ~ll'rn,·s,
2 Paar Ka.r~rdell. Ruips, 4, en lJ jaar. 3
Rijpaarden, 1 jGoedgetcelde Jonge Heng-Ft :!
jaar oud, 2 E'lelheogsten (gewaarborgd gO<'d),
40 Aan teelbeeSt.en, 8 Ossen. 300 Met·jnDAan-
teelsebapen. 30 'Vette VIL~ken:l!. 18 Prachnao
Struisvogvls Jnj volle vederetracht (15 maandeo
oud). , •

Boet4erijgere~háp :
2 WageDs, I~ Opon ~arren (lP Vl'r_l'lI.,I

Kapkar op Veren, 1 'Yatttrkar' 1 \\ "tld ii

MaaimacbiDe, Dubbele- Enkele- en !lI ic-voor
Ploegen. 1 Braaklande Eg, 1 Damschraper.
6 Zeisen, Graven. I'ikkeri, Ladders, Mauden,
Vorken, KribbeD, VatenJ a Spall Tni."." •.3
Span l'loegtnigen, I Paarl Kartuii-"6u, 6 ZWlU-
gels eli Kulliogs, 1Zadel en Toom, 1 Extra
Achterlaad DubJ>elloop (ffl'l'l'ee'r.

Graan:

''''' GEBRO~DERS 1!lRIERS,

BENOODIGD.
ONDEB.WIJ~ERS voot t~ee Bni~1)8choleIf

VB.Dde Derde Kla88#!,IDhet ~Istrlkt \'1\11

Caledon. SalarisSen £75, eD min!itollii .tti':l
met woonhuis. . f.

AAnsoekeDzullen door den Ondergeteekc,de
wordeD ontvangen tot op den 7den Apri:.

p, J. G. DE VO", YD)I

Vogelatruisvederen.
DE O~derge~akende ~oopt, iedere llOe<;cel.

beid ~trnl8vederen, en' 18 te vwdcn (JP
Kantoor, No. 20, BDrgstraat, van 8 V.ru, t05

15 uur n.m. ' ~
E, G. ASPELL~G ..



Woonhuis,
VAA'TW

Op Dingsda
ENZ.,

23_Maart,

1~ Maiil"t 1880.
Jl £" d. i £ lO

27Q b. AlU'd" n/pr.3lD! \} 6 {} -,0 16
160 lb A per lb. 0 0 2i- (i) 0
24 be. Boonen, ,bush. 2 0 0 -,2 10

F..enaen, uk 0 I 11 - 0 2
Eijeren, O](j 6 - 0 18
Hocndeif.<, r sluk 0 1 ,,- €I 2

146 be. Haver, ~r be. 0 7 9 - e 7
32 fr. Baverg, liT. lb. 0 4 1 - 0 6 4
75 be. Koren, ~r be. 0 18 0 - 0 18 11
12 be. Mieliee, fer be. O}7 6 - 0 17 6
~ Jb. Peren, Jl!lr )b. 0 0 6!_ 0 0 5~
80 Ib, Persiken, per lb. 0 0 41- 0 0 41
60 bso Uilen, 'P'T ~ be, ... 0 4 6 -,0 6 0

z...... Bumanadorp beri~t. men
~,t de I...UIj regena ~eVII.Il~ lilD.
dJ en ontJettelJde mMM.
water kwameo 1Jo<>menen ,tronkeD ~i .ich
slepende. De , dl'; de BMi met de KlI&Jl6Che
mail op WoeIIlId.q ,erlret, trok de rivIeren met
lev8atgllYaar voor meoaehen en trekdieren
over. De val bed~ 2 1 daim. Tooh ver-
selmrt men, dat in ."dere dï.tn1rten, meer bin-
Denwaartl, nog veel ntj,er ... ater genUen ill. <»k Uit
Hallkey eebrijft meoi I dAt aldi.ar ~Iijke rClr9I18
ge,allen lijn, aoodat .,ib de brug over de KleinnVler

""egealagen 18~rt ja.ren ...., er nIet 100
in de rivÏtlr ge ...eest.
RoYAL.-J1)e vOOllllblJin~ inden Schouw-

bad ~ltereD avd,lId plaata onder patrona;ge van
WatelI en de uffieleren en leden der verschil-

lende vrilwillip:el'ko~n alhier, bil welke gftleven-
heid er een rolle SUil WM en de Ifltvoenog Illeta te
_nachen orerliet, Heden en MIII\llIiA,qavond vinden
de ~aata~e op,~~~ ptaatll van" H. Jl B, l\1ta-
lorI . Dlt atuk II gedurende Vijf ... eken aehlMMn ten
toon~le gebra,t~ eo bilt IftInoot IItMda een onVl'J'1llin-
derd . succes. Het bll~8pe1 "Tht BOllnU ~tcilt",
waanll b t spelen Vlm Mitlll TnWllrs en d6ll beer
Towera leer veel bljUl vindt bi] bet jlllhoor, iAl een
~I uitmaken rnn betlprOjl'T1lm"a voor heden Ill'ond.
MiM!'cI Hales, een dl!t meest p:eliefkooede II;l;tiet<ln,
zal t.lt leedw'6UII vlI:n tooneeljlllngers apood'li het
geseleebAp verlaten,en'treedL MlIIUldtlj!:als b.!ne6cinnte
op. Aanstaande ...eeBjpI H Jf S. PUttifOl ti .orden
vervaDgen door de oule minder beroemde TtIJO' }l0lU,
een der beste stukken VIIO den beer Albery, ~at Diet
bepaald succes en v®Jo een lanjlen tijd in de JTaruk-
viJlt Theazr« te Londen opgevoer4. ... erd, en jWI\l\rin
Kil pt. Roebuck ID eel seer intere_nt.e rol lal optre-
den Na bet Pat\8Cbf~8t ml, op l'erlO8k van ZExcel-
lentie den Gouverneur, eeoe speelllie voorstelhinlf van
H M B.P.najortl woroen gegeven, sijnde hij t lt nu

althana zoo vene~ert eene eustereoursnt, ""gena
godadienshjte overwegingen In verband met dEI" vas-
ten", verhinderd geJV_t de voontelling bil te WODeD.

NAXAQUAEnm,--l3 :MAART-De bIjna ondragelilke
hitte van den lutsten tijd IS eiudelijk verv&lljren
door koude. Zware deuderbui jen maakten den 0\ er-
jtang. Jammer maa~ dat die niet algemeen maar
slechts btj streken, I~n gevallen Sommigen oneer
boeren juiehen terwijl and ..ren nog ID druk verkee-
ren He ploegtijd is bijna weer dAar, en toch trap-
pen eemge boeren nOjl De o0ItAt IS buitengewoon

.reael·Bue.-.1 jZ'oed uitgerallen op Ide Kamleebergen Getuigen
dAArvlln eenige onjfelukk~n, die erustlg bsdden kun-
Den ZIJD Ten huise :van mej N'ieuwkerk' nOllDehIk,
braken eenige bll.Jke~ van den te ZWRar met koorn
beladen solder, wurdoor de 1D8lI88 nederkwam In
een slaApvertrek Gelukkig dat luiks op den dag
gebeurde Op Leliefontein sliep een jonzeheer ID
een Winkel ...aar eemge honderden mudden koorn
waren opzehoopt. In den nacht !!leden de Jakken
nUl beneden. Het is een wonder dat men den beer
Burke er le eend Ult beeft ,elaegeD Op Ez:el!fon-
tein droeg een gekleurd m6lJ!Je een kind op den rug
10 een albAvel-Toen de moeder bet kind Wilde
laten drinken, lat bet dood op den rug van drlll\l!;ster.
OOie leeraar beett 0118 p68 een besoek jtebrllgt (J ver
de Ramil'lIber!!en Met de groote~e bereldwllligh~ld
voerde men bem over weg. NUIt minder dan 70
paarden pn e%l'18trokken zlln Tl]lui.jr been en ",<,er op
de reise Dat het besoek IUInlteUlUDe vruchten JRl
dragen, jrelooven Wl] zeker.-Med(!lNluJJ

VRI1STAAT -De Erpreu zegt, dllt toen deSynode
der Ned Ger Kerk lsatet een adres nlltt~ AI'D den
Volksraad, ten einde den verkOOl! van sterke drnn-
ken te beperken, meDlgeen.o dat aan kleingeestigen
I)"er toeschreef , doeh WIJ bebben ook de ingaeetenen
'!Ill Hnrriamirb sich 18 d, nzelfden get'1It doen booren.
Geen VrI~t.&at.8cb dorp IS wo seer Ill. Hsrriemith ID

den .JAIl!st e tijd 'voormtjl6jCIU\I1, vooral WelleD! den
Zulu-oorlog, deeh daarbij be~ft bet ve~1 le lilden
~hlld ran de leden der Natalsehe ontbond en vrijwil-
korpsen, 1I1n militaire deserteurs Uit NIltal 611 Trans-
vaal. waarom de Ingezetenfn nu vMlllen, de politie
t\I vermeerderen, dë verdere uitreiking van drank-
patenten le beletten, lID een ilLreng loemorJlj!to\er de
naturelleo te bouden De E.1pr~ beveelt daarbij
aan bet brouwen bier (te worden aangemoedigd met
een pnje van £ÓOO door d .. Regering), om sterkeren
dranl: te vervanIlen, ell de stlchlln~ VIln Co[!lmlJ!l!Ie8
van Licentie. Upt ISODzen tljd!l'tlDoot bh}kbaar met
b"keud, dllt hoewel meD te haap tau bierbrouwerijen
wo'" el al8 hoven vlln licentie heeft, he~g'etal kan tiens
Il'edurlg toeneemt eD men bier evenzeer nIs te
lIarnsml~b klnagt over droDkenschap -TIet blad
maAkt j!oedkl'urend !le ... ,,!! Uil bet n.d~es WlU
IlI\n den he~r GladatoD", ala ., zonder schroom en 10

waardigen. III j!'esteld" Het 'Ill dllt elk", btu'jler ID

den VIJ8IARI: ! zlll onderteekenb. mlUH de onder-
vindlllj!', met I vroeger adr"e over dl! ann~we op-
gedun, heeft hd !l6le"rd dat bet volk wel vflel boudt ~

Le Houx nn morren over, d<)C11mlnd"r van ... erken lot her-
verlUl st~lIen van het !l6pleegde onregt. WIJ (Zu,!'d Afn,-

«!l,,;,!lrl<leren t'W3U1 1 kaan,) tWIJfelen er ecbter Iliet aan, dat indien onze tlJd-
traIl8por.) IlI'enoot in den Vnjf!tAot wil doen Wilt de de Hoiinnd-
een !!truil!- ecbe bJnden In de K88ipkolonie bebben Fednan,

), tw, eenIge bODderden atdruklunJ Vfln het stnk 1!11

van (ecba- Ilol"IUI OVd tbet land verepreldtet, Jil] wel een VIlf of
deverg~dm!!,) . .c.J:eClliteUnl~ van F. ver''''' I r.es dUIZend naamteekemnj!'ell ~Oll verwerven
Meiring, ( .....or. koeteD) .. I.AroDtJee, Toit Regter Reitz pu.bliceert als S~cretarlS tot nlge-
(eeb.adererll!oedlng). Men'in!!, ver"" (Ult- meene IDforDlatitl bet rapport der Vrij8taat.ste spoor-
zettlDjr).- Venolgene nO,!lmt de a,e-rClltt -nog een~ WejrCOmmllllle. Het bhjlrL dat de comml.S5ie Zlcb
aAntal a10tiee en provisIODele laken op. , beeft geweDd lot de KoloDlnle en NBtaleche regeTlD-

HAVBNBKSTUUB -De r ...ekehJksc;b~ .bl]eenk·o~.t gen om lOhcbtlnjl betrekkeh.ll. ~e ngtwj1:. Welke de
'I'an bet. havenbestuur _nl gisteretl #;eh(luden Te- sPQOrw~-t!xteDIII.en UIt ~he kolon~eD zullen nBmeD, en
genwooi'dlg wIlren de b~ren BurrQ,es, YOOTzltter, to~ dee~nrdigen 10 de I\M.pkoIOll)e om'rent de WMr-
Kapitein .MUriaOIl, Rutberfoord eli Jihu. De Secre- ael)lJDhJke koete,~ van spoorwegopmehnjl611 tUIl-
tarls deelde mede dat de ieeboener Ctiiiik (;p de stoom- eehen 4lloemfontern eD eeD pnnt un d41 Ora. Jen ~lef
helling M !lehaald en ... eer te 'riter jl'elaten ,de nahll Rouxvtlle. Dit de KMpkolotne werd .geRot-
Natn] 111 beden m.rge~ opgebf'llJd.~r ....ijl een appli- w,ord dllt ~9 lOgemenT!! bezIg waren met !D8pek-
CIItie Toor het Noorw~he sobip:J{~ LMmkuJU tl6ll te noorden vaD de 8}lOorhlnen naar Q,ueells-
verwezen Will OMr de~ aupenntellclent, d~r het I town. Oradock, Grl\8~-Relllet eo flellufort Weat en
de mag _WilS of het ICblp ni.t tie IWMr zou I Uit Natal dat een VfljSwtllche 8f"lOrweg Zicb beat
lijn, De eigenaar V"" het kolli~bnï. In bet ~ Ladyamllb biJ de "ool'jCe8teld~ NHtlllsche verlen-.
dok, die beeebuldigd Iwu, bétroklten te zijn I' gmg lOll kunnen .aanslulten, ~erwlll de . KlIlIpache
",e... eeet in amokkelbandel

J
diende ,Illel 'ontallljt ID, ?eekundlgen echreven dal 1111leene berekeDl!lg londer -

betwelk werd aanjreDO~e~ Dural_m een brief lDspcctle kunnen gevpn O"rdelllende n.Aarantwoord.n
voorgeInen van den adSi~ nt-eomm";i., betrekkiDJor I op eeue In bet lAnds z~Jf rondgel~lDden Qlrculalre, meent
hebbende op de oprig li g van een ~Dbuil en een de Oommull!le dllt ~e VnJ!wl JaarLlIk. 50,000 balen
kantoot voor den haven pitein. Ef JVerd op gewe- \ ... 01 .D1tvoe.rt en £240.,000 aan tTanport be~lt, r.on-
len dllt de etadsraad. nieta gedaan h~ :\7oor den aanleg der In'?eR:np VIIn deo ~ndel IDgraBn eD sl.Jlltt.,ee De
van den ... eg tUlIICben Somel»~eg en de dok- Oomml~le meend~, bhlk~ns h~r eente mpport, d d

rten. Ook werd een I_Il:VADden ID e- 25 Apnl, 1879, dAt ee.ne aansluIllD1l bl) de J\aapeehe
~nr, betrekking op dei~,oer van !a- Ipoorwejten voor den Staat voordeehger zeu'I)1l dan
ter, coostateerende, hoe"e4_id• welke den eene biJ de Nalalecb~, en dAt een s~rwep: \ a~ Bloem-
meter ,epa.seeerd waa 29 S4ijitemberl879 en 1 font.em naar Bethuhe bet verkleelijk8t z<Ju ~IJn reden
Maart 1880,1.33 1,000 gallons~, .::linde dU1I1 waarom, bet lI&nbeval £1000 op de bepoot.iog UIt te
21,250 jlallona per dag. :Besloten OUl,bêlengl\lf8ment 'strekken voor eene apoorwegopmetlDg tnl!!lChen
met JUpltelD Hewat drie Jueli tegen £600 per dele belde laa~ plaatsen op 31 Jan Il '7bter
'aar te b~roipu ...en besloot de Oommll!ll1e, In autwoord op een eehnJYen
J TaD den Sec:retana der Port Eh18betbscbe Spoorweg-

TBOl! TaOK, 12 oommiMle te beril!"ten "dat ael~ o..mmlaeie alboe-
nu Rbijn lendt ona wel lil aan den Volksraad bIl de lAatste ZltlUD!!,beeft
in u ... e: cnunlDt gemeld gerapporteerd, dat ZIJ VIl,,"eeDIDg WII8 (zoo als lil
Hendnk NicollUll van ook nog steede IS), dat een spoorweg Mar Betbuhe
er nog bij te mogen 1 de kQTtete en !loedkoopale voor den OrelJjeVT!]staat
l1eW"aren, vier ZOODS heeft den laude liJn-nogUns, In Acbt nemende omel.llndillb.e-
Heer ecbter behallgd, z~ven milDer deD die sedert dieD tijd Ollwwn IIJnr-zooll!ls bijVOOT'

en Inalora Ik beo nu il het!ld 'd.. ontdekkmg !der dlamantmi)nen In de I1IIblJ-
en !Wnder held van Fsuream.1tb, i. de CommlMle thans over·

afetaDltm,ellllllen. met tUIgd dAt eeDO spoorwesrhjD van BloemfonteIn nl\l\r
ik Ooleeber;rl de beate Ii)D voor deun Staat laude

t1JD." De OolllmÏBIIle beveelt een onderznek Mil DIIM

de waarde van ai het "lilt elj1:endom in den' njswt,
om dan later ~ bHlmu>n, hoe hef> ",e1d VO:lr den
apoor",eg en de d~rop te betIde!! rent.n lullen j1:e-
vonden worden. IZ.IJ II er voor de con$U'uclle bil
kODtralIt onder toevoonigt vAn den Gou'I'ernewen18

ver- lnjZ'8me:ur, en niet door de fug-ennll' zeI ve
ber- te lateo geecbleden. Vall Leenwerivier wordt op 2R
op I Feb geschreven dnt bet nooit zóó ,nIs ID de JODjlste

4 ure, I ....eertlen ~eD in bet VeroTerd Grondj1:l'bled b. eft
dat I geregend Een treung onfleluk beeift plMts gevondrn

...eder I daar, wlI.I1rde Kro~pTUIt ID de Modderrivier ...Ioelt.
uur De heer Jao Andriu vaD ""riJk, voorbet-n ti' (llldta-

atem lelde hij hoorn woonachtig, bad de pllWl18 Paa.rdJ~, nabIj Lady-
groote .cbare, bnndgekocht, eo den 16 tetnuinJ met twee wagen-
allen en neem vrachten graanoaar de DlamftDt,elden lftlf.'1IJI11 De

op de I Moddevivier gepaaeeerd Zl.Jflde IllDg bij wogeM
yriilDêIe(!iJr.beid in I den regen niupatlpen op de pl1l8u VII n d~ beer vaD

cp uit Tonder, ruim 400 treden van de liner Den '"01-
Dele gendep oohtend trad de nVl~r bUiten bare oefe..,.!. en

a£J~~""~"I~JK'IW.'.malen. In de poging om lIJD t.rekll~ le reddel!l werd un
WI~ ... ~se'l'oerd. Het hIk werd hangende 1:1 een
... ilgeboom, on~\Veer dUlIIt'lId treden VRDd" wllilen
gevonden, In dienelfdt'n dell' be;raTen dO?f <!tDbeer
van T"ndt'r ZjJn OTmil weduwe 18 .met zeren
mlD~T.ege kindereu nagelaten sz!!oAZ

BIBBRANDT

gedeelte der

hunner zaken

hébbende, hebben

begun'ltigd met
op bovengenoem-

!I,."deruag',
, rijdng,

21 WRg~!l8
27 du.

23' Karreu
2tl do.

o 0 2~- 0 0 3
o 6 9 ~ 0 16 0
2 0 0 -- 1 10 9
o 2 6 - 0 2 ·6
0111-025
o 15 6 - 0 18 0
014--024
o 17 6 - 0 17 6
o 0 -54- 0 0 ói
o 0 4~-- 0 0 4.
046-060

Stukvaten van (i L'

en Hijders : alsm
Pon.p, Trechters,

~ l\Iat..:llLcl
Deze \ el koopi n

zeldzame gelegen en aan voor een

Hillge geldbeleggll gin eene zaak, die,

als Ze zorgvuldi gedreven wordt,

gelijk algemeen nd wordt, goede

\\ msten oplever t, elfs in tijden van

gedrul-theid. I • schoone

gelegenheId voor

tig kapitaal

3-olstd seh,

ce DE ZUIp AFRIKAAN"

pJQP'lIoq .rod 'J00 A noo.l'f)
o 1 0 ; 1dutsa!j Jjlll ' op Je~
o ~ I (i I 'op op '1811lf)
o 8 i [ 1 sloqsuH £ asd 'U3.lo)l
o 0 ;1;:1 pJapnoq aod j 'n~Ha:5~,) ~uH afllnlJd:

'(OOJ~X ap ut) ~Ja!A!J~B1'ed

•cl0 01)] ~~LTj

OP steeds dringender hel baalden aan-

dranz uit bijn!t. .alle Idoelen des lands,
hel)b~n wij er 'tfte besloten, OpR blad

van nu voortsan driemaal per week

uit te geven, e, wel op de groote

postdagen Dinpirlag, Donderdag en

Zaturdaq. Hoewel deze vermeerde-

ring in het getal onzer uitgaveu n~~t

kan geschieden' zonder aanmerkelijk
verhoozde onkosten, en bet additionele

postgeld alleen: op 48. 4d. per jaar zal
te staan komen, wordt het inteeke-

ningsgeld met' slechts vie?' shdlings
verhoogd. Dal wil zeggen: Buiten-

in leekenaars betalen in het vervolg

tWCë pond viwi shdlmgs per jaar,

.vooruit. rn de S,tad is de inteekening

één pond zestien shillihgs per jaar

'lI~uaIHI,; ua ~.I.J~.!,~q;}Un ~ i Correspondenten en Adverteerders
-f- - ---, gelieven kennis te nemen van de ver-

IOlDen Aanloop8D t andering in onze dage.u van ~ublica.tie,
ï ,lom met hunne inzendmgen met te laat

BIJ den Onderget®kc.Dde. op den 28810n I te komen. •
Februar ij II, TWINTIG MERINO' I " SMUTS & HOF1tIEYR.

SCHAPEN De EII-:cn$lll' kan ze ter ugbckotnen Kaa tad 6 Murt 1880.
mits betalende de kostén. ps, ~

i P J MARAIS I ~~---~~-..._----~--
Paardeberg, 15 ~faa+ 1_~80 _ . I "

Koe Aa~gekomen. '~==~~~i~==~~==
BIJ den Onderget1kQtlde IS komen aanloo-

pen op zIjne Pla[S VLAGGEBERG, een
Wltto Koe met SchIlde Nek, ID niet al te goede I
conditIO De elgena r kan dezelvc terug
bekomen, mits betalen4e alle kosten

lA. A DE VILLIERS

Vla.ggeberg. 15 M~1rt 1880. I

D. H. vtILJO E- .;-,
1 •

GeregIstreerd La.nd"Jet. en Oommisaieagent

'\r;,LAGER EN O· WOREN VER'fALEIl,RIf HKT

HOOGE GEREGTSAOF

BRITSITOWN

ltS kwam den Men te Worcft8ter IUln,
V()<In:tlU:IOj{ ledematen, preekté een

een thee-ereetin r bij in
WA:Rre:linl,ook08. W. MutTlly, op 'pt'ci-

uitQ()(l<liilrinilC én SI8I i,den hart met ztJD8
snll'Mkal'aD:beljd. Hij let d~ reis

maar niet
verandert.

Kerk: 'I morgens, Da.
Cand. Radloff; '8avond.,
'e morgens en '. avónds

Or. Kotaé -PRpendOrp,

Zi\TURDAGI 20 :MAART 1880
en '8avonde in
monsstad wa,arll'emlmlm

IN DK
dl\g IAln
worden

DE KA
uur b'llre

des
i11 de fiL"'''U Uil lIK'DH

Spun!liANK houdt vl\ndaag om 11
ver~lldenng

KKTK DING," lOO noemen somtllige
volgens de PruM, don cenSUlI,

rebellen heeft jtemaakt.
dIe in het Beul'1ll\"bou ... gehouden ill,

het Kerkfond. der gemeeute te
£100 0Pl!'0bregt.

nU·Tco"".'''YAHEI( Toor bet Tbeol.>giech Se-
8t,elhmbl()!(:h sal gebonden worden op eeo

dag in de lIlIIaod NovemblV RaDst.
..H££ ....-nKINBT klu~t llIen .teenen been over

in bet trllneport van zWllre goederen

Ga-~tte ...ordt nllVraag gedAAn
, ('en wIlchiDl8t, die drie I?f vier

"'." .....Rr,. jlekomen is, en dit!':lich zee
dla!Uantvelden bevond; a1&-

loon van een kapitein ~ij het
n die in 1878 In dieDj!t was

U.."".n,,I ••i. te Paard, waarill' bij
oDtalagen te ...orden, ,!eg.o.

1

DE KAAPSTADSCHE GEMEENTE.
Eg IS één punt lfI verbAnd met de resolutre
ale 11 Maandag tlOOI' den Kerkeraad werd
aangenomen, dat wIj Donderdag, daar ons
I artIkel reeds al té lang gerekt was, moesten
rIaten overstaan. ~ Toen Ds. Luckboff verle-
den jaar vl'oeg om het uitsluitend gebruik
der Nieuwe Kerk, achtte de Kerkeraad dat
onderwerp als zoo ',Uiterst gewigtIg, dat lllj
bet niet van zich kqn verkrijgeu, bet geheel
op eiaen verantwootdehjkbeld te behandelen.
De hulp der getneente moest worden inge-
roepen, en slechtk toen eene gemeenteverga-
dermg baal' (lon$ent had gE'geven, werd Ds.DE WI':IT ,Luckhoffs verzoek dool' den. Kerkeraa.d too-

• ' gestaan en vêrkreeg hiJ de Nieuwe,
ARCB.ITECT CONTRACTOR, lof-zooals ale ID der.. laatsten tiJd

BIEDT ZIch aan t~t het maken van [officieel wO.I·dt genoemd-:-de tweede Kerk,
Plans en Teek rungen voor Kerken, in exclusieve occupatie. Maar boe

Openbare Gebouwe~ Villas, Cottages, enz., gansch anders handelde de Kerkeraad met
en neemt tevens den opbouw daarvan op : Ds Stegmunns verzoek om de eerste Kerk!
Zlch. 11. 1 De gemeen~ dAA:?mtr~nt te raadplegen,

Knntoor -il, Loopstrnat. kwam geenszIns biJ den raad op. Ongeveer
Werkplaats 1, Leeuwestmat 110 gem('Cnt~leden verzochten nog al uit-

ï....._____ , ----- drukkelijk, per petitl£', dat er eenegemeente-

'Ol)ellbal"~ Jou:.:masseltool vergaderIng omtrent zaak mogt worden
I belegd. Doch geen de nste waarde werd

TE SW.Q;LLENDAM aan dlO petItie gehecbt. Het verzoek werd

GEVRA.A.GD, v~or de bovengenoemde veeleer als een soort grap behandeld.
School, na afl.pop van de Vakantie, eli'n Pas de vorl§e weeik de zoogenaamde

llulponderwl]zer teg~n een SalariS van £150 I "Eogelsche' leden leegd omtrent
per laar Apphkf\tlên met getDlgesehrlftcn te , hunne ezen. zelfs vol-
wOIden lU~ezouden !hIJ Jen Secretaris, den 'es hunne
Eerw F n ED\\ \1{~6. voór of op den 13den 1 ~!:Chts zoowat
JUDIj "anst jib .....~ ganse e ge ...

Swellendam, 18. MjlArt 1880 1 gunst

deel dér
.. GEJOOOPT I meerddrhn .... :__ ....., ....

In de Nederd G!rcf, Kerk, op Zondag, 14 1 preJik~nt van Kaa[)S~iu.
Maart. door den WelEw. Dr .J. J Kotzé, G.m,' Jaren laug de
een zoon van den !heer Willem George van gesticbit werd
Soest, met Dame Ab~ham Pieter FranCIS. klaps 'zonder

In de NIeuwe N~dcrdultsch Gereformeerde gaande!
Kerk. op Woensdag. ideo 17 den Maart, dqor den t
\VEerw beer A D.~Lnckholf -Eene dochter e v
\ an den heel Plctrr ,an Breda, met uame I' tbel
lIcfltrlCe Een zoon wan den heer Andrtes de
Hoos Eckal'd, met Dime AndrL~s de Roos.,

OV~RLEDEN. gesteld op de'
~Llart 10 -Ml! iRachel Johanna Marthioa en volstrekt

[ utlc!, wcdu\\ 0 VI1o~ den beer FcrdlDand von! leden? Ona
Kal'cltmsteUl. ond 4~ jaren I lan s de

Mam! 15 --Me] ~n8anna WIlheimlDB Laub- I d g
chll' ~ch!genoote ,~n deu heer Jacob Wentzel I erd
I rnut, oud 68 Jaren over -eg ,

}.]nal t 15 -Me] IChflstlna Marm Forrester, koste der
'-chlgcnootc van ded heer FranCIS Hamilton oud dat er ue,vrasg
.J 1 ~,..J larer' ~

:Maart jS,-Me} ~Sarah Eliza Ann Horne, i
hmsnouw \.ln dep heer John EckarJ, ond I twee ei
~l Jaren : . --die .. ",...nil""

G EffROUW D heid

(.Vel SleCUlle LII;elltlc) I digenJ
Jil ,l~ Ned Uetef"Kerk, ap DIDgsdag, 16 op, .boe

Ma.1I t, dool' den ~elE6rw heer G. W. Steg- OpZlgte
ru'I[)l!, Jr. de hier J3arend Job:annfs VaD. Nie· worden
kul.., met JongeJ ijabella MAria BoiJ6rs.

I'

per trem.
EENIG}" OLlJ!VENPKRSEN, die'tI! gelijk alt wiJnper-

Ben kunnen gel:luukt worden, li)D door de heeren
Barry en Neveq ingevoerd en zullen weldra beproefd
worden I I

DR EltBW llIKKKHend~k OhTÏlltoft"el de "".ot, Kan-
dld!lRt tot de Iletlige DUIQ8t bij de " Free Presby~ry
of Edmburghj IS gelegi~meerd eD dUI beroepb&Rr in
de Ned.~Geref~rmeerde K-erk der Kaapkolonie

ONZR DooFhoM.HkN ....;i..()nder dit boofl meldt Da.
Luckboff in (le CllrUten de ontvang.t van eenige
toe~endingen ir geld, gel8menlijk ten bedmgé vlln
£34 48.8d

VABTGop.n +De beer G. H Moller verkoCht giete-
ren morllen een meuw gebouwd huis in ds Oanterbu-
rvstrllt\t, beV6~teDde twee kamera en I. voor de Mm
van £245. 1

LANllLOOPIUlIJ -Voor dele BOOrtvl\n overtreding
liJD gieteren tree aanjreklaagden, J(f1M' Tlwmp'01I en
Jfïlllflm Snnt gevonDisd tot eeDe maand genllgeniJ-
straf met dwa garbeid.

STKUlSVOG$Ls.-De Franeche bark Victorine iJ
naar Zuid An\erika ui~kianrd met 115 ItruillvOgels,
allen opgekocht in de binnendiJtrikten der Kaap-

lonie I
-APT ROKiBUCK ill d~r aankoop eigenaar ge or-

den VIln het IJllllt Flirt. Eene IUaterCOUr&ut, QP ier
gezag WIJ dit ;mededeelell, 19)1t, dat het niet ongepASt
welen lOU, als hij bet hulkje herdoopte met den naam
TIln Pinafore.: i

DOOR BlIT 1 GOUVBJllfilllBNT ...orden t.ndera ge-
vraagd voor 1q>,000 dwaraleggen .,.n hout
uit de fao de I\nijsna. Zij moeteD
Ileleverd Kaa~tad ot te Port Elizabeth.
De tenden )'erw~bt vóór of op 10 AJ!ri1 a ••.

DK 8 g tijdens den jOllillten regen
negen voet uur., och dit iJ eene kleinigbeld,
vergeleken Oraaj'frivier, die in anderb.lt uur
niet mmder 38 toet reee-volgens den Killlberley-
scben van ~e PIWnd.

D~ MAOWTBAAT VIln Kaapstad beeft
verlof ~kregen, en zilne rogterlijke
waargepómen ... orden donT den

, <lie 8chttreenvoJ~na te
als lOodanIg met veel lul l{81ogll'elUl



I',E Oll(le~~cled,clld', CUll! kh-ic ere w- 'id' ,

, Ldrt;kkm,;!u" lt te Koop na n Z .,i w;!b{lkClld nuc,hlba.a F, U'ln hét bovcuci. !'
Vo.o dew , ~3,d,1::: de 'kst.J-allt, I id bcv.n
l'en' net gebonwd \\'00 met zeven Kaui. 'S,

Dispens eo Kombnis, plankenvloer. ,;UOt x
Stal en W 8genhnis. 'ingerigt voor eeu

M
'"sel Wageomakerij. De· Tu is brplaT,t met v-r,

IlChillende soorten V , Wijn::aard,
, I eIlZ., eoz. .I . ~r.J. BE KOC~~,

: Worokster, 'Muart

, I P.S.-Het gedeelte van
, Koopacha.t kan op repten blijven.
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WORDENVERKOCHr,'
I '
Potbergsehe Ezels, van: 2

waaronder 2 span Trailsp<?rt
en: sjerk, eli iu goede conditie
8, groot cn sterk ,

':\rden, goed gedresseerd,
[> jaar '
ltijpaarden, wnaronder, 1

handen boog, een Jufyrouw8
uitmuntend Schietpaard
resseerdo Merries .
ti van goed Ras, waarÓ'uder
, die op Kal ven gaan
ossen (Bf\staards)

ijen :
Merino HI\~els, gescLill:t voor 84

verkocht het"
1

i

i~, ),

"

r

!' fBEU
'~ 1 • I"

,
i

"

150
iOQ " "
'180 Vette Vark
200 Mud extra
100 "Aker;;

2 Span Nien '
gen

2 Sterke P
, C. F. BElJEB,S, M. zn.

t 1880.

~ Ondergeteekenden ontscbepen~thans
~ .,. .~. ~

Ex' "'_'aiwan" va; loochow," :
2100: KOLL~E_S THEE, B;ESTh.ANDE lN:-

Congo in HalvJkistjes ~n Kistjes; ,
Sonchong in Kistjes, vrer kwaliteiten 1 I

r ' Gilmans Mengtjel in lO, catty en 20 catty Kistjes I
Welriekende qper, Wélriekende Q~ge Peko en GUDlOOYVaer"ll
, " E;'"Herman" vali; Hongkong, i '

Kisten Gemberkonfljt en q:how Chow iq Kisten van z~ Glbs. P
vol ~ewigt. I' , I

, I E~ VERWACHTEN ~LLE DAGEN t

" ' Ex "Peggy' Dog" van dp Perzische C;olf
8200 X:0LLIES DA1j»ELS, ~n )latten', Zakjes '" Kiste~.

, ! ~N HEBBEN VOOIjHANDEN, '
, I'; .

Beetu, 'Tafel, Huis, Rangoon en Bruine Rijst, alsook lIJ, LA LU ~'"1L"IIl'-

Een groote voorraad van alle k\\:aliteiten in gr~ote en kleine
',Alles verkrijgbaar tege~ de laagste ¥arktprijz~n.

. 28'.
OP

paar Karlui. I

, t vriendelijk verzocht
het aanstjl-ande Saizoen zonder 0

N·.fEll BfL
j

Ag~nteI: in de
hings) opgemaakt door;, '

edstrijd de overwin~lng
.j

~t
:1
: I van

,W,-"'1.I.U1.LU & Co., AfslageIts.

eESTER.;
j

Wij oÓtl
A. WOOD, '

De M81lijers
op de Mllc1}iues

, Samuelson.
Horrisby,
Howjl.rd~

hét volg~nde

Poblie Verkoopi~g l.i' Albion. 4, 'OSBORNE,73
J, hnston 43

ITrijlrD drr lVereld zijn hC'haahl
VERKIESLIJK .1i

vu

3 April ~aD_t.,
• . I, _._-~----~_.._

RUTHERFOdRD &' B,
10 l,JRE. . " trice, binnen kort van

, I

Ondergeteekenden hui
, i'

"_db IJer'~Blde Cente..-- .....
Broei.achioes I

I' '

Braby's "Sun Brand" Cegal~ariisee
Ge$8Iv. Kc\pstlll.kell : 1 Slijpsleeneil ; , '('oiLier

,~ GoolweJ k J{1It,t,l1g.t,~rR H'II IIds
Jf V dl sten go'rt'1I eli Omslagen !{i~lh("I1",

J'Jotitschroel'en, QUt>Sl'" P ..ardejdloefijzers i)o(Jdki'
jkers, Alle sonrre n Nyt;'s Molells'; eli \Vurst. Tuin '

Span- eli H"Il.!7.ag<':J ; machi nes ' Schavel
DubbelvilIk Hamers' ~likk.n Bc.rdeh I Nijpta
Schapl'11schnren, 'Qladl"od V"I,en '
C. s,. Firr~~r Beitels :Qladzi"k HOt'fijz,
Looden PIJP"" lialllpkttl'L; Get'ol
Kru'iwagens ~t!J.!('rpt t t e n ' Scl~t'rr
Geg8lvani8~erd DI/IIIr! :;eeppollell

.Q.ijm potte" ,
I . i ~------ ...

Kal'-veren, "~SSell, W4,gennl~k~l·s~Ia .
, Natals~he : Ite.... e..s, ~'taatijzer

GI'~lldels
....i
&1 ~

BIlDEN THANS AAN i;
~

ZEKER
, aan

heer P J.
bevattende
vertrekken-

I. J

GEN DO,}f, behoorende
11 Boedel van wijlen den

gelegen in Blok; K,
Woonhuis met BU1~

Vl:'m"er::;L,~
Soda KI islllllel{
T"I'Jlt'lItijll: '
Verlli~ i

IL
, met de Gebouwen er
heer C. P. SIM~NISj en

den heel' C. tAN
naast boten-

Het Woonhuis
en onlangs ip de
Er zijn rjede

Zeker F
op, van' d .
thans verh
Bj.OM~lltST
genoemd
is gerieflijk'
beste orde
Stal en BU11i"l:ll""""ll

1":& BYL &; o., Kaapstad. ,
n.~Het doet, mij ve, I gcnop~en 0 te be .

~ekochl heli, ten voile heeft b •• u twoorri.
atst, "".r"'D ik nellen, Jl,ezo.de Kuile
le zijn; V$ll hd reatant bevond ik
olwassen Kuiken voort, dood in den

ijk .eggen, dat uwe Brol1imRChine rle
n verbonden en bare eenvou+igheid

sen bri.! ~ebl'Uik maken als een j!elU'Il!l4JOnn
Uw. Dw.

Dell H®rellcVAN
Wa~rde H

chine, ,lie i:k V"

S', uistij.reii in
Hrntimachirie ge
het Bnd~l'e li'racht
VlD het :ei. ;

Ik '.010;'t
.eiDille mOQile d

Gij kuqt vaD I
. FRED. PENTZ·iP,zn.

i~et~ldlgde.: gelieven l'r'fgtiJcli~ ••••• ~.',.,te •• e.' bij : I

DEB. . " ~!

, . i; i
&01.0.1 •. :

,Kartrede»,
..•.••••:.,k.·ac~teu,

Het EI
den Boedel

, gelegen op
een goed
Stallen,

Deze Ei
geschjkt v
private
wel doen,
te maken.

~
DOM behoorende it aan
wijlen JANNIE AD.~NIS,

f No. 2, B~k li, zlJnde
gebouwde Cbttage, ';met

enuommen zijn aflen ;~eer
b~zigbeid zoowielals ,~oor

.....''"',,.', en koopers zullen
gelegenheid: gebruik

,

BONUS I I
NDENBERG &. oo.,~

Afs~geis.
bij deze K~nni8, zij

en Wijn ,voor Cbntaot te koopen, voor
hn1"n~. RlfAlrA"iwm té Moddergat en Stellenbosch.. ,

D'. F.

r '

i
i,

B~ E.

j.\

ï . ',:

WACHT ,EEN' BEETJE!
ï ' , :'

OP WOE~SDAG, 14 ,APRIL EER~TK.,
zal de ~ndergeteekende publi,!k: v,!rkoo-

pen voor r~~eniog van, deu h~r Bp.END
FREDE&lK llu~GaR, op dat gedeeUe!der ,plaats
II PlalklpOf," 'k'ennamd "

~ MIDDELPOST,"
het volgende!Vee eD PaardeD, namel~k:-

350 Extni Merino Schapen, ~nder
HaItll~ls,van 2 tot 8 jaren ond

200 Ve~ Bókken, waa.ronder;Ka~ters
valli 3 en 4 jaren oud ; ,

20 ' ,
6 J
1
2 Kar-
l t' I,

" tt ~,

"_",L;'IJ~'''' ,Ran het Publil'k van de .K88f1stad t':
hunne Gebo~w"lf annllierkelijk verg
en \'ourrllltll, welken zij ge'rust kunn
l gernli~kt zij'" geschlio.t ..................~I.!.

veu heb~eQde, en kOlltullte koo
vl'rkoopell :-i
Ml,\UB.ELS tegen :·'erkwRIlI·,!i
Illen~. VOOR KONT.\Nl' GE

'e kl~nten. het volle ti"Ilr,de",j "an
voior KW AVE SCHULDEN.

,ten Hislriklejl le
,heli lul beter~ fit
, eien, dallr alleiArtike
'. ' I
: fl ~enaars, ~ele j

. : Engelsche MII~ki.zijn

J7.EN, Da~re~bove
pen, hetwelk i lien in
te geven, Jaa~ er nie

880,

88. , KAAPSTAD.

C0. i 'P

I" . t ' ; {

~ebb~~ th!LD4te~.
. Bezending WIN,
': ~ip va.n,:de i

Engelsche en ,de '
'& Co.· hebb~n: volle vet.trouwe
fabrikaat als in' prijs dog
de Kaap ,'iis aangeboden,
afd~eli~~en ongetwijf~ld
zullen lokken, ·(.hopen [:zij
bezoek! vereerd te worden.

M!fJHIJN fTAN KLIUN
lDDERLEYSTRAAT.

Strhppen

R •

ITO()·)'~ ,1 •

den

. GEOaOE fINDLA Y &, CO.,
Magazijn van IJze~a.ren. Grav!:'straat.

I B,EBBE1i T~ KOOP :-

I
Portland Cemeut, 'l'duueu en halve TOllLll'll

Parijscbe Pleister, iJ Vsten r-n Tóuuetjcs
Vunrvaste Steenen ~n Klei, Baker's Steen.

I' klompen 1
, Bakkers Fornujsove~s, kompleet
i IJzer in Staven, Bundels en Bladen

j
i Bladlood, Locden P~penr Patente Hag«l
, Daksink, Rietdekkers Touw

Gegalvaniseerd Geoogen Ijzer. 6 eli ]q ",ct
Gegalvanil!,eel'de .Vorsteu, Goten CD Hp;:(cu,

. pijpen ' ;
Chance's B,lad~las, !pt 60 bij 20
Gerold Ruw Plaatglhs VOO I' Yullieluc n
Rioolpijpen, Bogtou en Hechtetukken. van

Aardewerk :
Kloeetpottee en Fl~peo, van Aardewerk
Gegoten IJzeren Z~eppottell cu l.uik poucn
Ba potten, JZroote gegoten IJ ze reu I;etols
Llseren Geafbekken, uieuwe patreuen
Pompen, Gegohm ; IJzeren Zuig- rn Geel

Koperen Hëfpdm pen
-Pompe+ . ~'1 Gegalrauiseerd geslagen IJzer,

"Ov. b.aunemelis '
Koperen WijnpomP.'eD op' Wagt\lItjes
\Vascb-, Wring- on !Mnng-ellIlachincR
Assen, vim I eer, vPor W'agecs eu ~l'i10:'l ;JC

Karron , '
AMen, Ma!&1Paten~ l~, I}, n q, L, 1,
Knrveren en Dennetveren
WagenveriD, en zware veren voor YI"1ch~,

wagells ;
Band-Znngmaohiues en Spoll!lingmacl,in~s
Wagenremmers" A~sen '1'001' llausoui C"l)s
Llzcrcn Lcdeknnfeu, Stompr-, Ille'! Vrr-

hcrnelte en Teh t .'
Kookkagebels. een~grout .csscrbimcut
--,--_. -----~.-------

1'!!;!'l'G·1J', f ~i).'~·tYlI~ u,'J JJ\, lt'!ll,

VA:", FraB~rbol'g: (lP 31 J,ulUarij II, 1
Schimmol I'll' I 'r;wnrt(· }i;Zf:! (.)\1,,,',,, ., :t "J.

gemel'kt op eeu derj bouteu, en 1 Yaie . a lu-n
,.\{errif)s, met Llliter. eli beslagou. lede'!' die
ct'nige iuformat ill omtrent gem"',].,. Ezels [l'"1 dCI1

heer HFMlIIlNO, FIllsdrhnrg:, of !Hili ddl I i::,:l'r'
J,!etcekenut', Klein IJ.,og,"~v('hi, gQven '!;all ".-
beloond wordeu. '

M,:H C, HN NIEK};ni\
Damlangto, Klein Roggeveld,

Il Malll·t 1880.I
I
ST. STEPHENS BAzAAR.
EEN B_"ZA.AR j ~al (D.V.) door boven-

gemeldé Ker" worden ~ehoudell ill -le
,Scboolvertrekken Daast het Kerkgebouw in de
Breest rnat (Rocrcnp'ein), opn~GSOAG, deu
23sten MAn,,! ('.1.-" ',,'morgens ten 'LO ure, met
het ?oel ';UI !:(,·~Je~ bijeen te br:engen oru de, I noodize v(lrau~~l'lOgf"~ Ran de Seboolgebouwcn
te mnkt,? WIJ DlXi(hgen al onze vrienden CI1

allen die bet we;k des Heeren liofhebbcn
vriendelijk nit, :d~n~clve bij, te WOllen, en
be~?,.en hun alle goederen teguD deo laagsteIl
pnJB te zullen aanbieden. Wij nO()cligen vooral
de moeders uit, id8.&!!zij hier goede koopjes voor
hunne kinderen. doeá kunnen. '

Onze menden worden tevens v~rzocht l.u nur
bijdl'll.l{c.n te ~énd~n 1-0 mej. BUCON£R, Orany
straat, JongeJ. STI<hlANN, Diamond \'illa Zee
punt, jongej. STEIjrTLER. Loopstraat, 'e~ den
heer J. Di VIl.LP:8S~Langestraat.

1 '
Jl A. BUCHN,ER., V.O M,

Deuren open v~ 10 v.m. tot 5 n.m., en
. van 6 tbt 9 '. avonds.

MICBOSKOOP.
rrE KOOP; vl)~r £30, ee-:n MikrOtlkoor,

te beY" ~(!Il p4r brief gea.drell~rd aau X_,
Z., kantoor Zuid Afrikaan.

Het is l'en tlrl8gi~Doemd HARLEY ~NO
CULA:I1, gelDn~U, !door COLL!!!!. ell bijlJa f¥).

ua, '. r'l~uw. ,DIt 'p~llolltig Mikro kuop is (,II,
J,!!lveer 20 dnlm h~g O!' kan all! Bi110cular lt",
wel ~18 MUllOculat gebruikt ",orden. HI'I i.
voorzIen vau twee ~ oculaireit Ulet 8ehaduws
kappeu en :twoe lobjectie,.en,. ril. van eeu
d.uJm en van e~n vt.erden duim;, (Drie ObJ"C-
heven van ~ d_Ulm,p 'cl'!lim ell ~ duim mel e PG

~r K eloer ~ oculaire!i kunrlen ~gen eeu yalu
tIe wo~en ,ovel'~nElmeD). Oe objectiovt'n
worden III ~n "lIpsepieee" geiChroefd, 7,oodat
men ze verwlll8eleDj kan, zonder ze te beLoeren
al te schroeven. net Mikr06koop heeft t lice
spiegels cn is voo~ion ~aD eeri We\lstcr's ('on'
deose: met gr!ldua~iog die.pbragou, zoodat IJlen
betzn,v?rst-e'llcbt <w het voorwerp werpen kall,
Voorls 18 het voor2jjen van een polariskoop, ccD

stand oon~enser, ~ forceps, frogplato co een
C&IJIera .Iuclda om: 1e vergropte voorwerpen
op papIer te ~ktnen. Eind~lij-k. beboort er
ee~ Bocket.:~llIkro,kooplamp bij met twee-
dnlms condenser ,n de nienwste verbeteflD·
gen. De prijs is £~ kontant. '
.._---..- --, --: -, -.,--.,.--

H. ,R tTP,ERTI,
KOOPMAN,

SCBIt:PS. ~~ (;OIlMISSIE AGY,U,
i •

No. 55, ·ST. GEOROESTlUAT..' .,
Tee-enover de ~uid-Afrikaansche Bank

SNOEK' JPEKELAAU,
Te Koop ~ de Pa.khui ren van .

LOXG, COHBrrr & ('0,

t 30 Ln" n~e,:".a:
Jolij 23

Geurukt bij ~¥UTS & HOU,BYR, !\o. Jl
Kasteel!> I' ..ud, Kaapstad.,



• J

DE NATIONALIl Bo
1"1 VI': TRAN8VAAL.-Oe
~dlgda en oord8f'lkuodige b~..mOll'II'Ï"lllI'
dill wetti",heid, de pli)lten ..n ~o<()"lÏtllÏlz;1,eD'
onderneming met de vo~nd'; I)"btlileirkilllnin
in aonmernng genomen,
~rust te mO!!,,!D annndeD
achapplj te ne?leOl, onder 1'f'~!IWII4fU,I8Jl}ll
dat de voorloopJge statuten
lIall de deelbebbel'8
warpeD zuilen wordeD
DMuwkeurige
de..lIulldigen, die de
delel ve, te herzien en
1'Ourte stellen ter I!oed-
h0ud~r5 Wanneer men
beleid te werk ~t, is er
ultslbjl te vreesen. Het
met plan is uitstekend, en
un de deelhebbers. 't Is-
twee8p&lt in het kamp is,
andere onderneming slecbts
is. Laat ons hopen dat na
pIUtijen weer de haaden lf' "lIel~lQllJ\n
SlImen werken lullen tot ;ge,me18DJ':ba.,pel
doel."-De laatste
nrklaArt zich door
Trm,sJUlI -In eeue
doolhebbeT9 In
l>vereD"mkel) gehouden np
besloten de winkel op den ,
o~k ZiJDer op dis ve~deri lvn<1Tloll".i",
p:ekow1. alsmede. drie
ndW1l1l9'ratle VI\lI deo winkel,

De Spvorw
huize ;.:ehouden
meest IDV .

der Bijl w88
werden voorgesteld en 1UI1Mleillomen

1. Deze vergadering, niet.
om te oordeel en over de
voltooide en nog in aanle~,
geeno vrijheid te hebben,
adviseren om te stemmen
voortzetting van bet thans bI!!ltIU\Ddle

2, Indien eenigerlei .""",.p, .. ",mi'tbr,AidinO'
'men wo~dt, behoort
voortgezet in regte lijn
\Vest. en Hopeto'l1.

3. Iedere andere route
~ belangen van al de

trikten.
De vergadering eindigde :met eeue dankbetuiging

IUIn de pel'8 en RAn den voor'itter,

1
BERIGTEN PER TELBGRAAF.

; ...
Ad". Solomon

"erweerder.
Eene aktie om

verleiding. Na
denen deed de
voordeeie 1'&n ..iiw;li .. ,,_ ...
trouwbelofte j
lingska.ten eD
kind, totdat

ZiLtiDg arg'el()()~n.

hij door de waterkuur er ~
bier en brandewijD, elie

.... lh.. iiJ.,... te gnen, Goed 'Bn
I.~,r..,..'rl" waterkuur te bebti8n,",,:.,~,_.. __1.. wijn, eD bier na te laten

meldt hij o~ niel 'Wij
nalaten ~ """'0

ook geestrijk, draoke;o,
wanneer bij 'veralaafd ja

waterkuur .n, bet nalaten
"Ieeeeb, enL er toe gelint'g\
'flin Il"'8trijke' dranke .. r op

lo Ondervinder" nn ~ een K'"itI,
opnotlme. Wij twijfelen of 'bij

ooit 81e",II4!'e:!I~Imcileaal konDen nalaten.
dat de neiging tot oDmatigheid, &00-
in drinken, bij den meDlCh "oort-
bedorvene constitutie, en dat, telllij
uit1'indt om de collItitotie 1'an den

yolmllakl>e orde te brengen, meo nimlIDer
nn,..... 'I"O'hA'd bet mensehdom lUll kUDnen iUt-

die bedorvene conatitotie, dië de
beid daaratelt bij den meDICb P

k er de oouaak 1'&n is; dqch,
""OIO." ..n COllSu~Ot,le"erooruakte de lIei-

loowel in eten ala in drilll4ln.
no~ oyer. Hoe ia de constitutie vlln

geworden om CU nelgin«
oOlDILLlg'llll",bij bem te doen ontetaan l' om dat
Ibelln~wdlOriitln, moo~n wij de Op1'oedinjr ftD onle

en daardoor aaotoonen, dat
o0"'Pron~ beeft in het vlln jong'
conatitutie der kinderen, en dat

B 1'indt door Mt niet bebOotlijk
appetijt der kinderen., ;
in kindsbeid ala een dier, met

liql&ale,i.i~e : be hoef ten. ea hij wordt lVen ~ een
aangespoord om aaD dele bebgef-

inderdaad, de gebiedendste der Ólen-
ecJllellJMe .... ,.~.nan"'.. gevoed te wordeD. Het P"-

, gadNven door deze oatuurlijke be-
als door instinct lijn natuorlijk 1'~1

!Ulliacllouwen van het levenslicbt ala een mid-
m op te bouwen. -
WIlt aallj!1Ult kwantiteit loowel ala
regte wijlle en op geachikte tiiden

een der roornaam8te l_n jn betnk-
nn'r",,<ii.~10' des kinds, en eene die 'Will-
algemeeo verwaarlooed wordt daa ie-

binnen de perken vau het &lIedaag-
valt. ;
ala kinderen jong zijn, bewijzen lij id het

ui~oefePEID hunner ftl'petijt slechts eene dierlijk~lIIIn-
O~dlirAn,d .. dat tijdnk behooren lij g~leld én

~tleelrtCI1.t worden door de oDdervinding, hunner
le meen ing is, dat alechts leer weinige

zijn hun appeujt te beheerechen en
oefenen, voor nj hun lestiende

Oudere kunnen dos hunnen )rin-
grooter onregt aandoen en ben meer

met hun toe te laten om te eten en te
goedvinden, in betrekking

tot dllt lij oud .enDeA', lijn
te verkiezeD en bet op de -regte

!l1ANsviiwi~iJSGËN:- ----
M~. 26, Volle ».....2u. 87m.;n&middaga.
Apnl. 2. LMute Kwvtier, 111. ~7m. 't'oormiddaga.
April. 9. Nieuwe ».....40. 21m. qamiddaIrL
April, 1, Eeme Kwartier, 8u. 28 .... namiddagL
April, 26, VoUe Maan. oa. ~. ,,~rmiddags.

'RIIUt'PINQ~N.
!

VEE EN LOSSE GOÉDEREN
(

t
J. S. JU.IUiS EN oe.

Maart. 23.-Uitkijk, Vee en to- Goederen
,.an C. F. Beijera M.sn.; ,

~. W. )l(I(),RBKl8 JR. !&N CO.
M.aar~ 2O.-Pree1cstoel, ~1Desbury, 'Vee

en Losse Goederen, H Verefel~. -
Maarl 22.-Dorenkloof, ZwarU&od, Vee

en Losse Goederen; vau C. P.! Kotsé.
Maart. 23-Klanrvallei Dia\. Malmesbpry

Vute ell Losse Goederen, nniJ. M. BuaOb. '
Maart. 26. - Leliefootein, ; RiebeeklcaateeJ,

Vee en Losse Goederen, van 4.. P. Lombaard.
April. 8 -MatjeefonteiD, [Vee en Losse

Goederen, 1'&11J. J. Kotzé'
Oli VlLLJBIl8, FAURE ~li' CO.

Maart. 23. -Porcelein berg, qiat. Malmeebary,
Vee eo LOIjSe Goederen, van jl. J. vanlAarde,

s. F. I'EN1'! BN eé,
Maart. 22.-Welliogton, V..-kens. van J. S.

Neethling. ~
:\faart. ~4.-Klapmut8 S~tie, Ossen en

Koeijen '1'1\:1 D. C. fJauptfieiscb.

a, A. uaAN· ~
Maart. 24.-·~'albagh. V8I8, Graan, Wijn ens.,

van A.. C. RedelinJdlnijs. :
E B. v. NOO.R.D~.

April. 14-Middelpoat, Veefen LoBBe Goede·-
ren, van B. L. Burger. :

1'. J. BOSMA.N. '!
April. 23.-SteHeoboech Statie, 088&n, VaD

P. J.. Roux, Jsoon.

KAAPKdr.oNIE.
QUAHAK8TAD, 18 M&IIrt.

De tentooll~telling van i landbouw ie met groot
succes afgeloopen. Vooral ete inzendinlf van machine-
rie en VBD koloniale prod:dcten W88 goed. Het diner
werd bijzewoond door eeo! ,",oot RantAl boeren. Het
net medewerken van de Port. ElilUlbetbacbe Kamer
van Koopbandel gaf. ~cht~r . sanatoot en reden tot
klagen, De sprekers bIJ be~ diner loocbenden de IU\D-

tijginz, in sommige K&II~he bladen voortkoureede,
als zou het Gouvernemeut de ondel'8teuning VRn
Grahamstud gekocht hebbeá.

Hier zal een wedrenclub ;worden opgerigt.

KING WruLlAMs'ToWN, 18 MAIlrt.
De Scberp8cbuttersvereeniging van de Oostelijke

dl~Lrikt"D zal bier op d ..n ~ten April en de .01",''''001.'

drie dagen een wedstrijd ihoodso. De prijzen, naar
welke gedongen kan wonlen, hebben een geumen-
liike WAArde van £400, t.;W. ;£250 in ~eld en de rest
in zilveren bekers ens Oe mededinging naar al die
prIJzen sal openstaan vo')r de leden van alle beboorlijk
l!"urganiseerde Seberpech,*tefl!Clubl! en Vrijwilliger-
korpsen, mite !<>flen bet,ling vnn bet entréegeld.
A fzonderlij1ce wedstrijden, moeten geschieden door
Rcht man 1

De Bisschop van St. J ohid' (C'mtate) is ernstig ziek.
De "eneasbeeren bebben hem algeheele rust aanbs-
v olen, '

Het St. Patricka-gen90tscbllp marcheerde he-
t! -n moreen, voorafgeglUl~ door deszslfs blaaakorpsj
naar het klooster, bet frunt VIIOwelk gebouw Yel'8ierd
W,,". AIdlW' 'werden vetscheidene stukken uitge-
voerd, WRl\rna de processi~ terugkeerde naar de kerk,
"I waar een speciale dienst werd gehouden.

.'

I

VASTE GOEDERENÁmI dm 1leJnkteur.
Mijnba:er,-Hoe komt: het toch, ~t men altijd

klagen "oat over de achtI'IOOllheic1.'1vao de poathe-
ambten?: Onse poetmeester, die' lIiiib anden .00
goed vat! sijne taak wiat te kwijtel,' schijnt DUook
al mindér prompt te njn. of '11':' bij miAlacbien
liet onderscheid niet tualehen Seniotl!~ Junior, daar
die brie 'en \'Aak naar 'yerkeerde ~teell WOrd~1I
guonden1 Oolaags ont"iDg ik eelJ,Jlrief, "edateerd
6 Maan, die mij ee",t op 12 Maart:. hand kwam.
Het waa een brief nn' veel Waard'pID ik. moest er
beel Wilt bij "el'lieleu, omdat b~;j>onr den' tijd
rwam: '

Jk boop dat deze weinige weu~1I genoeg liin,
en dat het meer geregeld met den J~)8t sal toegaan.

-. Ik ben, 1'01., '

,- &SN B~~GHIBBK~DI.

en Losse
Leibbrandt

CALVINIA.

J. J. BonU:YII EN ~OON.
Maart 23,-Ka:apstad, Vaste

Goederen, Vaatwerk, aDZ, van
en Co· .
---Maart. 25,-Knilsrivier, Voo,
Losse Goederen;' va.n C. G. JoUbert.

RAR!RYEN XIIV,N.

Maart. 27.-lW'bertBon, 'Vaste an Losse
Goederen. va.n P. ~. de Wet. ~

J. 8. IUlUIS IIN:CO.

Maart. 31.-0tterknil, ach'ter Paarl, Vaate
en Losse Goederen, vau O. J. T. Dreyer,

p. J B081UN~
Maart. 31. - Stellen bosch. Vaato en Loue

Goederea, vau ~ej. P. de WUJ.
(l rRITCBARJ).

April. 1 -Beaufort Weet, Vastgoed, VIW

S. C. Groef. :
}'. L. LlNOUBI'RG EN co.

April. 3.-Woreea~r. Va:stgoed. nn P. J.
ReDS.

Vaste en

BASUTbLA~D.

1::'110'11 ):olooft
~eprokrnrneerd
Parlement.

Letsen beeft plan om iemand af te z~nden, ten
einde de zaak der B88UI.Ot aan het Parlement voor te
l~:-,,,en '

Het antwoord op de Mtitie heeft groote o~ewoD-
denheid en verbittering teweeg gebmgt. I

Lr is geen twijfel AAn dat de gedwongen aoouet-
ling "In de Wet tot leer ernstig a gevolgen leiden lOU.

:\I"n hoopt vurig dat he~ Qonvernement de ingenomen

/
)O.ltlU zal laten varen tin niet de belangen van bet
~"d dMman opoO'eren
De bewering dat ~tl1IUp& muren op rijn berg ge-

b uwd beeft, ie ten eenen'malo anWBar.

AL~WAL. Noose, VrijdAg Hl.
nu dat d~ Ontwapeningewet niet zal
worden vóór de opening van bet

oog op ooze koloniale
wat zij voor ons willen
wij ons land weder

etlUlt ~jn om met hen
welvaart van geheel

ona land niet in vrede
van teleurstelling, die

Afrika lullen doon
door zijne Sirs, zal. de
iD puin I(elegd bebben ;

(lnn1i ... nAMAnt van tiralInie en aan bet
U8!laU1uel"D der zwarte barbc\ren dan

de Boer nooit onder-
mRar dat heeft de

oe, ..ezen. Men nrhaalt,
ala lid vlln

bij Sir Garnet naogenomen
Zi,ine Excellentie, dat bij
de Trannaal tot vrede zoo

nO'UI'lw; ..,n verjer, dAt Sir GArnet
...... ,'nI'llIA :r.end mannen uit het

Nu is bet WMl',
gebonden is om nch
niemand ia dlUlrmede

zoover , dat lij bem
relWl.~nte iD"DOl.""lD~,''''. Anderen zelfs

is, en waar zal bij
menll:nen krijgen, die met hem

bad om óoo maD nllar
geen tien, en zal bij er

slagtbc\nk te gaan, waar
nu zal.igen nder uitga-

jheden der Trannaal 1'8r-
mAllr waar ook het voor

imperi"li.me, met
eerbied voor trak-

au.'''n·_'' " .. ll'edaDe beloften, ten

de IAII~ste vlei jer zal
en nog veel minder

Garnet zelf verklaard
werk en dat het ding
kon njn voor het des-

no het doel '11'118 om de
brengen, en dat wij ons

n,,;tl.... '.... ,...... n en met de KIUI{l,
daD, loodra ala WIj
wij Engeland weg
daartoe zou hij, Sir

. wij tot de ~1 ,gn, dat op matig-
uitgeroeid wo,deD onder het menach-

regelen ter behoorlijke vorming vali de
kinderen iD lICht te nemen. Die regelen

weinig,en t8l1Youdig, zij beitaan tlechta in

Ánn deti R«lakteur.
Mijnbeer,-LezeDde :in uw ..I~~' gelezen bllld (13

dezer) :wu het mij zeer grievenïi: te zien, dat de
tweede gemeente tocq niet oph~~en lUIlom te
schrij"en tegen de oude gemeente ~ haar te beklad-
den en te 1ietichten, &leof zij de ~uld lOll bebben
yan dl! ontevreden beid in dele Qemeen:e. Is dit
nu liefde en eendragi bewerken t. Neen, foaar bet
wordt hoe langer hoe: er~r gemt.&ltt, 'WaDt hoe kaD
de scbrijnr dit voorllit weten, ~t tie 1I00n 'flin
onzen geaebten prof~aeor t8Jl8n ~~t-wefide gemeente
aal op,..erken. En dan' segt de SChriJY8T,dat. de oud.
gemeeJJte een butpprelliker weDICIi.~ te hebbeD. Dat
is waat j want het ar~id'1'eld is Irtoo\ en de III'bei-
de", lijn weinig, inldel8 grootirui~tri!kte ge-
meent4. Verder segt' hij dat de .dude $tem,eente tot
de tweede moet oyerpan, maar ~er njn nog "elelI
di. dit nimmer lullen doen, warlt er is tot nog toe
geen hulp pf nrbetenng p:edllAo; ( Wij WODen bier
te I&lJ!.en in bet. dorpje Calvinia, ~ ik geloof wel dIIt
hier ".le illw'lne", zijn die met mij f{et.uiglin kUJlDB,
dat-de J.,.eeraardertweedegemeentjqpg llooitbij benin
huia WY j en bier oP' het dOlp lt, slechts een pu:
hulsgelÏonen, tot CU tweede gel(lJ"nte behooreode.
En wurom moeten wi~ tot de t~epm_te onr-
!faan ,. Dat ia onnoodi~, waDt .~ laatste bekent
dllt d. g.meente te "oot WIJl, Bil·la er uitgegaan en
DU dat dil gemeente nop: grooter Aworden lt, wil t:ij
weder vereeoigen. tij bebben;- Je oude kerk niet
Tertatan. en willen clit nie\ gaiI!tie doen,· want de
leden :Tan de tweede ~olmeente ziJ~' er :uitgega&;l, en
hebben de oude ~mt8nte in I..... .chul~1I achter
gelateil, die wij, de o~de gemeenW.hebben afbetaald,
terwijl wij ook \'eIe verbeteritilC-'n ill bet kerkge-
bouw':' dangebra;:rt bebben en bo_dien feD pracbt-
stuk Jan 8811 orgel' Eu nu zijl:Urij SOlider ICbQld.
Ik zit ook nid iu" dat de Letaar 4er tweede ge-
meente looveel moeite doet ~ekell te be_ken
en b~beloek te doen onder &lIed' jonder ondencbeid,
IOOwel blanken ala gekleutden, _. dat bij nacbt of
dag. ';Wij yoor ons ~hebben &ltijttde ,.rijmoedigheid
om De. Macart.r iD te Joepen t~ hij il altijd bereid

L. p. V. ZIJL·
April. 14.-Acbter Hexri,ier, Vee Vaste en

Losse Goederen, ",an J. W. t· Zijl.
• ~t\T.~L

BoI!rellbeillChen:l~inlrS Oomitá aal alle belao-
bero.!de'ran of help JD beyorderen.

1il......,., .. 11.., uit Vijf Leden,
aal ageeren, en wanneer
Voorntter het Oomité
plaatsen op te v,nllen.
yormen, en indieD de
Comité een'uit de te-
am ala Voorntteti te

_-- --4-&- lt
: MAR[T7.BURO, li:! MlUlrt.

De leden van r!e Victdna Club hebben ffir H. Bul-
wer Toor Zftturdag' a. B I1i1tgenoodigd op een gutmaal
te :r.iJner aere,

Een bijeenko~st vali .!trgers ja te IAmen geroe~n'
om de wenscbellJkbeld ;te overwegen, om aaD Zijne
E:tcellentie vóór Jijn vettrek een openbaren' mlUlltijd
Mn te bieden. Op f(Oe'li ge~ wordt gemeld, dat
luitenant lIarward VIIDtili aantijging van lafhArtig-
heid bij de Inlombi-ri dot nijge8proken en dus uit de
:lel"'&ngenis ontelngen is, om zijne diensten te gaan
ber~atlen.

N. J. D.. GORDON,
T ,A.NDHEELK!UNOIOE.

bet regt, indien daartoe
yerzocbt,. het alge~eene
en geeft daanan kenni.

de bijeenkomst.
mogelijke wijsén de reg-

erd.edill'el~. die bet Comitl§ delCbouwt

regt hebben, eenifl belwaar
...... ~ ...... I"~ van de belangeu van bet

, aan het Oomité op te

met één of nwer leden
nV.'F_""".,n hll8ft en delelY8 oq-e-

regt bebben, dezebe 'van

VOLKS-8TBNOGRAPHIE.

EKNE Handleiding "ooj' het gemakkelijk
aanleeren der 'SNELSCHRlJFKUNST,

uil.8luit.,nd in het Holla.nd8Q'h. en in ,t bijwnder
ingerigt voor het rapport.ere;" van redevoeringen
eliZ. i_ die Taal. zal bilJDen kort worden
uitgegeven bij intooke~iug: en voor élenzclfden
prijs (2s. per ex1é llPla.ar) als de p:u! venlcheuen
Engelache Editie. Men ,an iDtoolcenen ten
k&nwre va.n de .tuid-Afrikrlp_tlo Kaapstad

. Dl'RBAN, 10 MlUlrt.
llel Zendin)!swerk wordt ernstig it? Zululand weder

}J.(êvat, to Etshowe eli te Kiramakwgaa worden de
h,'weglngen weder kl'l\~htig hennt dour den beer
I:"bertson :

liet troepen8Chip O"onlu wordt bier ZondAg 'fer-
"acht. Het 8Cbe~pt Iqoo !)Idaten, inbejlrepen !Jet
>-, >ste R~gement.

-l'fKOOII:T Zn:wATKll schijnt eenslerke bederf-
"~':re[lde krsebt te ~sitteD, die door Prof. de dan-
d,,Jle uDtdekt is. ~en vertoonde hem een twijg Ivan
I't:ll kof1iepll\nt, gepllUl~8~ in een vocht dat zeewater
J'enoemd werd en waarin zij re.at 53 jMr gewttest
"'ns De profeeeor ~ad zelf reeda yel'8Cheidene
ml"l~lkte proeven met leewater gedaan. Toen

. (chtN bet WII8 p,n de stop VflJl het glu lI'eno-
men werd, bleek uit een eebeikundill onderzoek ...an
pl~nl en vocht, dat het laatste geknokt leewater "u.
11,. T,r,)feS80r gelooft dIIt dit middel in het vervolg
d~n nLkohol zal kunnen:venangen.

~

GoItDJ:OOPK ItN: Bt8TlI KLII,iIro&R'EN,voor JongelII
en MIlnII. Heel aterke en vertróuw'bare Winterla&rzen
yoor Mans, Vro~wfn en Kill'dereD. FAIn pracbtig
aaaortiment Hoeden m' Pettetr 'foor ~n. en Jon-
gene. Witte eD Gekleurde M,:aDabemden, Kousen IJl
Sokken, Kruisbanden Boorden, DAleen, enl., goed-
koope Port1lWlteaux, KofT!'nl en Reiaa&kken, Strop-
pen, enl.-Packham & Co; (StandArtl Wiï:!,'
Adderleyttraat, twee deuren !fan d~ standNd .

,
" .
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