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DI' :-tn?flIl cote» de el', .\I.,ut clwppij HrI r , ki
hn v Il Ka i: ~InI na" I: ! ' "IENGBD.AND ,_._~+--1"""'''''''if8I''''-'MW''M'",,~,+fflt:,>J:;~f:flN'''

,,'_ ,

via ~1..d, ir», om d. J1 all<l ';1" lJiiLs :I\~, re SI;
lIeien t '" Avce: ~iori' 'a lj I";!~Inde op (,('l'adw~
tu-séh-rtj Ir n.: !
TEI'TOX, Kapt. MA~NI~G, BOMaar·t.
Dl:'1:flA~1 Kapt. WAitL~IGH,. 13 April
NU13IAX: KHp;. BAJSB~JOOE, '27 April.
AR.Aill Kapt. Csrxss. l~ Md.

~\Al: In: hIjST: ,n:~s I~N ~tTH~
VI r 'rekl,en ,ii om (le '·'crlj·n .f.oru, IlÁ

Da k"llt,t <au ie<.li're ~Ioj,,"h, ot \ al' E 1r"llv, f
fn ef Il' i, .!e 28 ,fa'~cn r et ,1.. 8:0(HII oa naat
Nal"l h,.rt' reis vcort ",~ri '

, ZAN~!R,
te fJt'!a:onb,:ai, Iuh-mbauo, Q,.1limaue

~Io'amuiqll' 1I,,,,h,~·gt'nd J. i

,&lourk"D~'.ies wor lell ui,ger, ik t I'gen \'Cr~
mind- r.re Prijzen. " , :

VC0r Vraet.t of PHS~:Ife, ,Io~men aan-ock bij
ne Kil' iore n l'e' Ma tschappij, in de A Idi:dey.
straa: ' )

publiek doeu
enzemeio ,getal Paarden en

van verschillende kleuren,
en Ezels, zijn groot en

uitgezocht uit goédgeteelde
arrysmith Districten. Zij zijn

TIlOS, [E. FTILLIm,
Li , kI 'ur '; " , lil:'!' "oor Zuid" r, il a.

Naar Engeland; via. Ma.deira.

voor de, gewona prijzen,
Lijnen op DONDERDAG,

dezer genomen worden,
den Men April.
NOAG zullen pleizierkaartjes
worden naar en van alle

voor de terugreis op eonigen d

tegen enkelen prijs voor de
. s (uitgezonderd dio op de
tot en met MAANDAG, deo

,,
bovengenoemde kaartjes zal het
. .ng af te breken.

JAMES D

'j staan: de reis op eenigerlei

Direkteur van Dienst.
Kantoor vari den
, 18 Maart 1880

~---i -----~ - _--- ---

'_~. I
ZUID-A}<,RI~AANSC~E :

lf,ONINKLIJKEI MAILDIENST.
,~ , ' '

LA.NDEN NU _,...-- --:-----~- --- .

WEGGELOOPEN.Wit de "Queen of the Seas," van New Y~rK, ', ' .'.' ",_, ~, ,', 'EENMANNE.TJ,ES VOQELSTRUIS,8cheei
'HIK cl ANSCHE lTRlTCIITL'N' IN POT1"rNJ () ,D'OZ,IJN : ann één ?og. jat\lRt gqzicn in M:0dder~~.,Hi 11 l _ JJ,~ , L'J , ~:, '~ , Verzoeke kennis te geven 'omtrept ZIJIl verblijfli1ST E 1\ ' . , bij den Ondergetc~~cllde of ~et Bureau v~o dit

" ,L • ; Blad, Alle redelijke onkosten zullen vergoed

I ,-, -- ------, --,,---<,---

tUIT NAAM mn bet Comité worden deI Vriende" en Vrien~inu~n' bedankt voor
, de bclangst.elling en. de qpoferingen die, ,ij aan
I den Bataar hebben bewezen~ ,
\ nc Bazaar beeft ruim £100 Sterli~g ppp
! bragt.

, wordcn.~
"Eijer Pruimen

Peren <.; ,
Roode Kersen.

P; L..... D. BLIL,
t Eersterivier.

Fro.mboien
Aardbeij~n
Groene Pruimenl)E Sirombootén dt~er Li, ie vertrekken van

KBnps'ad uanr t' OfU/M om den anderen
Din~~d,,~, via Made-ir ~II Plymouth, te Si7,lt
n-u-« In Ascemion ~anle~.gentle op ~ paal.de
lusl!chcl.tijilell< }{elonr~l\.rIJ'S "orden Ult.~erelkl
le!!.I' e-n" v·rwin.!, rill~ "Oil lO percenl tassehen
EOl;telur.d en ,le KanpkoJoni~ en Narul. '

, MMrt.23.-WARWIOK CASTLE, ~ :
'Maart SO.-Extra Sh\ WALMER CAST:t,

Kapt. YOL'NG. !

Apri16.-GRANTTILlJY CASTLE,
WfB8TER, !

April 20. - ~ALMOR4L CAS'fLE, Kapt. WiN
CHESTBR. :
.JNLJER50N &: MURISON, Agl'nt.en.

kennis gegeven, dat
gegeven worden, aan den i , I Uitgezochte Kisten voor hu,iBgeb1"uik, het bovcIIsiaand1 'bevaUende..:· :

I éd~oogde Gesneden' Appels, vaatjesGeconserveerde Appela, blikk~ti :vp.ti 3 lb.
: v~n 56 lb. . Kreeften; 1 lb. . " "
. or' blikken van 1 lb.' ~,. :
I • ! Maizena, pakjes van i en ~ lb.
! ' ISuiker gepreserveerde Hamrti,en, Spek voer ontbijt
iOav~ndish Tabak, 12s. ~ Lothair en Oolnwaha.

F. C. ]{i. BOSMAN, Sec.
Kuilsrivier. Maart 1880.!

(!~OO) uitbetaald
of een gedeelte

1o::<;:O\l'Vll;i'UC overtreffende. :

,BAZAlAR.,STOELEN.
Schommelstoelen, Eiken Stoelen 'voor Eetkamer) Florence, enz;,;~iiz~ DE BAZAAR~'ten bel~ve der Ned. Ger.

: Kerkschool. te Roggebaai, ml (D.V.),
'op WOENSDA • den ~18tendezer, iu het
: SCHOOLGEBOUW &1da4- gebouden worden.

'" i Giften zullen in ,$.n1<: ont;vangcn worden door
Mej, Dr. KOTZ~, i Groenp~nt, .Mej. S:rKG&lA~\',
Hcopstrsat, Mej, i RADLorl', Buitenkant Mej.
HKI<HST, Walestrntt, eli M!Jj, DBKIJER, Rogge-
baai. ' 4

Orgels. _,__ ------,--:_,_..~. F._?_RE~~_~R.-

, In den gemeenkha.p~ijken Boedel van
wijlen den I heer PIETRUS LOUW en
nagelatene I wedu"f& 10~A SI.
BELLA Dfp;YE~, van Wijnberg .

Af~LEN die ~njge vprderingcn hebbon in
, bovellgem~lden l)~del, worden verzocht

_dezelve in te!:elldeo aa~ doe Ondergeteekendevan binnen den tijd ~ao zes ~ekeo van hoden , en
die aan. dezelve I iets v~rschuldigd zijn, het
binnen boveDgetl~mden 'jd te ~et,aJcn, ,
, l· J. S. LOU" II 1geboren Dssrz«,

! ,Te~meotaire Exccntrice,

TUINWERKTUIGEN. .:<.. -

! i :
:Browu's Stevelpolitoer
i Brooms' gesneden Spijkers
i i 'I; KLOKKEN IN GROOTE VE1{SCHEIDENIIEli).
i '., :,' i ; ',: ~

I leox'e en White's beroemde Amer'ikaansc
i : I " ~,. ti'

il
i i

. Watervaten, I en ~ Gallons
Terpentijn. i

Jl ER I GA, MOSTERT,
C. MOSTE]ftT,

geb, U>1JBSER.' DE ~AA.r5DH
},lorgenwacbt" ll~1rtaart 1880. ' In Nillnaq nrl ill pacht á811gebodcll hebbend

._.U'~~"t1~Tbe;;e;:q_I."'';':'' I ·.i~·. .Afrikaan eil: ~Il. nieu\vsbladle", h-eft wpge.,s
\ "vo('rrleelille' 8lirjbl n~ell -voor het lal,d I b"s!oten,

OP den, 16d~n d~z~r 8cbonk de Betlr o~~!-! ANGORAGEITE thans op die plaats weidend ....
, rr :- kleine h?vehl_l,g-eene l?oc~te~:-d16 HIJ Dit'nsvhh!tfOs I op de plaats ol Kr:EROM."
III .ZIJne aanbiddelijke VoorzleDlgb~td beden i VERKOOln~'O den vehoaden op den SISTEN
wei-r tot Zrch nam, I ' : • ,: ", eGA.BRI$ H. MARCHAND, I. Er II IItioo!e III it e gellomell 0111 lid ras JI'r G

BE~TE-R M . .MARCHAND, lduekt .~an Apljfora' . ingevoerd.
, Geb. Dr'u 'folTf, BIJ desel~e 1ll.'ltllleUllel,U ,ui ook een Bantal .M

Wellington, 20 1l~ 1880... "erkocht. ,'. ; ,

; I

, D. hare p-laat~n '
dverreutie in dte Zit,id

VB'I verscheidene
oen van bare kudde

Koeijen worden

qualiteit: te 'koop, aan de
M. L. BENSU-S

asteelstraat,
i,
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ER."! I\LAGT.-11e ~. P. herald khtajlt over een
toenemenden lIchteruitpulg iri de kwaliteit der struIs·
vedel'8n, die nldaal' t~ mark~l gebn.flt wOlde:n. liet
!cbijnt, regt die coul'llnt, datloDae boeren al te gretig
zijn om voordeel wlln Illunne 9og,,1a te bekomeii, voor
dllt de wedel"t'D behó,litlijk rijp jreworden zijn. _\I!!
ml'D niet beter toezia~, daa .1 het niet Inug duren
of de Zuid AfriblllUlChe! etrnisvederen IU lieD
op de Europde.he IDA!i'kt!'ell ;Vt!'ll lachten r.~m Imj-
!feD Ills de KIlIIl*be -..1j.n en ,eeo I!root Iledeelte der
Kaapsebe diJUDllntt!n. ' ~Diehu'w.e wBA.rechuwel:tdeup-
:nerkiD!, ill VllDde ~ alP', en zekár 11',,1b!>hnrll-
gell8WnariJig. De J&pWttendet mAalldelijkscbe verkoo·
pingen zijn 8lereotiep,'in cle dnmerking dllt de I"oap-
!!Cbe atm:sve<ie.ren njfjell-hrtntig per cent h~eI Ile-
noteerd stUD dan al161llndere ler milt kt kllmeDde 5Our-
teil, Eigen beJnng zM\vei a~ etD gevoel VUil feilt- -
matigen tT01.8 b6hool ~ leen 'Pldosllde dr&DgUd.eJt te
r.ijil om die goede reputatie tt &mdbaven.

I "
, I, ~

" !
_: ~..,

in reke-
·!lii'ic"v••,tio:i ,nY!>hI'lÁh._t.; tOtdat

verre dr
s abnor-

danken aen
bet overvJoédig van fn Enge1Rlla
geloond' .,geld. zullEtnwij weten,

,i:ir¥~k!rlhoro&tlrg de Vi~ spoorwpcj;f-
Dn:ér.;"l)lhdháil'lê'rtjildlfe.d oon8trnetie in dit zijn, len in-welke

mate wij gt'regtigd , on, in nieuwe
apoorweg-onderoemin to qompelen."-
De Worcest.crsche qg sloot zich
aan bi]' dezo,partij der zigtiJbpjd. Niet-
tegenstaande. de heer .Blotbmt'~tein mf.t
de Rege rin {{:>partij :'~ 'tioorwaart !
Verleng nl,thans deo ufol,t West sponr-
weg," werd met unan~me sternmen
,beslote.n, den pla&lseJtjkoD l~~? in deee J
goonszlO8 de wet voqr to 8(!hnlvcn, m~
bet gaan of blijven ~n a+ bun oordeel
over te laten. De verdere t'e8Plutien waren,
vergeleken bij die eeli, van iveinig belang-
Bijna het ~nsche , ~ten-+-hoezeer ook
anders omtrent de qllestie 4er sp::JOl'wpg-
uitbreiding verdeeld-elis eent>~r,ig omtrent
één punt, t.w., dat indfen de p:mufvrt West
spoorwe,g \v,ordt VOOI·t'frezet, ~Ie ZI\I ~~ten
,gaan hl.1g~ de meest dlreete -reute, J.I.,'over
VictoriJl West en HQpest&d~ in de rigtibg
van Kimberley. DoOr lneq.e die stol1~ng
uit te spreken, voegêe WQrcester sleehbs
zijn' stem bij die nn[het ovtrige Westen.

Wij hopen, dat andere plat-ts(\l1 dit vop~~
beeld znllen volgen.

, :OOR

pLOEG N !
11 ure,
J,l.K~S publiek
'Kra.al van den

giDg
is l\fko
President _
van~ de '
20 lW.t 23 Aprilln de
mede een so<?rt van Wim
waa;raan tallen van

; I. ,rs-vereenigingen zullen
~ ~ ,g = g ~l'g., zul~?n comeet~tiën zijn
o 1 6 _ 0 3 6:; strIjd op v~rren
o 0 11- 0 0 2: van acht ptan,
o 2 0 - 0 3 2'. Jannarij laSO hebben° 2 0 - 0 2 9- ~ ander VrijWilliger-ko,'ps
~ l~ ~ .; ~ 1~ ~; prijs, een beker, waard

,. 0 3 9 _ 0 4 n. te blijven ill het bezit der... ° 1 R - ° 2 4. £50 'aan individuele p ..
o 0 2t- 0 0 1., sch~tters f!6 wordent l~ ,~ =~~1: Ourtis en ,Hsrvpy prijs
Q I! I> _ ° 2 lil; I tl-eden ; do eerste prijs,

r 0 0 i 9 - 0 I 6:'1 van £20, gqschonkcn
o 7 6 -.0 12 O~ en: HarveY5 andere
O' 0 ; 2i- 0 1 4i, omschreven' open
o 1,0 - 0 2 3' 'o 4: 6 _ 0 6 . scherpscbutters-clubs.
o 5 i 3 - 0 6 alle komenqen, open
o 0 1 - OOprijzen, va~ £7 tot £1-",,",,--i-~-I-_-----~~---':korten aist3,nd, op

Nq. 1. 5,:Strijd voor
militaire w;ftpens, als
op' korten 'afstand;
'zamen £30; 6. De
lopen voor ~en ieder; I
I beker, waalrd £20, !7e:SCllOIlInm
heeren PigQu en W
achterlader; 7. De "a....~~',.;.,.

publiceerden wij een un o~s '~upen yoor~e ~o.o.gste
va.n den heer Piet Joubert inal de eompetitiéu te,

"I • d\v"s. En wel, eer8t~D~, ven een g_ou en ,
genie, dat daarin afgelf'gp van £7 to~ £1 ;. ~oQ.r de nooO',,1'.I1
de steed" toenemende va8~- pujnten mét militaire
boeren oru hunne onafhart- médaille e~ £7, ve
te win~en. Het was ~ Regter ,Smith schrii
dépêches en,elders door de s?hutte~s· nit~:n't

, annexatie uitgestrooid, dat ZIjne vriendelij ke UII,UU'OU.U1'1

I een klein gedeelte des volks de aallgenomqn? I
, negering vijandig gezind wns, Wellington niet

d~ meerderheid werd ten onder kunnen zennen,
dq~r vrees voor de we~rspan nige subscriptiêlijst \' illen

¥nnr wij kregen bewijs op hunner .bé~~ schutte
de leidsl:ieden veeleer werden iu I naat' de individuele p

'n-"hi'1,'Ufen door het, volk, dan het da~ KaapllItad Vier, 1
e eersten. Paul Kruger w~s ieder drie
genoeg om vrede te make,n zij h~t Ooste,u kun

H_,.n',.hn Re~ering, toen hij van zijn hc_t.nlterste lA esten
uit' Ewopa was -terugge- sch,.~ en !feet, al
vRstberadenheid des volks talrIJke g~legenh

, andere inzig~n. Pretorius Kaffer-jagtpartijen, het. ook
lam, eerst, om' een opdragt te deze oi~~~dig~':lg onbfan . , ~. za~

vijfhonderd boeren aan te he.t moelJell]k Zl]n, .den 'postehJk~~ ~pQve,1"-
~ls 1 tsche hulptr<l>epen, en toen tUigen, dat on~ t~U1S .bhllven aan ~:~ aI~d~rs
om fene verzoenende zending n84r d"u de ~mzlgtlgheld 'eener vr~~achttge

te onderneDlen, doCh beide keeren bezorgdheid is te wijtqn; dan, [~~ten dê
i~scbikkelijkheid schipbreuk l:!P ~~nnen ran het We~telij~~ ~mbl~on

ekkigen onwil d~s volks. :Piet' ~lci:h ldaal'jmaken, QlD OostelIjke b~~pottll1g
hun meest :vertrouwde aanvoerd~T, 10; zelfs m~r dan gewone mate . telo~g!tten ; 1
vernemen wij nn 'uit zijn brie! ......._en dl\n znl het hun ten eenenmále'ontbre-,
Lben geloopen van door het volk kE!n aan d~ gelegenbeid, om een jals~ dei) K- !

Iwr....!l.';.; neêrgesphotel', ~ad hij zich a~ !>eeld omtr~?t h.unne ~igene l?e4r~venhcid :
pvergegeven, oJmdat zij zulk ut het SohlJfsohlet~n te er!.ngen?l ~I,~ het I
~ meJe zouden beschouwd ,~lang ~~r Westeh)ke [eer l'~ ~lJ den I

grbqte in~hikkelijkhei4. ~uksscilletcrs van Ka~p,sta.d~. Paa~ en Wel- ;
t o:J'(niskenbaar f~it, dat ~e hmgton .t~e: ~(Gaat.' ! Wl,l he,,~n mede

eene echt nationale bewll· eene klelulglH'ld over vpor die zall'lc.
I 1 ' •• ~

qnafhankelijk vnn alle ,; !
bet voor :Sil' Garnet zoo DE WO'RCE.STERSC~EVERGÁV$~ING

t, derelve tep onder te bl'ep- OV FR; Sf OORWEqUITBRElpINO.
volksmanife~tatien kunnen I DE \'..ó~del·i~~, Il. 'frijdag te ':lV;,<>reester

I~e koor gegaan worden, door de gehoudeI!. schiJnt aan I~aar doel *~twoord
, volks te grijpen; maari hoe te hebbeQ, hoewel de opkomst, w~~ns niet
, ~e~ lig~~aaf' dat e\'e~veell genoegzame publiciteit, geenszini;wo groot

, .ti be.~lt 10 zijne onder~escbik~e was als; men weleenf op Wor-~£1!terschc
111 zIJn hoofd zelf? Sir Gim~ct· Vel'gadert:ngen beeft ~a.n8cbouwtll . Tevens

,ee~mR~~ ~eleg~nheid gehad te be- was, bet. een ,verz~iml dat de p~~tselijke
noe ~oelJehJk dIe vraag op te lossen Parlemell~leden, die \',n hunne bJJIRugstel-
gre~p deil Presi-den~ van het Volks- ling bliJ~en hadden gegeven op te
eer~t heette bet om. hem op te komen--één hunnel' *elfs van
m8f~ daRrna, óm hem eere aRn te n!et werBen uitgen?o6igd huu dA,,,,,~,I,,.,

Zl~, de gansche procedu"e bleef UIten, alyorens de motiën w~'rrl,,,n":fs>"

. uitwf'lrking op bet volk. ming gebragt. Wel: is waar,
Ulet bang voor de galg, '«ln na.m, ook zondet· die ui~uoodigin
zich gestréeld te gevoelen de disCll$Jlie, maar deibeide i.>U'u.tl'c"",u

11 President aangedaan"w6Td blijkbaar:: te beschl'oof.d om
slechts met argaan tegen bem eenigen drang te lawn ihÓoren.

I'och pok zonder ~a.t zij
"tw~e opmerkin~ gC'Elft de bnef het onder'werp in het publiek

beer Joubert ons in de peDo Hij neu, get9-igden de reJ>olutien
s,: hoe Sir Garnpt Wolseley d:eo standige omzigtighei~. EI'

us had te keilDen gegeven, dat Kolouie,: wat spoorwegen
mMI', als voorloopige m~t- g"iroot.e partijen. > De Jene, die

lJl(:)fst~,lD onderwerpeD~ zich dan met.:)de aan haren ka.nt heeft, ~egt kort '
Ien V rijstaat vereenigen, en 4at (r, Maak :meer spoorwl:lgen_~'

zij sterk g,enoeg .zouden Oliet halt zoo gern(m~pl3Lk.e,n(1
""pg kondep zenden teet maar toch "t_,',rl ...,,.

gezag, en dat hij zelf daart(>e, oogopslag schijnt,
dat verlangden, met qen "':'_)aat oos eerst

Imed.AlwprlrA'rl Toen wij een -paar bebben 1an' ooze telretlw.OOI-dIO'eftnnb''''., .....,.....
van deDrelfden ~rd vf acht ear.s rotdat

E;rp'fe88' Ia.zen, k"e.m totdat de Regering
18IlIOJC'nelvoor j' doch nn wij !de ~eer, die betaald wo,,,a~.n

I'·'Wijlen ~tgtn Jlt.o~n~trom.

collectie Ploe-

ANDRIES S'fOCKI!:NST~M is Hje~ meer. Voor
een paAr weken ginJ! hij als voorzittend
rel{terop H.ondganl!. en gisterenochtelld t eu
6' ure blies bij te SwellendaiD dr-n laatsten
adem uit. Hoewel ;hij boongitlg i'l df'n
bloei yi:' ... ;aren (hij ~hie pais zes-en-dert iO!)
was ZIJU .heengaan niet geb~l onverwacht
Iml1lors. reids Kelicrt jaren [ee-l hij aan Jo
I.:woal- maagkanker:- wel~o hew heefv
weggeslenpt. en vooral in de IP-atst~ m!Uln,{.e'1
bleek pet maar Rl t.e .dnidelijk, dat hij was
" sterveDd'e in zijn schoenen." Oat zij u einde
zóó nabij waa, dat stelde sieh !echter noch ~&-

neesheer noch leek voor. De v~rmoeijende reis
naar Swell"tlfiam blijkt de énsis echter met
nood lo. tij!eri uitslag 1 verha~t le hebben,
niettegenstcaude de: lief,lel'ljk,a verplt-giug
van zijne gade, die hem op ~e reis vergez,'1
. !le, PTI van t.róuwe vtli~nnen Iwaaro.~der een,
d~· BJ. heer 11nUc n, z;c11; van het verre
Oosten naar zijne 1!~l'Ide hn~tte,

Andries St.ockenstri>m walJ 'lie t.\n-ode eeon
van Sir AI.Jries St9ckenslrOl'll, eo werd ill
1844 te Granff-&loet geboren. Z~De

. koloniale opleiding ~ooot ~{.op de scliool
3'an deu WelEw, J~i\gt',e~ ZlJue Europee-
scha anll NlO Duitaebe ,Ulfiversiteit en op
Kings College, Lond~n, wa4r bij den gr~d
van Il. A, verwierf. ;10 18$6 keerde hij als
adrokaae.naar Kaapstad terQg, waar hij eeui
gen tijd als pleitbel"ir!:er prpctiseerde. Doch
Jaar bet pas "esticbte Hof.d~ OJllLelijke U,s-
trikten eerp barere openinj.t:voor een jongen
regLsgeleerJtHl!\Dbood,jertr~k bij woldra naar
Grohamst d, Daar vbrwierf'hij spoedig eene
eerste planta als adv.okaat. iEn zoo popnlai_J-
wi,st bij sicb te maken, dat, ~oewel bij alt.ooB

• zijn eer er, in stelde, Afrik~ntler te zijll~ e?
. dae.rv!1n nimmer .. e;J1 geb~im maakte" ,1l,IJ
in IS/6 eene talrijk 'Ouder~kende requlo>lllo
ontving vau de Grahamstad8cbe ultra Eugel-
sobeu, om eich kandidaat te stellen voor de
door het. ()vcrlijde~ i Tan ~eD beer Cloogh
ontstane val\~ture_ inl de W lftg Vergadering.
Wel is waar, hij leed eeneinéderlaag; mMr
die werd hem bezorgd ~et' eeile uiterst
geringe minderheid !Jn sleclns mJt de uiterste
inspanDing va.n kriCbten 400r de oude seLt
Ierspartij ten beholQve vatt een barer, deu
Ed. beer R Sonth"y. Nog in hetselC,le ~nfll'
werd llij benoemd tpt Regter VIln bet Gn,
.kwlllandllCbe Landh,of. PM had hij het.\vl·rk.
aan dat moeij.elijk~ ampt:v\"rbonden ~fgc

, daan, of bij werd ~gen het einde van j 877
door Jen heer Moltejllo geko~etl als ProkDirenl'
Generaal. Hij bl~r dat ;ambl echter, uieL
lang l>ek,leeden, "want too~ de heel' J [oli~'JlO
werd afgézet, verkpos hij mE't dien h"!'r ,:.~t J

tredon. 1:nmid~eh "'DR hij j·cliLu.' geh\,."ll :lIs
lid voor Al tw.rt , ell di" ~fJculing bleeif Jlij
vertegenwoordigen Lot ht'~ ...in,I(· JCl' jOtH(Rtl'
sessie, toen hij werdl br "c>e,n'! tol Rk'gter ,'Il"
bet . 'oog GerE'gt$bof en fe~ells Villi hel pas
gestichte Hof \'a Il A prOl I

De h"lr :)lockrlltstrÓtn!stoml nis r'·gjs;.!','-
leerdo !too;:: aange.~chl·(',vé". I\ls sP", k~'l' i"
bet Plldelflcnt w~d hij dou:!' Ilit.rmmd OVl:r-
troffen. Hij "pmk vJoeij~lId, ziJn.stem Will!

heiJer en baig7.aam. zij~e wOUl',len wat'L'n
goed gckoz<Ju, ziju lSt.ijl IV. keruJ\chti.;.

In merg en bee., e('n~ Afdknall.lcl· met
onkreukbare ~erlijldlt'iJ: P.JI fi,'ren mQed
bedeeld, was hij m~r da~ eens lIangewer..e1l
als de Wa.árschijnlijlte t.oc"Oll1stige Presi.lont
van~ den VrijstIlIIt" In l,el; Pnrlem(mt -Iwltal'
b;j oobter wegens zijne krllnkheitl :zicb nim-
mer in volle knclit kon I~tell gelden-worJ
bern door een ied"r de tol ~all aan\'oflnJer
der oppositie toe~edacbtj En vool'3l voor
Afnknan,lers-leden w{\jj iijri verlies ()~hcr
stelbaar, toen hij !lIjn' Pa~lemcllt.air liJtnant-
schap neérlegde. Hij WM illderdaad een :edelc
ZOOD vtCn eeu edf.-IO'IIv:a~er-('eu nla", die
aIlE'S voor zijn ge~r~I8f.d ovel' had; ~vllftr-
vnn bij 0.' a. c"u bewijs gl{f, toen hij no.libood
zijn ambt ",nu Prokun,Jir ~,eraa.1 lIé,jr te
I~ggen, om et'lw afcleeling;Wrstelijke bnwgcrs
tegen Kreli ell i:)all~illi, aall Lt! voereu. : ,

11e overltldcII6 :Iaat eert wednwe oa._;_eenc
dochter van den [beer' H~rllt.enberg-e:lI een
twaalfjarigen zoon. ZjjnlstolDlhjk overschot
zal h~den namidda,g oml vierl ure ter iRlll'de
worden besteld,

][)
' E Zilveren Medalliq is toegekend 1\&,11 R. ¥. Ross & Co. VqOI' d'o

geD in 1879-1890. ' '. ,
, RANSOMES, enkels, dubbele, drie- en viervoor Ploegen, .:
I R. M. ROSS & Co.'s verbeterde Zw~sch'c PIoog, twee el} 'drie

AMERIKAANSCaE PLOEGEN, ill alle :nommers .
HqW ARD'S enkel4, dubbele, drie- en viervoor Ploegen
Eggen voor ligten ep zwareo grond
Ploegen V001' Wijn~arden, Paardescboffels en roebehooren,al

:Jl. :M.:
Strandstraat, Kaapatnd.

! !'nls,
!,

& CO.

1

R(~stllll"S·:
een !1~·4~.\
luien 'op l

I

l-
f'

·;Acht-elJ.veert,i~~te,Jnal·lij~sc'",rersbg vaul:
· Comite dtll· ~ au,I,s(he Sp1larb~ulk
.. meeue V~rga41~ring: VaD Leden,

~ahll"dag, ~20 ~Ia~art·i 1880. '
'GEDURENDE het jlaatste jaar zijn de 'transacties In 10 gl'ooto mate i
i vermeerderd.' ",: . I

De bedrazen olltvl\lIgen van en betaald aan storters g.edurende het laatste lIlar, I 1
: hebben die v~n het J.oOl·gaaDde overtroffen, nl, in ontvsngst~nt £15,344 12s, 4<1., in ,
r uitbetalilJgen £ 12,578 '1~. Id, . " i

Het eredief der tors bedrocz ct" '31sten December 1.1. £218,147 l Os. 9d., tegen'
£207 485 6s. Sd. op 31 sten Dec .' van ~et voorgaan;de: jJar, zij' nde eene vel'-, ..._ r )

: meerdering van £10, 48, ld. I ' _ l > .:

Het bedrag, op verband, is vermeerderd' tot £196,7212 16!" 2<1., en dat op I
,vaste deposita tot ; '£16,918 3s. 4d. is ontvangen op afljetAalde hypotheken,:
, terwijl'£23,45? belegd in nieuwe. I . :,. I 2
, Het Comité heeft laatste jaar-\tl 8:~712s. Id. O'evoegd bij he~Bpschermingsfonds" G
: ",aa.rdo~. het beeft V';11 £27 520 &5. 9d. t~n faveure villi (tnt fonds, ten einde: 300
alle verliezl'n , die geleden kond~u worden dOOI",beleiging op hypotheken
of anderszins. " I

Gednrende vele' heeft het C0mité : getracht om de ~~curl~j'ten te onderzoeken
van de inrigting, en d' in stt\3t om mede te deelen, aa~ ~et wer~ krachtdadig
gt'scb1ed is, terwijl het is er bij te voegen, dat nw Cqniit(é in staat is om mede
tJa deelen, dat al de VRn de vereeaiging!volkomen veilig ~i'jU'·I:

Behalve dit, uw Comité een terdege onderzoek ing~steld n!\Sr de b~ket1,
hetwelk geleid heeft het openen van een nieuw stel boeken, ~4ardoor de tl'ansactie~
van deze inrigting ha.re meening binnen ieders begrip gepragt zijn, zelfs, voor
degel)en; die geen zijn. .. II '

De pligt dezer komst" sluit nu in zicb, nieuwe aqtbtenllrell u! henoemen voor
het vplgende juar. ' I

J. H. HdF~EYR, Voorzitter.

(in plaats t'an 2

150
100 " ..
tSO Vette Var
200 Mud extra
100

2

Spaarbank,

__ --t ~---'-"'____ I'------;-1
p de Goede Hoop, Balans 31 D~cember 1879.

- £30,000 0 ° OnAfgeblU\lde Dera'ilA ' - - t £7,866 S 0
8,m ° ° &8(1berminilsfon 8 - - - 27,525 6 9
8,.517 6 9 DeRilBitora - -: - 218,147 10 9

- 100,72'2 16 2 '
9,371 17 7

£253,539 0 61 ' £253,5-19 0 6

yMt.. nell~ta
8cbuldbri~ven
KoclAnteD
Belegi!:injZ 0]> Hypotbeek -

, Verschillende Perennen -

VeraehiJlende Personen
I Be)e~ng
liitgavén
Balans -

31 December'
£óa!) 17 2. RAlima -
96ti 11 l' KODt~nten

2,015 15 1, ln~reet -
'i 27,52~, 6 9: Depositora

- £25,688 4 8
196 5 6

4,802 2' 8
35~ 17 0

£31,04e 10 1£31,04e 10 1 ' ,

Ontv&n!l'en van Depo~t0rs li<7!) -
1 : Uitbetllnld ~ank DepositaTt' 1~7391December _

Interest np re 6Dlnll'en,
Interest op rektlningen, 31 D~cember -

, Bedmg ten faveure VIID ,-,,!~'U""A)I op 31 December
Individu!>lI
Tllkbankt>D
'MMtsc~J\ppij F

" Vermeerd!!rinsr op voo'IV1IUlluje
, , Individuen v",·m";8rd.8rin"
, 1 Takbmken
I : Mnat!ebappi

Ont"nn!fP~l voor T1)()tD.~Klln,
l3elegd m nieowe
Bedrag bele,lld in
Bedrag bfleltd in

·iii5i~~
ii, tan het Pr«)'ec~tierond!
I: IlrikoeSen: nil Beswil?
II r , 0

II... . .. GO"!
r '1

- £84,284 13 8
74,00.& 13 Il

528_ 7 11
8,864 5 9

218.147 10 9r

10,662 4 1

"l'XTORIJT
Yl om

GELSCH,
in eell Pri
SuUlerland,
worden. ,V
DADELIJK 1&a11lV.(M!1(

S~nllingmaobines !
voor Hansom Cabs
Stompe, met Ver-

'-

16,UUl 3 4
23..130 0 0
l00,ï22 16 2

8,fl27 0 0
30,000 0 0
8,1>17 6 9
1,837 2 1

- rt ,62p 6 9 ...
2,011) 15 J

, -
,-
,~

'..

,

" .. r.. "" ....n_ open eedert de optÏ$rtillg der Bank
do. Itedurende 1879 i- j - -
do, ,eeloten - -

81 DeeeDlber 1879 ,-
!-
r

Mtijlt!ie'1l11111p11 Fondsen - r·
H't'OOI,hmlen, open op 31 Dec. ]87.9
H .rnul~ftAI!KDebi\ellren - -

, 24,757
1,]08
787

4,84,'1
4,689

]ó
139

.• IlI,'.'
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dan
door
etellel' '
het

• I beeteeCl
tfl,legrtl~be bel'ljltep Ir~ or
IJ. te Worcet!ter tef! tekod mur

.....p(!jullf!rin!2>geboud!!n ()~ becba!fen •.
OJitlle"rpl'1~SiPoonnlriitb'lIiding over"eging lf wilde' :de verpd~lIgI<:

I die DOf!" \'81
door de heeren WOli-I..,I.att

: ter en Fuller en 10 ure een UII",~~, '
I Er oDgefellr tegl!JJ1f()Qr(b~, I'nn'e i-diotri,lrtlan.. 'ilit
! 'lll!'aarondn de he&ren 1..W.V., ,an ~iI Indie", erI Salldt de Villiers,' ell J. a. Hofme~ ~r,~ I digt bnolkt
'i LW JV. van K !fde beer J. J. de V.illieJ!l lPelên JO He
I A.P,;' van de Pnarl ; I~ SmutJ, 'flU! ~!tantia; d~ ren-ila een
heer (h;1'8On, vnn cel'UjO de' beer R. Aling, L;,W.Vr, Wij_ten

, en Ed. Tb08. Heatlie 1..' .R. en dan
j De lie8'J!' Pbmp.1'Bn~ Bijl stelde voor, dat de &J. donken
heer Thos. Heatlie tot v.1(,rsi'tter benoemd "0*. I nn ..... ".lni'"

,;' De beer J. W. H. Mitiirwg atelde den heer Phil~
: YIn der Bijl VOOt'. :1 '
i b De heer R.-Aliog. L.\'1V.>seide, dat de h~Heat-
lie in desellde poeitiB a!fnel als hij self, medelid Mil
Pnlementa sijnde. Hidwál bier niet gekomen o~
heden te. sprekllD. Hij "i1d:e de kiesen rUei iDJl.u~.~
eeren. Hij WII8 ..r euk" gekomen om bunne Oplll]~
te hO?rtm. Hij d~cbt ~ftt DOfb bij •• noch de h~~
HClltIlec de 'rergadering ~hqorJe te lelden.-daar III
.'sdan aelfs oDwillekeuri' meer of minfaoudeD moe~
te .kennen geven, in Wl! ke rigting lij wilden. Hij
sou zich niet willen oooerwerpeD RIIDde vergadt>rio;,
indien die cllïnflueDceerd"werd door den beer Heath,..

De pl!er Wouter de It08aeco!.deerde het voorrtFl
om den heer v. d. mff to] ,.oorzitt.er te benOemen,

, aaRr Ook hii overbelde, 'tot het jrt!v01l1en dat men de
Psrlementeleden el' bajt~ moest. IlIten. . ,

De plotie werd MIIg 'nomen en de heer !an der
Bijl nam i\jlII !'toet in. ' .

De beel' vali Blommi1tein stelde den beel J. W·
H. Mei~'voor ale &er,blD8, doch de beef Meirióg
meende dat er geen See(etari. lOU vereillCbt worden.

ne voorsitter legde uit, dllt het doel der vergadi!-
nn:z woe, te oveJVslI'en,;dt men Rl dan Diet spoorweg-
nilbre:UliDIl l.lU hebben~i en ,indien wel, in welke rig-
ting dl uitbreiding lOU ?Ileseb.ied"n, nlAr Kimberley
ot eldeJl!. Hij riep deti heer Wouter de Voe,. Ills
belegger der nrgadering, .0P de zaak verder toe te
lichten. "

De heer Wouter de:t Ol.hoo~e, dat men bet Diet
sou beechou",:~n ab v<¥j'bn~ In hem en den bEll!~
Fuller, ilRt IlJ deze ve~lÏrmg bebben belegd. ZI)
hadden de spoor"egopenirÏg U Beaufort Wp8t bH..
gewoond en daar m~i~ discuseie I;ehuord ov~r
lekere 8poorlinies, wel~" d:ifferente partijen Iwild~.~
ondernomen hebben. Tenllfl\:olge daarvan hadden ,bJ
gemeend dat ook hun d~,u;kt zich omtrent ~.elond~r-
werp diende te doen h9o,en. Om geen lI)? te ~r ..
liezen hadden zij de ve~ndering maar 100 cito, cito,
en dadelijk belegd. Hij WRB blijde te sien, dat, h~
wel deze een drukke tijj! was, er toch nog eBD ~ede
partij mell8Cben l.egenw;oordijl WM, dia toonden b,e-
lang te stellen in' mllllt~bnppelijke aange!ej!'enhed'ln.

De heer J. W. H. Meiring had eeue re!l)lut~lI voor
te dragen. Hij wist niet, ol die de goedk<unng dier nemen,
"erj!'adering sou wegdr~l!'eD. Wij boorden :&.><11',..1werken. One
spreken over spoorwegvÁrlelJging; D1aar noeh "ij~l· darig herhaald,
.en noch onze hier t~ge,1\woordiil' zijnde leden wisten wijsbeid uit het
~paa1d, .of de 'reeds ~ werking en nog in Aanleg bel heb dit' al
zijnde lijnen al dan nie' [!>eblaldtln of souden betal-in. Iftak is deze::
Het ''lVM nu wel ge~kehjk, te legge~: .. MRflk 'fOOf de J~

meer 8pOorwelZ'en,"-~áAr hoe konde? ....1) ml!'.r ~oo aan eene I&IIk,
blindw~ I\8n het il'er~~p deelnemen, indien Wl) DIet! ken lij er voor
weten, of zij het Ino~ ni;.t soms bankroet zouden moesten wij Tal)
mnken ? Daarom stelde bij voor :-" Dat dese 1'ilr- a'" hij guoell
gadering, thnns niet i,~ d.e ~elegenbpid sijnde om. te "e~nill j mlUll 1&
oordeeIen over de \'OOrult~llten der reeds Vol_t?olde hij alles lie1!er dan

: i en nOl!' in aanleg lijnd!, ~poorwe:zen, geeoe vnjmoe- constitutioneel. I
diJrhei'd heeft onzen ~erttgerlwoordiil'era IIRD te bevelen voorgaan, dan ab
om hetzij Toor of teg-en: fie u~breiding van bet tbaua uitrigten. Aldicll
beatfllliDde stelsel te 8te~men., voor onze

De heer Pieter Bsming f!eCondet'rde.. Daarom
De bp-er rnn llIomineatein stelde ftls amende- plJlatsen

ment voor :-" Deze vetgadering acht heL noodsake- gen.
Ujk, den }3e:\nfort W~st spoor~t;':Z. te verle!ll!c" " De heer A. ~. du Sr., seccedeerde.
Hij deed bet v~?r@lel; omdnt hl) dIS verlenr" , De heer J, W. H. den heer de VOS8al1
uiterst noodzakeh]k l:iéiechouwde. Leuen WIJ . I de hand, de molle , al8 reeds groo-
It.appen, die betrekkelijk 8pOorwejZ'uitbreidinlZ' "~l -' tendeeJa vervat in aehade kunnen
genomen door andere diftrikten, voo~ in bet Oosten, doen, door den !Ildr _lllOf wij pressie
dan Wft8 bet duidelijk, dat wij ook bier de banden wilden gebruik~ door te drijven,
lIan h"t werk behoorden te Blann. In ht>t Oosten De motie wdd RRnQ'eDi)ml~n,en wel met vier banden
lIfliteerde men in A.lle~gtingen, ~n dRhrom zou d.~ telleu ttU~.
meatin!t-meende bIJ-plet IH!m lDetemmSD, dAt WI] De heer 'Vouter stelde nu eene dankbetui-
niet beJworden le zwi~gen. Hij ...ilde lIid de r~llte ging voor ann de ril.1,.M','O'Hg Hij bnd niet gedecht
bepaaldl"an 'afbakenen' mMT enkel de nood~~ehJk.. dnl de .druk:p~rs van ODle vergadering
held der verlenll'ing ul~Teken: ~ bet zou ZIJn over zou nemen. ,
OMlllff-Reinet, dan wel I)ver Vlcwna WeeL eli Hope- • De heer R.
llad of o"er Colesberg, ~boefde men nu niel te bedis- de Voe zooeveD
cUl8ieren. Dnt kOll v'der IIIt.ere o"erwelling blijven. dat men zooveel
Allpe wtt bij n~ ~itgeenrokpn ~il~e bebben WRS,liat ker dacht ~hter
spoorweguitbreIdIDg n'iPdZftkBhJK.1S. [Dd bee\ ....an áltonfl" public --;_; .. ,.."'-----,-
Blo~me8tein, die i~ ,~et E~~eleeb had geap~k~n, publieke
herhaalde de hoofdlDhbud~ ZIjner aanspraak~het beneemde,
Holll\ndilCb.] 1 : menaehen ;'alen.

Het duurde eeDlgen ~ijd voo~at bet amend ment 8prek1lr van de 1'e1l'1t&,I1,rlnli'
werd gesecondeerd. ItmADd lelde, dat Dr. rge dag morgen,J
Eseelen eeeondeerde. • kWllm toenmt bl'llflt den doc!o~ hp 48 been met de nAd klle- 4i@"lte inR:eIEltellen-4m
lijke- verklaring, dat bij, .wel verre. van het nmend~ ring
meut te 8econ~eren, ~8armede met op had. IhJ Tot zijn
beschouwde het amendement als onliJdig. Eer8t ~oewel ft
moest men lien, IJf dil moeie van den beer Meiring er 'Volstrek
al dan niet Rangenomen werd, en werd die 811l1llebo.. niet. ~an '
men en werd d~r 'bet Parlem~nt bealot~n tol Injl , i
B'pODrweguitbreiding, 'dan kapnen ... ij eene verdere heer de
1'eTjl'Rdering !lunnlln h~qden . o~ te ~~uiten o'l'er'de de saal
rigting del spoorweguitbreIdIng. III) meende, aRt agilatie
de heer VI\D Blommeeteio Zf)D amendement 'be- Iln M
hoorde in te trekken, . l linden te

De heer Th08. Oyke 'aeeondeerde bet Amendem~nt.
, De heer vnn BloolIpeatein verdedigde zijn amen-
dement. Werd de oOI'lll),Tonkelijke motie IAnf,'lnomen,
dan ZOII de v6rgRdering1tot niet zijn. ImmeJ'llhetRAn-
nemen van bet voontelilvan den beer Meiring lOU z.oo
goed sijn als 1en ~uit, om den BeAufort West
Spoorwtlg niet voort u! letten. Dan z~l de spoorweg
blijven staan. sprekea daarentegen lelde: Oa 1'oprt.

De beer Meinng on kende dat SijD voorstel !eide :
StaAk den 8pO:>JVej!'. et legt: wij kunnen niet Ool'-
dealen over de vooruit;aojgten de8 spoor"eg8 en daatQm
wil~n wii de handen 0tur leden niet bind.n. Neillell
wij dit, vB!'taodig ~B uitl din oefenen wii eeD bé....
digenden Hlvloed Uit ook op aDdere plutllen-::-op
pllUlteen wellie het ni8~ikAD IICbelen, al gMt de kolonie
ook b8nluoet, iodien «ij mRlr spoorwellen kri~en.
Nu reeds. zijn er 8~rWell'eu welke geen penny be-

• uien en nu ia de vrang,ot 't;ij mlAr voortvarend lull"n
Ann~nn P Zegp:eu wij; Wij ".oWin 8poo",~en ~eb-
ben, dan lejl',en IInd~ pllUltaen hetselfde, eD ,.aar
belanden wij dM? E\l"warlln bier Parlementsleden
teil'enwoordiil', die, n"rr bij meende, ~em lO aden
oDde1'1!l.eunen. ,

Ter stemmi~ geb~t worden~ werp het alllen ..
dement van den bee: BIomwesteiJl Ye",orpen, stem ..
wende slechts lwee eJ\ toor. L,. .... il:t ... U1:I.tU

De molie TM den 'heer Meiring giDg toen door,
sonder dllt een enkpie blind er tegen "erd opgehouden.

De heer Louw Em80lus stelde ala tweede reaolatie
1'oot :-" Deze ve'1Zadering ie van gevoelen,.dllt, in-
dieD er werdt boIslot.er tol 8poorweguitbrei4.in!!" de
Beaufort W eat Spoor1"eg behoort te gaan ID eene
directe lijn ""M Klmhetll'Y, t. w ... an Beaufort West
onf Victorill \\' ~8t en HOp!'8t.ad nur "de delve.
nrijen." ,

De heer Ándriea le ~ secondeerde.
Da heer R. Aling:j L.W V., WM, lOOalS bij reed8

bad gelegd, niet flekn en om de Veflllldering te ,in-
fluenceren. Hij wildej dllt ook nu niet doen. En 'hij
hoopte dat zi j licb nft loa laten infiaenceren dOOr
hem. En hij lOU zit niet door baar llte!I iDfiQen..
cel'6D. Hij sou' enkel .ijne .redenen opge1'~n. Voor
eellfr laren W&llbeelo~ tot 8pOO",eg opmeLingen. op
jP'OOI.e lebaal. De Reg~rDg hlld die opmetiogeb lAten
dOEn\ En ,oorleden ~r bad bet Parlement al we
intol!fllJltie "oor sich gebad,-mlAr toob kot! het ,01·
1iTe~ niet tot een ~Jbi\ komeu, .en "el ~mdat meD
I!6lhjal die jnformUle iJ8 ODvolledqr, ala Dlet l{eDOejl"
IPIII _bou.deJ ~I{ h~ dese 1'e~derilJlf ~ol-
lb'. pene infOrmati~. r sioh. SomJD~n der _D-
weiiJtiD hadden ~iIi Wig.n·ie .. van heUel'1j~io
der l!JiOO~t~di, ~eien ~tegeD. _l!add~n ,
Die'"l'g~ ell ..nateB ~r Jil-""". W&l'll~ ~l nil ID I
de ~~ om te oordei,ll_ G"(el de rept ngtJng a.r
.poo,,~~lllreidiJ)g, di. e.& ~ lOm lOU
Ve~teld meD ~á1 de DdMI aan; maar 100
~~ ontdekt, di~ er een nel be&ere J'()llte
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koopjek, wel~e zij teg+ bespoLtelijk lage, prijzen
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TTT' ... "" .... P. D! WAAL, onlangs siob een

gekocht hebbende, hlltlft den
(JJodej~~kel]d.' gelast, publiek te ve~'ko,ppen,

1IWf , 31: On£R,
welingerigt, gl'OQ't en

voorzien vaD alle ~mak.
Achtérplaatll, MoetItni91 (biWlaot
Vrn_~IJtuoomen), StEil, enz.,;) ens.,
fraaijo Col tagII, daaraan gl'tlnll8nde.

,plgeII1C!1'0m is gelegen in bet mE'est~ aan-
lZel:lee,lte van het Dorp, in de K· rk'4traat,

VU'''~''''I!;''vereeniging, en kan me~
r eeue Dub~,e Verdieping

een der, fralliste GeOOuweJl
Het Elgendb~ ml eitrst

en daarna gezamenliik ..,4,np.' .......
gerief van koope~. '

UV'OOI'J GOEOEREN, bestaande nit
,_.e"aOI;anren Kasten, Tafela, Stdelenj G~ en

Keukengereedschap, eDZ, ens., en
ten verkoop zal I worden aan.

, I

III ~eKtfei w~r.e•.
VieJ:·.loc.'Pill~te begmnen 'om 10 Uur.

P. J. BOSMAN, P.W.zn"
Afslager.

V1IB1tAC~N ALLE DA!J!N ~

;Dog" Ta" de Perlilche Golf
ip' Matten, ZakjeS en KiBtenl ;

, REBBBH VOORHANDI:X, ,~

JljII,q11JQ.Q en Bruine Rijst, alsook "uriti~ Suiker.
in groote en kleine ~ke.,,,,

,..... '._ ..... ''''' Marktprijmen. J 4- . 'li
\. j .... 1. ~. STEYTLFR &; Co.

,

ben,' ik sal altijd
uellnn,aat6111ng denken aan

vele vrienden io dat
blijf ik op, het
zeer dankbaar!; voor
sedert mijn t,erug-

weE'III!I.len beb mogen besee-
....(,........."n arbeidende; wl ik

ke ontmoetingen,
laatste reisen ondel'

e bewijsen vali !iefde
hout. Wat ik ,oor
woord of daad. met
:en overal, gaarne

en ollvergetelijke
onzer kerk over de

hartelijk vaart "el !
Jlefhlebitlerllle vr~end ell ,oormalige

,

VAN ZIER KOSTB.lRJl '

:en LossQGoeder~n.

IUHAn,(-!"II.37m. nIlmiddage ..
711. 27m. 'I'oormiddAga.

. 21m. namiddAjlll.
8u. 28m. nAmiddaga.

.~~~ .. ,e . V ••• 4m. voormidd~gll.

ogelboereo ,flebben zware: vefliezell i omd~t hunne
en, terwijl bijna allen bezwijken ten gevolge '1'1101

Il door

o R 1\1 EfNJ
Vo~el meer of mi;, h~eft, en daarom ~bten de'

uit\ iuders ell Eigenears ~an! ,..;

(of Wo~~) ï! -Olie

va.n Ds. 'F. Lion
zijne Vrienden in

J. 8. !UR~lS EN CO

Manrt,.123.-Uitkijk,; Vee en Losse Goederen
van 0 B'eijers M.zn:. 1. ' '

J.'w. MOOllR\! S JR. EN co. .
M I 2S.-Letiet'u ltein, Riebeekkasteel

, Goe.dere~,i van A. P. Lombaard:
- Matjesfoiteio, Vee en ,Loue

• van J. J. Kttzó'
1. F· PE$TZ EN co.

':.:!4.-Klapmptll ~tlltie, Ossen en
D. C. HauJPttl.~isch.

Il. A. ,AGAN. '.

Z4 -Tulbag~, Vee, Oman, Wijn' enz.,
Redelinghuijs.
, DI: LINTll!N RII:TIVT.

-Bonne Esperance.IJist. Piqnetberg,
GOedere~ van A. Retief.
L. LINDE BI, RG EN CO. '

WoroeB er," Vee en Losse Gae-
1'on Eh;ri. '
E H. vi NOORDEN. ,

4-Middelpojlt, Vee en Losae Goede-
L. Burgc;rJ

DE vos ~N THERON.
- Voorste ~chjesveld,

ee en LossE! Goederen,
1
i

P J. JOSMAN.

23 J z!~llen rsch Statie,

I ' 1
I VASTE JOEDERF.NI _;,:....1 __

I J. J. HllrMha EN ZOON.
MA.artl 23 -Kaapstlad, Vaste

Goed Vaatwerk, enz., van

tD Tnsflu .. tsehl"ij.

. '
WiOll!t.8N~;JUfVERSTOPPD!9EN IN aTRUI$VOGELS,, ..... '.

ihebben .lm ""l'ICbijnlijk 'nog, IQH~n lijden door yerliezen ~ huo
ftndi ...h.r" ulI"erkaelpn deur Olie 0;P 'VoR,·I. die lijdeu.

8enoe, I:ijn OlD eeu volkomlme lleuelÏnll te ~...ierlteo door
oOllt.lndr, uit te drijvt'U. : Dele Oli .. beaU de kracht om
• te dood en, en lij doo~~'~~ *eemt &e "iet Illeen w-g. ~ ..u

ili'R'tliondh.id .. n den Vogel; II) la ~4,&oó.el "oor oude .Is JOfI98'
Ion der un WO"m~fI oDderhll'iÏg""ftD~ 'il het de pliigt 'l'&n oe
,oor(lel et-nige wkenen ~Icb v!,ord~u, Iredlohti« lan de lu:
din dl! te· gen •• en." W.nlleer de olie et'flt iu b ..\ gestel

utU"'I<,'lIl1l: glens, tM nOlf toe on jek~llil, P~ wordt bet onmOjlelijk ,oor de,
~eD goed- denklleelJ telf 'ge'fll,lJ ~".nneer de VD_IJ.8'lalijden _all
IBd~r der .,,,IReude teek.nen tlentond kunll.n liJn, da.t uitsIf I

~gel etn DOIi8 Uil dele Olie toe4iéDt. hij in ..lle .aarliChiJDlijk-
: ~ .
;hij zeer: ru.t~looa, dof eu .Iaperi~ 'Ii~n, 1'0 tewenIl gebrek bebbnl'

..erlllDo1enden honger, dui.el,~held, j ..ukin~, dorat en geheel'
IInlal.eM~l. _fl.('tng, 80m. met klei~e draadachtige wo~men, tl,Z ••

dat de "oorll .. nde t..ekenen ~el en z"k ..r toeoemen, ell d.d
dtoll'df·"" deu VUllel, al. de zi~kre uiet • .P4dig Ileke ..rd wordt.' .

alf. ket ~ige veilig. lit "~.' 94~mtddel. bo.1eu Itlch d~
ld. ZII III ".el g.brui.l§:t Illet; w~uDliik 11I'0nderbare ulIkofll.

Strui.,otpldi.ttlktrn in d, K010oi.; ..n van .ht! kA,lel1
unllut,de h.t gebruik' cla_r ... " Ollt\ an~ell.· Ekn b .. r

def'lt ons we4e: "Op le..~ dag ,erlea.n ,,~k "",d t-tln
~aJ ik h"m e. D DOli. Crolioq Oile. JJ!'n ,'olgel,~el1 mur~"n
dalf w.rd een andere rruije VOIIPI r.i ..k,' "lo d"';'~ fllell .. ij
.. POCOCK'S -ANTHRLMQrrISCHE; OLIE." itaf Ik hem

,ol~~~d ..n dag gaf de VO!(et ~e~kell ..n ,:an wezen)ItJkt' beIer,
!"O!l hIJ eder ,oikomelI bel?l~ld. ~ hll zo:! iR' mUil schilt'

w,1 gn ao elk mijner 60 Stl-ui,v!lIl.I •. "
V02~1 ~s 2 eell.pels: 'fol of teu' Ii.l' I.elqe '. R1'onds, hetZIJ .Ia

mêt"')i,fnil:ltlkrUlmela or .eroelaj·voor kuiktll,.il II~he Ih I!cno'g.
b~va"lItIld~ 12 VOLLE DOSI!.~, • "'lor Hls. PH, ijotll'l, en .. lIe"n lOeLertlll ,loor

GOEDEREN

: Ik ZI\l niet lang pmt.en.
tot bet punt g.epr&llt. Ik

de beiAngItelling onler in ..
gedoeld op Onll publiek,

rao,lIblrtell", Ik beb niet gedacht
nemen vIn onle vel'-

tast mij een "einig hard
het, omdat bij zichlelven
hij de taak Diet beeft MO-

Igeantwoord, Wonter.
dAinkl)ll1'11iting aao den Voorzitter , voor-

. de Vos, namen de verrig ..

i BtIEKE V~:RKOOPING
I, '
, I • VAN .'

,Pae~' VIII tie K'8~It.re , PII.t.
I ,. SpriIKI,elti" .tt ,il'f~rip'

• ~e Z•• tp... I,

41~~k!~:d~' $I.f~:l.:!~
I leer iDANVERB, te Bredasd rp: I

1'8c~t, voor 5 of meer; jar ,van bo.enge-
Koillbaar Eigendom., De Pl"s is
2547 Morgen groot. De Zontpan kan

zakJ.en zod van de beste kWalit.eit
gemakkelijk op de plek bnnen

zet'r ",matgéven~eprijlen.
pak huizen op den, ran1d van

l7eR,~hilrt om Duizepd M"dd!lp Zout te
lelvê al~ een Sohalpe'n~laat8

Diet01ie.rl~roif8n en wordt ~otionwd
in di8~rid v09r bet

.. .,.rn., ...,n., Er zijn ook ui~muu-
Lia:IUllllDClenwnarop iedere quantiteit ~raaD

ia ..·...""nn.'., kan "orden" dat op de ,plaatlJ81ijke
de. hf\~~ ~"n 'gele~ w?~eD, 'of ge.

StruisbaaI, blODen genetllJk~n tfaiand
'TIe GebouweD op de'plUts Wst.nan
~ub~le verdieping Steenen Ge-

wehngenchte ~talleD, en· Bnitenge-
I

bijzonJerbeden kunnen ver~omen
den Wel.Ed. H(l8r JOHN DANUR8, of

C80pa.tische Chemisten eD.'l"-Drogisten
het groot,

:gAAPSTAD.

N.B kei krijgt. Iedere hflttel:heeft e"'ll lau,,1 er !Iange-
en adre., f'n de kurlc ill in8!{t'lijkB bedekt met eW
van J. T. POCO~'K ~ Co., Kaapstad-

tD~r:ae",; gesChud eeT dat de OU,6 gtbtuild tOMdt.

)[olla i A&DIoopeD,
BIJ deB Ond~t.eekende, op dell.28steo

Februarij Jl, TWINTIG JltBRlNq
~HAPU. De I~igenaa.r kan zb tertlJrliekomea
nuta betalende. oe kOeten. .\

, P. J. MARAIS.
Paardeberg, lb ¥-rt 1880.

Vastgoed, 'f&II

de meesten u wer af.
en het schijnt tegen
del' één "oord aan u

~8temr.l)iDSlvan den geachten
ik ,daarom van de

tijd niet dui',1elijk, of
lo; meeat toeget'cn en ten
'l'!'aosvaal terugkeeren.
mijne roeping voor het

beschouw, zou ik toch
werk in Trantl'faal te

!>m~'vl!~::hi,llellde redenen.
"01_,...t. gezondheid -n kmoh.

kunnen rei sen zoo al.
ontberingen getroosten

Iir<Mlijers noodig, . in. de kracht
'foor bet moeijelij~ "erk

politieke reden. l\lijn
TOOI' de gebrelten del'
heb d~eD getU\rd,.

Ik ",il ook niet ~

vaD' P. J.
i

SNOEK; '.~KEL\!R,,
Te Koop'lin ide PakhuiQn van

,I _

.L~,(O, CORBITT If Co.,
. SO. La"ge!lrut

Jalij 23
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PST D.
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ht'elt' I met een
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P. J. MA ts.
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