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De Stoombooteo dezer .iD."BW.~1I

ken Iv, n Kaaplta.', naar
i , BliGILA~DJ

.u.11Lldt'in;, ami' del' .Ddrr~ .Ói,llflf .... ';'tt!r8t~t.,.~~~ .. ~'--!·t
HeJ~B eo 4soeQsÏOD a811legM~nde
tUlefheutijdro. !
TEU'l'ON, Kapti M-oofINO, ~O Maart.
DUJt,BAN, Jap~.WARLIIGB,II ~ April
~IAN, ~apt:. BAINlIRlDG~" 27 April.
A~, Kapt. ClAINES, 11 Méi.
NA1K DB IUSTII'\'I~.S IN NAT!L,

~ertrek"en ~ij om de 1t'ertien dl,.en, na
aanlomst ~.niedere Stoomh~ot van Engelan".
ID ,é~n8 in de.28 dagen ,et ~(' Stoomt.oot naar
lfatal hart reis voort tlI\dr !

IZANZIB!~
fie Delagoabaai, Inhnmbarie, Quillimane en

i MOI.~uiqu. aalJltWgeud~.
!J.etourkaar,jt's worden ailgertikt t Igen ver.

miDIderrIePrijsen. . !

~i'or Vracht of Passave Jo~ men aanlOt'Ir. bij
de l(."toren oei Ma~lschap~ij, in de A .de"ley·
straal. '

TROS: &. FULLER, .
Direkteur Geoeraall ..oor Zuid Af. il ..

j

a.B.,
On,derjlet.eekellill" Publiek doen 9'er

ing, Lady Orey's
D09lBnlll~mela getal STRUtS.

Vogels lijn uitge-

Kaar Bageland, vla ~deira.
, . I-)E x1on. Maalstoomboot

_ T)i:UTON, E. MAN
NIliG, Gelutgvoerder, &al als
boveogf.nleld vertrekken op

Dingsdag, 00 iMaart, te 4 nar 'I namiddaga
P~r8 gel~even aan ~rd te gaao aan eie
Oost ~f A~,",d Dók,: 1iet later dau :3 uur
•namlddags.· Geen la.dfg 1&1aangenomen

worden Da.12 ~nr, 'a midda~ op 'den dag van
vertrek. Voor! vracbt of ~ge vervoege men
sic~ ten Kantote "an de Sti06mhootmaatacbappij
U i)ion, No- 62, :Adderleysttiat.

Baar .~el~, AliotbuJ. Kowie eD

Co., Afslagers.

.TREI~E~.
AUE TREIN Ivan ~p8ta4

11 f50 v~m.naar
I . '.

I.lJJ~.LIJU. nli_llrt.Alr1l' V&ln Diepst.
~ I.. :

OPPAA'
om 1

Kaapstad,

..

uit~
. ,

,A"""""'N'f)~'" . y'V> ' ;

Pe

i i

,a.n!lDeU ra, t.n ~indb
.: ; i,i,!"' ~I.

Kerkertaáds-
wordt ontnbmen'
aan de E

li \E StI:omUOOlen de2er. le vertr.,kkeD'"
IJ KOIIP3! ~d naar om deu aDderen
D~n~8dDII, ~ia Madeira llly~, te f!J~
Belena -n A,ceflIion a8D14.1urentle op b·.paalde
"iUchér,tijtlell~ Retolukaa wor,len uitl~,eik\
tr'gell ePDe 9'e~min~('rinl!' lp percent tuucheD
'EDlIe1"rod en II~Kanp" en Natal.
:Maart 23.~ WARWICK
:Maart 3O.-E~tra St.
. Kapt. Y,oUNO.

A;pril 6.-GR,ANTULLY
. WIBST:BR.

April 20.-B.~LMORAL
CBI8TIIR.
ANDERSON &; ~1

d

I
!

:D01~QeID, zullen daAl'O
I

n 30,dezer,
WOJ'den;ra;uajleb;,den ;-

"

·t

. 50 G~qote
• (Al,I,n

30 dezer;

ZVLLEN
worden verkocht,

beer JAOOllUBRBTn:F.
, Ueze iá eeDe sohoone IlJlI'tllrtlIlUeIlU

iers en anderen om zich -:
Winter te voorzieu,

Ba:Qt.BeniQVeDJ ,bevattende 50,000
l:)t4l!enelElil,roell1 uitgebrand)

aangeboden.
. &. G. DmmmO.

!

"

i·
I

Wellinglon, 20 Maart

J. FRED. PENTZ' 'faatjee jrao
I ~
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, Vertrek van
! ~1\a:aps~-

Zoutrivier-
, Durb&nwllII
KraaifonteiD
Muldel'lvlei

i KJIlPtQut8 -
, Paarl,

:V.~~~ug
Hermon -

Piketbergwt1£o
Tulbagbweg' ,
Cereaweg -
'Hreederivier
G&diniweg

V. WorCj!8ter
Hexrivier - -
Hexrivier Óost

Komt te
V. M,) ~~:,:~we;:

Veprek van

Montaj!'Uweg
A. Co.nstabel -
V. Matjeefonte1n

·Grootfontein

"

.. !
2 M>j
'.. I
910\ '

ló, ,,
m·ó, 10 58i

2 45: ~ i
I '

6 u: .•

Prins Albertweg -
Fraaerburgweg

Komt te
Beaufort Weat -

:WEEKUAGEN.

Vertrek fan
Beftulort West -
F1'IIserburgweg
Print Albertweg -

a.m. p.m.
6 0
9 30: 3 50

11 ()! 535

't m2ó: 7 40
4 25 10 35
545i

: a.m.
1 10

I "amio: 2 0
1854455
, I) 15 5 16
, 10 3-'i 6 35
i 11 3 7 7
',1130739
11 6P 8 13

: f2~3G 8 49
, 12 00 {) 8

1 30' 9 4'"

2 29: lO r

2 61 11 IJ
3 2 11 21
3 2~; Il 47
34U; ..
4 2i 12 20
4 281 ]2 5~
5 3 1 30

i
5 10, I 40

!

Groorïontein
Matjeafontein

A. Con~bel -
Komt te

V. Monia~uw!,p:
Vertrek van

Montl\j!'uw~g
Hexrivier Oost
Hexrivier -
Worcester

V. Goudiniweg
Breederivier
Ceresweg -

TulbAghweIl
Piketbergweg
Herrnon

V. \Vellinp:ton.
Ladyg-reybrug
Paarl >

Klapmuts "'
Muldersvlei
1\mifontein
Durban weg
Zotihivier

Komt te'
Kaapetad -

1 ! ••
GÓ t ~ c:i j ~ é
~ I ~ f I ~ Go)

'" 'S;: r~:e,i._!l

I i 1 ~~Il~
----H-IH-:N-,---!-i;--'~I~'~
Vertrek van Kaapstad i .. : .. 7 10, 3 22

ZO .. i ó)' 7 'J3! 3 33
" utnvrer - , 12~ i .• 7 58-! 4 3
" Durbanweg • : . . I
" K uilsri vier _ , ] 5 >l 111 4 YO
" Eersterivier _ , 21 ) 8 36j 4 '36
"Stellenboech : 30 7151 9 Il' 5 7:

_A_a_nk_o_m_s_t_te_lI,_f_nl_d_ers_v_l,ei,..,_,:._i38_"-,-7_35_;c~l,~

STATIONS.

TERUG. t 'p.m.' a.m,! P: m.
Vertrek van MIlldersv lei

1
:5 38 7 4~ 3 43

Stellenbosch - 7 5 59 8 8' 4
" 8 381 4 38
" Eersterivier - '- 16 i ..
"

K uilsri vier - '_ 22 "
I) Ol 4 59

Durbe.nweg - ,_ 25 ... , 9 131 6 12
"" Zoutrivier

_
'- 31) , .. ,

9 4~ Ó 42
Aankomst te KaapBtad l- 38 ~ .. I I) 4 6 50

MALMBSBUiy TAKLIJN .----- -----' --, .-,.: ;T;-g-
'-f"~I\.~~ :2 ~
cl se

~ ~ i

----------------+-f--~--~".-m-.~l' p.m.
Vertrek van KJ'1II\ifontein+ 9 13' 5 ~,

" _Kliphenvel:- 10 I 51 I) 51' li 4~
" J\alROOs Kraal r 20 1 15 10 29 6 19

Aankomst te ~megburyi ~ 1'Z7 I 11 2 6 50--------- ..":-\-T:-- -
Tl-:nUO. ' <l ' ol

:~\l
------+,-'-;-1--'--

, " , I a, m. I p. m.
~ ertrek vRn Malmesbury: - ! '" ,': (j 5, 2 16

KalabM Krahl, I); 12' 641, 2 50
" Klipheu,el': - 91 Ó6' 7 lO: 3 20

AaDkomst te l\l1II\ifontein- : 29 ,27 8 101 4, l~
_~_-' ----- "l-t--- .-------~

A. De.ze treinen hou~en alleen 'itil, WlIoDneerer
~e:rs' zijn di~ op of ,~fwillen stappen. ,.

V. Ven el"8C.llngp1Mitl"ln.
:*

HEEN.

Hf.T "ORANoJJO:VII.lJSTk.H8CH F,,uIlLlRBLAD" is
_n tijdaebrift dat vele l:ielaDgwekke.nde, leersame en
amUlllnte slukken bev~l. Aangenen het een bij-
.. oepel tqt Dtl &7"'-' iá, zoo wordt het '~voor niet 'II

ui~ven" en zal bl]JJjen kort door geheel Zuid
Afrika, VRI1 noord naRr I~id, en van 008t naar weet
wordell gelezen. op het oojtenblik ia het F(Jtniti.e·bltrd
per ,beltnllwek.kend, ~Ilelien dlUlrin de Holland·
.cbe nrtaling van het békwllme werk van den beer
Al3Ul> AYLWAR.D: '11>e Hedend&llgeche ~
.. aa1,1l! ...oorkomt. D~~ wordt uit~even door
eene. .... n ÓfftDje Vrij.llUltsc:he Burgen
en ni~uw. Vl\n dtln Vrijstaat, ook

beril!'~ uit NRtRl, de Tnlntvaal,
Diamaniv~lden" eD Europ!\. luteek!"-
De E.~_ .£1 7s, 6<,1, in bet }lw.

te worden !temaait teo kaMore nD Ik
Bloemfontein,~. V. St&Rt.-(ADV.] ,,

i tot 3 ju.-en oud
,NIt~l(eJ}8,1!i)maanden oud '

.M\tlileseJII.! Ht;K!Dellle K~dit.ie

, nde' de Zaken van bare Bï1mdassurantie
Agenten in de Buitendistricten aan te

V:lJlt-f d~en, die, ~n~en zijn ~anig

:_ 'J. P .. HERJ4AN~ Secretaris,'
::.' I

.. i: I

n,' geheel nieuw
raat'Van éé~
i

&&Jl de p~uizen van
BENSUsAN CO:i •

, !

Oll,derpGNI!:,nelea! daartoe beh~lijk
Ju leitou ~otZE,

, ja nn ,!,oDing te
YWIUlderen. sulleo' un ,..ouiDIf te

MATJESFONT ~tN
(GROot BER<J RJVIER),

AoellleU.l Kar- 0, DoDilfrdi~g, Is April a.s.,
, Publiek v~rlCoope~, de volgende

,lYIER. LEVENDE HAVE
I ., ot il ' 'i

qeD ~~ ·HI1f&"«; ·ul
;:. Losse 9"qederen,

, ALS!: ".:

~OI~I1tOlng, ;
zei G l~s. Potten en ticaalf 3 i~

o- i,
, !

GoU!1C~l\i~~" I

den ';
plaats pu bl
: [;

:Qoudel·;~ê

I

_ftJ·ti 'SuikJIUI>~ UI er.
kleine Zakken.

20 Á&nteelbeNtcm in ~ra oonditie
1 8okw.gen , ;
1 O~n.Kar • ;
2 Dubbele Voor P10ern

( 1 Enkele do. i Ploeg
3 Ploegstellen i :

Het gewone 8IIIIO~imeQLHUISRAAD en wat
verder ral worden ~ngeJ>oden. ,

.T. J. KOTZE, W.~n.
'¥almcabury, l~ Maart hBO, '
J. W. IlOORREES, J~.,~CO., Afslagers,

den Hoedel van wijlen
PETRUS BOSMAN hebben
gelast. boveniemelJe'
u.op

AI ... il aaust.

J. G. ST~YTLFR '" oaf

N & GO.
""""oiI5ó1It,",,,, S :

Uc Plaats
:IIOK, hoeft
'mOl:Keu, belle '
:dll8i."aangren

EN, (Ilias VARK·
van circa 700

Aandcol aan de LI
.;

voorzien van eu luchtig Woonhuis,
iKeldor, Stal, en andere Buiten.
,ge~ouwen, : kte orde, "beplant
met 120,000' tokken, eene groote
hoeveelbeid V andere Boomen, en kan
me~ nog Wijngaardstokken ver
.groot lj eli uitgestrekte
'Landerijen mudden Graan,

J'V'olop "oIlIA"I .. tillllD., vaD Water,
en is wegens to bij uitnemendheid
ge~ph!~t voor de Paardenteelt.
In ] eeu w REDF,N, alias
: VARK.HOK, ragt als een der beste
. PI~tsen in bosscbe Afdeeling be-
schouwd eu elijk ID twee groote
: Plaatsen

LO~(;,: COltBITT k Cu..
, SO, Lan; ~~';raa:,

AGBA.NKEN
U'l~IU",t" Ver,fwarep, Stopv~rf, Harpuis, ?

........ n<.h , Bootj~, enz., ~n21",enz.

IJZER,

kompleet No. 55, ST. Gi:9RGESTB.A.AT,

TenDover de ,Zuid-A.frikaanache, Bank

,
!

, STELL~HBOSDH., , ,I .,' '! In' den gemeeDschap}M¥lijken &edel van

PUBLIEKE VERK®PING '. =fa:~:~e:iu~Tf~s~
.' VAN ZEEr iKO$TBARI;;f ; BELli D~~ van Wijnberg.'~eeDLO,S.~a~ereD. ALLEN dio eeni~e'. v,rderingeu hebben in
',_. " '1,!: bovengeméldea hoedel, wordun verzocht

DE HEER J. J. D$ VrtLIEd:s, ~oor zieke d?zelve in ~. zendeu ,F~de Onucrgeteekende
liike sta di lJ d' I.. .. ~t '.. d' h f binnen den tiJd van Z68 "eken van hedeu ; CD
~ om n 19'-le en .se",,,,,:.r lIJn e, ee t d' di'" h ldi cl .' h

den Ondergeteekende i ~18.1jt, zijne welbekende, b~e aanbo eze ve 'letd8 i ve;.scd u belg I ZlJn, et
V cbfbare Pi t ' 'd'" Innen vengenoem «0 tu te til ,en,ru aa 8, gen~m: s: . " ; ,

, , 1 , " " " , ; J. S. LOUW,•",STEEJ{V;EL'D, ie8l:::~:~~:~~'tri;.':
gele~en te Béttelarij, ;Dilitriktl~ S~lleDbosch, !, ';, :
publIek te verkoopen., " . :,: " I' HEDEN werd o~ .een frissche. welgo-

O V· id , I AI' ;·1 schapen Zoon gebo~en. ;p , riJ ,~~,,16 P~I" aan~t. ;o.jG. M \LAN, FZII

De plaats SI EENVEtu ~ groot cIrca iE, J. MALAN,
250 M>'Igen, en greb st &li.n:ee~! duieenden A.chter Paarl, 23 M~ 1880.,
Morgel?, GouvQrnemebtsgrond (!>e~end onder, "'_,!",!!,_!!I!...'!!!!"!!!!"!!!!'!!! __ ,IIII!_'!!!!!!!!_~'!!!!!I!!'!!!!!!!!__ !!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!_!'!".

den naam van Frlln8c9manskraa~, voorz;en van MARlttr~,' ZEN.
een groot. laebrig eo ~rieflijk ,Woonhuis,
Kelder, Stal, WagenhnÏB :eJi amIe~ Buitenge- Van es tot .t~ ¥tutrt 1880.
~u"en, beplant met fO,OOO ~ij~gaa.rd8tokke~. : ,; £ 8. d. £ II. ' Il
ID volle dragt, beuerens eee ~te hoeveelheid 425 ba. Aardappelen, pr.l31:1f. 0 6 0 '- 0 16 0
yrucht- en andere Boomen; heeft góeden grond' 6 be. Boenen, ~ a b~lIh~ 2 14 6:_: 2 16 0
voor nog 150,1)00 !Wijn~rdJto~lcen, eo is Eenden, pelltn_ .1. 0 2 6 - Q 2 9
goed voorzien vau ~l1.ter,; h~ g1Iheelo jaar 1" b'. Ei jeren, per 1~ :. 0 16 6 -,0 17 I}

d
' , '. 'rOi , Garat, per 3 ba., .. : 0 11 :; - 0 II 5

oor. I,. ~ ': 46 Yr. Huerg, pr, 100:Ib.l 0 3 2 - 0 6 6

LOSSE 110JilD0'DEN Kalkoenen, per ~t.ult 0 () 0 -" 0 9 6
, ,'II '.1:1,..... ,111 ba. Koren,pel' 3 bei ; 1 0 6;_ 1 0 11
'6 S~ukvaten. van ~ J.fCgge~ i '. ~ 6i be. Rog, per s be. , .'. 0 14 '4 :.._ 0 14 6
,6 Kuipen do. I do. , <, 195 ba. Uijen, pel 3 ~ ~. 0 4 6 - 0 lj 6
to Leggers I .;~!
'1 Wijnpomp met :!Leide... , kOlqpleét
I P~pen, Halfame~, ~mm~~.KraneQ,

dergeteed8cbap, eUz', siz. '
G Ploegen ~n 2 Eg;lleb i : li::
: 1 Span TUIgen:- ., '"
7 ¥ders, ~ravefi Pi~ken;i M~den, ens.,

" enz. , ; ; ;:
: 2 Paar K.aq)aa.rde~ . ! .'

l~O ~érino SChapen i ,:,,::,:,',
17 Vark.ens ' ,", I ,..'
i 1 Kipkar op Verdn f, f
Il a"en Kar do.: ' ':

, i 1 Extra g®de Wp,gen on' ~~t ér meer ten

~D.:·;;'P;~~~;r::deD.
, Verkoopi,~ zal ~eiim,~n;oi,t,*,lOI~re.
IStellenbo.cb, 18 Maart' 18ffÓ'.·, ,
" ' I " , ,
: p, ,J. BOaJtLUf~P.W.~( Afaiager." !: : .

: ~~
i : :;~

wen en Riemen
co Toomen

kken, Vorken, enz.
mn ....... '~Dsgereedschap, OR~E~VOOR PlOEGEN

GEN;
ft.uO.lllD1J.q f _ '.

,Toebehooren

,
,J

,;Ronde-,
Mahnnif·hOIlt.1h
I~?lCren
k~teD,
eën
'Kjeukenge

en Kleedtafels,
en andere Stoeieri,

.l..ll'C,.,,,,,wten,Sofas. Kleeder·
den en Matrassen,

, las, Aardewerk en i

Pl~egscharn,
,

EN~'

worden. DRIE BALK ::EGGEN,
precies om half'[ --i......--+-.---+----;__'f-.++,'-~!f---.---~----;--..;-

A.N,} E ._xecuteureo
TS Testamen'tair.

, 1880.

gegeven worden.
BOSMAN P,Wz.

Af"lager.
~------4r~--~~-------

ID, ,

•
--~

Ilingedag; 28 ~aart,; ~ WageDs I 29 Karren
Kel. Woe!lldajr, 24 do.: 45 ,do. 33 do,

: I, ~ i, :
BEN, NU pNrrANfJEN .'

BEZENDINGEN: ,

li~n"Je ijn~l~oed)~re~
Bta~elMaii: j J.ctur~n·:

, ,,' ' ' 'I ." , , ,
Geschi 1, voo~ de ,ERFST! ein WINTER iSaizoen~n.'

, '",' ' : I ~( I' I,' J ','"( :'" "!' 1.. 1-' ~.
~, I 1; - ~! ~

,<

lUBUWk .ARK'!'. '
, , '

.~ C 6

.; 2 14
; 0 2

':~ 0 16
''l 0 11
.;. 0 1
",;4 0 3
.;. 0 6
~. 0 14
.{O 0 4

0-0 15 0
6· ..... 2 16 0
6 - 0 :2 !)
6 i- 0 17 6
6'- 0 11 5
4:- 0 2 4
2'- 0 (I G
0'- 0 9 6
4-014 li
6-0 .5 lj

"ardappeleD, per 3 be.
I'OODen, per 3 ba. •.•
Et'nden, per .tak
I<~ijeren, per 100
o.m, per 3 buah
Hoen'ders, per IItuk .
H.verg.,., pr. 100 ~b.
Kalkoenen, pel' stu)l
Koren per 3 buah ..
Uijen, per 3 ba. . .

MA~NSVÉitA1fr>EIUNG EN.
Maart.26, Volle :MaaD, ZiJ. 37m. nlUlliddag6.
April, 2. Laatste, K"artie~, 7a. 27m. :voormiddag!.
April, 9. Nieu.we MlWI, 411;':'Hm. D&midd~.
Ap~,I, 7, Eerste Kwartier,j8a. 28m. ~dag!.
April, 25,. VoUe liaan, o.~l4m.Toormi4dage.,

<l "

,',
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DE Intet'keni~, op dit blad is in: de Stad
• £1 168. eo ~!I de Bui~e"diatri"ten +2 4& per

~ jur. f}ooruu b~oar1 Aan eiken iD~elten'ar
~ "orde;. drie voll~,bl..JI~ p:tri"eek lOe,,~ud~n .,E-1 g- zij die ~oot\het ~)t.d w~en h
r"'~" &>ed&nken UlO&,'ten ~drie ~&anden vooruitSS !tennia gevin ~ ~nUlvoornemen!

_.fill Agenten v~r de '~.Zuid-A~1raa.n
• • ~ eniiVolksvnend,"16 ....
-ft N Aliee ~ L GlO . .MlU'1'ay.

~ ',~: :; ~ f::U~u~oo~ t w. A. Joubert. I
.... • " ~'.Beaufort Weet ~ l' P. Teake.
L-II . r"'......, Beth ulie r J. O. de Waal .
.--. .'; ~ Boshof ~ D. Kriel.
~ " .{ ,:rite ~o..lnI - r D. H. Viljoen.

uJ'lt6l'l1Uorp- ;:
p_. Ooleeberg - r J. L. Knobel.
... ~ Ceres _ .. C, J.•. d.Menre,O.sn.
~ ~r::::-" Caledon .- R. C. d. Villie".

J:
,...~...,: ~ Calvinia f A. van HeeDen.~ w" J. Terry. ';, ~, ~ 0 Cradock :- - J. J: J. van BeD8burg.
~ ...... Olanwilliam'~ J. H. NOl'Jrlll'b. , '~ , H..... f"'.. Durban • P. F. Lindenberg;
I"'V".. c.!:5 ~ • ~ DiMDAlltvelden'.. B. Keet. ,

0:,

' ~,~ ~ =~k.:- ~~:~=~~~du P.z.
"""JI"'\ Z N ', George· J. Kretsen. '
V..i. ,.-.........., Graaff-Rainei P. A. Luckhoff.0' ,~ -,Heidelberg - - D. P. ManUe, 4.110•,«, ~........'" Humanadarp A. L. Cbill.ppini.

i' .~, ~.... Hope Town- .M. O. Louw. >

,

!I, ',' li' ~......., . ~ Hao0T61 - De Vi1Ji~ & ~nt.li\'l'6II.~ ~ Hopefield - , - D. M. Slabber. !E4: ~ ~ , '~ ~=r;tvier ! : : e:o\~F:r:!iJ.
I' ;' I ':E II' rJl"'\ ~;,' ,:.'"'~~<Ladysmith (Rivllredale) A. G. H. van VleldeD.t!I'\" i ,IJ.-£ . P_" ~1 lAdy Grey (Alilh). N.) O.,C. Oloe~! _;£J.-

I ;E__j :J ~~~;,,',~ ,Melmeebury- { ~ ~~=~·~JIID.
I:': ! ~ .... ~ Middelbl11'g' - \ - - Ju. BéDnie.. I'!-< 0 ."".'",~' Morrays~ - J. J. J: MantI." .I . ''''',' l--i1 Moaeelbui. - E. M~, N.".
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i « ; ..,1""1 ;-' ;"..1\ Montagu '- W. A. Joubert.:
I, ... ~ 1...I...i. Natal - ;- A. van Velden ..,
i: . I~ ~ I r:.....1", '.'g Namaquaiand i- IJ. S. Hauman.i
I, • ~ ;I ~ ,~ Nazareth lP. J. Naudé. ;
~, ' !~ I r:....J "r ....., Oudtahoorn - iH. nu der Bp~j.,, «, ",'"."" i ~ '; ~ =:lPhiA -{ ~. :::g;~.;
i ! ~ I A '~ D. J. A. van der spuij.

i i,' "< I' r'" ! ~ ~~troom - ~ ~~u~utmrte.1
i: .~ ~, ; t--' Pearston ,- A. J. M1bmg~~
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i ,', ' . r~ ,:.''~ Riebeek Weet:-: F. RUIOuw. i'i'i • I ; ,f • (~'". i ~ Sam_t Weat Johan Th6unulleu.
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Bank
10 Aandeelen in

( i ' en 'Brand
'! 10 .Aa.ndeelen in
I.) ..

i Big~ s~~Pir.oIice~Cape Tow,;
I • ." 1 • II ~" 22n.d March; U~80,
1" ~ , .Tli' Execution at..~be Jndgmet.t of the &stt'ro

.I: I'Diatri. 'Cóqtt, tbe· fo41u"IPg &l~ ,,111
~,pl.oe!..._;! :!:"' , :

• DtriJlaIl W Port..z.tu.beth ~
KAOPBt ,~'. 'OOI. ~W:tLLLUI JOHN

e1~QN. l
. on .JWu.,.• ,Std ;Aeril l~, lat, 10
~olock ' ....... t -$)rc:ri..J:-Ehsabath,-Hou\tebold. ~ 1 Nl>;"nótDl"eII, Booka, 1ri1tchen
. 1'-8tm'ei ~ . " -:r:,

I • '.. I !I < • r~1 ~ ~ <Ii " (

; ~~.of lIpoV8J:' I
, 10BAN pnnBRQ~~ES TONKAtTITZ

Ta. .JOHANJ{ .... DOROTHEA ~H .
.BAUJi[. ~ ~.itb9Ut OO~ ,. of
prolM'rtr to i~1U!iD .KIR~ , M,
and bJ himl JSát1 ..nafed in eo liar &8

need-be. . r'
On ,~, ;t.be Srd ;A,pril, .1~Jat 10

o'clock a.m .. ,_. BanoY8r. i..JO ){eljnQI;Sheep,
etoetera. ' , ' . , '

JAllES ~; CROSBY, High ~. ,
•, .

Jtantoor van den Baljq.,
: 22 Jtlaarl, fBSO·

INExecutie T&q Gewijsden van het O~lijlce
Diatrikilhof',i aal .d3 T.olgende yerlooping

plaats hebben. ~jk :- ~ ;
M4eeW,qr Port JI1iu.beth. '

MACKIE, D~ " 00. vs"WILLIAM JOHN
NETTLETON. '

oUi....'N ...... ..a.IU..IW~IiI~..,.J~Io"" • I, ' ,
Op Zatu~, 4e,n S4~n April, 's \"?<>~idde.gs

10 uur, te P"" El'llAbeth,-EfUISrat.d, een
Piano, ScbilderijjJb, Boeken, Kenkengereed-
IOhap, een Kagoljl, eDC.:!._--

Afd"ling Hano",r.
JOHN PIETER:'CBARLES VON M¥T~

vs. JOHANNA DO.B.OTHEA. KlRSeR.
BAU'!, 11li~ g~meen.chap van !joede,ren
getrouwd met ALFRED KIRSCUr:BAUM,
en door beai voor r.ooverre noodig;'beboor.
lijk gead.iai.eérd.. il

Op Zaturdag,; ~en Sden April 1880J>s voor-
middags 10 utp1, te Banover,-'450I: Merina
Schapen, eDaooY~rt. ' , li

JA)lES 14. CROSBY, ~Ijuw.
~,. L

l .'_

Ic Commercial" Zee- ,
tie Maatscb~ppij
" Equitable" Brand- '

an,."n1' ..r•.t,'·" en 'I'rustmaat-

,
i .verkocht

84

WA ABSOHlJWING.
.. i1'; • i

E:&N MAND~ iS mij lutst ZOj> scboc?n
ontstolen ~ll b~ Dorp Bobertson. dat Jl,

het nuttig viu~reeu' waarschnwing tie geven,
ten dienste van lIJiju~~ekarreweijer8 :en T~
gangers. WaarechijU;'Ijk ia de dief éen rond-
loopor, maar ik "loot. ;.at hij l'en der ~Dwone"
van het Dorp.. . st dus op UJW hoede,

'> wanneer gij op d~t Dmp.ie atil,houdt eD genood,
zaakt Idjt uwe w~DII tie verlaten.

, C. G. W. JOUBERT,

1880.Zeldzam, Kans ! l
Pnblieke '~7érkooping.
D'E Ondergcteokenae, daartoe geJast door de~
, Heer J, W, vg!< ZIJL, die voornemens i's
zich van zijne besloujmerillgen te ontdoen, zal
per publieke Veiling ierkoopen, op

! ~ I " •

~ bij d~ Keanis, dat zij berei~ zijn .', .
,Braindewijn en Wijn voor COl)tán~ te koopen] voor de' Hoogste MII,,,lrlt,n,,,,,,,,~"
Stokerijen te Modd~rgat en Stel~bosch. I

D.' ,F. B0.....,.LY~~i'
" ZUID iFRIK!!N" R\
" VOIKSVIU~~ D.~'

'i' .---old Horses

•
t/),

LiJ
Z

(

won Public
ros.

I Afslager.
N.B.-~ verkooping zal plaats vinden pp :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

de Plaats ..Witte{ Poort," ook bekend als ,
.. Brakfontein." j .

BONUS EN \tERVERSCHI NGEN
VOLOP.

'GROOTSTE V'

l Publ.iek ~~II de Kaapstad
Gebouw-u aannierkelijk "e~g
rraad , welken !lij ~eru.t kuu
aa"t zij», gesch\kt voor dit kli. I at.
Il hebbende, eli kuntaute koopes

, I

. BE,LS tegen :11~rkw"lIrdig L~' E P~iJzj~.N.
VOOR KO,NT.\NT GELD t~ verkoOpen; ; hetwel
teil het volle: vo()de~1 1'1111 kleine inateu: te geveo, d
. KWADE ~CHULDEN. .! ::
iment vali in de kolonie !lt'm~\a, e Meuhel.! ~n S

11 : :

t ui1geno9dig~tot hd ko VAli: ~lullIIen,C?orraad 'en het
! ~:

LET OP HET
~ i ' , i
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( Van MIl Ulr'fUj_:IftiIi.)

Er is bier n0F: al hat een eo
tijd ,oorgenllen, . doéh
hebben, ~r m ..ldlDg Vali '-'
te begÏIIMn bij dd wa: ~ltiid
in het <milervelJ llI!-htl~ beett
boewel, sommige pJaats"n nog
beu, en er dammen hier.n daar
De Oranjlrivier wae vol tot de
bet puslll:t voor bijna een.
echter is,de rivier weder
pelijk, hoeveel
ae Diámantvelden.
trein hier door door

ik umet bliid81:ba:p

of wij een
Weet hierheen,

tasechen Victoria
lA1n,,~IIV\n...n~I... al! de
., ~erkielen .. , Tot laaltBtIlrenll>8olide

,liJk besloten. WIJ sullee ona COlrrell1lOndl~ntie
stellen met het comité ,an
laD Koopbandel, van wie
o,er de'mak ontvangen be
Victoria en Richmond door, II&Ilbe~llen
leen de gemakkelijkste om en I\e goed-
koorte1mur ook de meeat wet{ van Kaap-
Ita n~r de Diamaotvelden. lollen wij de
medewerking versoeken nn het Bw01wegcomité te
Richmond soowel als dat van Vle~Jia West. Er is
een telJiik Comité bij ons RRngetttA!ld om dit besluit
ten uit.o-er te brengen, alsmede ami de noedige stAti&-
tieke opg~.ven te~+gunate VR? de liin' door ona voor-
gesteld UI te Winnen. WIJ koesteren het vertrou-
wen, dat de voorgeatelde-lijn nog dit jaar bij het Pu-
lement paeaeren zal, daar het boog.t noodsakelijk ia,
dat de spoorweg zoo spoedig mogelijk naar de Dia-
mantvalden verlengd worde, en deie waarlijk in aUe
opngten de !l'eecbiktete lijn ia. Wat kerkelijk nieowa
aang.a~, kan ik u ,!.llelden, dat de Iterlreraad in eene
buiteng)ewone vergadering, op Zatordag den 13deD
11. gehpuden, besloten beeft, lIee~ geeticbt te lateD
bouwen, mAhr liefst een haie op h~t dorp te koepen
en het tot een gescbikte plaats voorigodadlen8toefenin-
geD te 'doen veranderen. Toe fallik' was er juiat eene
geecbil4te wODing op eene leef jreijlgene plaate voor
het doel te krijgen. Die beeft del kerkeraad dan ook
dadelijk gekocht tegeD een zeer biJlijken prijs. Bin-
Den kort, hopen wij, ml bet gebohw de noodige vpr-
anderingen onderga&D eo afge:&ou«erd worden tot het
doel ~rvoór bet bestemd is. Dit is te meer te wen-
lCheD, I daar er hier boegenaamd geen ZeDdin,age-
.Licht op het dorp bestaat j behal,,~ eeue oude seilen-
taDt, waarin eenige kleurlingen, m_tal behoorende
aan de Epiecopaalsche Kerk, godadillnstoefeningen
bouden. Het 'Ned. Gereformeerde Kerkgebouw ie
i n zeel: vervallen toestand, docb MIII\l' de kerkeJ'Md
no een gebouw voor het Zending*erk voor goedkoo-
pen Wijs gekocht en de handen dae 8eDiglin8
.m dit opzigt vrij heeft, hopen wil dat de kerk 'poe-
dig del noodige en 100 leer gewlJnechte veranderinp:
en ve~eowiDg sal ondergaan. ,

Nog moet ik u m{dedeeleD, dat juist toen de ker-
braad op Zondag avond Il. ntting bield in de stu-
d~erk&m~ van de pastorie, er oQR:elukkig een brand
Ultbrak ID de aIMpumer vaD Mej. ROUMeau. Ter-
wijl een van de huiegenooteD ieta uit de groote klee-
derenpet ging balen, moet lij, zonder het te
merken, een van de stokken kl~deren die er hingen,
aan b~d geetoken hebben. R~t vuur smeulde voor
ongeseer een balf uur, terwijl eep klein kind in de
hmei te slapen lag. Op bet a:chreeuwen van bet

,.-I kind, dat bijkans door den rook vefstikt WM•. liep
meD toe en ontdekte men bet ~vaar. Met bebulp
van de leden dell kerkeraads en .enige sadere vrien-
den werd bet vuur spoedig geblu;fcht. doch niet voor-
dat de kleederen VBn Mej. Rouseéau ,erbrand wafen,
seowel als de geheele wt, die iaog vol vaD waarde
is, eD!een erfstuk. Groote eijm~thie werd met den
leeraar en zijne huisgezin door ~leD betoond, waar-
vaD de praktiseoe blijken wel niét IIll1eD achterblij-
-veD•. De opkomst in de kerk 'Op den Zondag W&8
leer groot, en wel bsdden leeraaf en geIDeente reden
den lIeere te danken voor sijne bir.rhartigheden. waar-
door .niet alleen aller leven, ~r vooral dat van
het kleine kind gespaard en glootere eehade voor-
komen Ia.-Corr'upo.ndent. :

,;
I

Allen 'knielec den te I&~n I

Voor dhlD trooD des Yrdera neêt. .;
Aller bantn joichen: Amen!' : ,

AlIeD Wsa'en we~r deDI neer;1 ."
En, naat 1.,1l1.li' hoog' "'vel,: "',
DOeD lij ~h&ne hUD broed'ren: wel, ;'

LeDigen d.r kranken emalte; t
Allen ~ven, blij Tan~, , .'~

En der weduw' kleine fgift ..
Wordt dok in Godl bdek gegrift ~).

:'

't Bijbelwohrd wordt opgealagen
En der kudde wordt verkond;

Hoe, naarlGodee welbeh.-dn, ;
't M.eDIICDdom eeDl ge~e 'ODd.
Ala de h~rder 't harte ~rt
Eo de si,1 naar boven 'Toert,

En, door op den Heer ~. wijlé~,
Almen, rijken, jODgen, grijlen;

Allen lODder ondel'lChéid . , .
Spreekt 'van de 89UW'~ I!'-ligheid'i:'

O! den glpeit hun ziel "aD liefde
Tot hun M_ter, tot lion God, .

En, schoon 't lijdeD 't hE gdefd~,::
Allen i~i~eu in hOD ot! . '.:
O! dan .traalt, uit me i$ oog, ! :
Weêr eell dankbre blik omhoog i -.

(1.! daD willeD se, in het Ine. -:
!leer Deu: d~ volmakiDg! atreTln, I "

En bet. dIep geroerd Igemoéd I.

Joicht:.u Wat la de GodadielHlt ,&Ott!. !' :'
Ziet hUD bont van ne¥e gloeijeD,.,

Bij de, lehete ran Eftata !' !
Ziet hun oog een traan iont,lóeijell -

Bij deD blik op Gollrqtha! l .
O! die .ueht, het har$ ontlneld;.,c :
o! die itranen, 't oog lontweld, ., .. ~. .

Zijn de paarlen en robip,en, ~:.
W lIArIIIeA;se eeDS ,oor fiod Yel'lC~ijnen,

Ala hea 'a Vaders eeuw'ge ;ZOOd,'< .
Opvoe~ Dur njDl V¥en troon; .'

't Dankgebed wordt opgliSODd,en
En de lofuDg kli.kt ier wéér j . ,;

Honderl harten, hondetti mondeD"
LoTen ~ler HeereD IJeer! . .-
En het p~, leeg'nend ""oord:' .
Wordt :uit • Leeraaraj mon4 gehii.o.rcI,

Daalt op' de Gemeente neder.;_ . '.
AlleD keérep bw.w~ wed.r, ~.

Aller harten loveD Gbd, : , "
Allen juicben in bUD! lut.· ,'.

- I ':

Toont me, 0 wulpeche rereldl-inge~: •
Toont bie eeD' vreng~', wo rein' ~ IiOtt,

Die 100 !liep in 't hart! kan clrilJ~j .
ED de: siel 100 ruimlchoote voecll;~'
Neen, jri kent de vr+~e lliet,,·:·
Die d~ Hearen feea~dai bledt lj,.

Dartelt vrij in siDYermakeD: '"
Ahijd lliUleD se 0 Diet: amakén! "

~een, ae ware vrieDd nn God
Roemt; in lijn geluk~ lot'!

De I Annexatie van de Tra.nsvaal.
---'

EENE DEPECHE UIT HET BLAAUWBOEK.
---'

In: Febrnarij LL ie aan de ~ide Huisen van het
Engelecbe Pdl'lement een blaáow:boek voorgelegd,
waann oDder anderen voorkomt een depeche fRn daD
MinIster van KoloDiën aan den (louverneor der Kaap-
kolo!lie, lijnde eene erkennin!l Cler ontvangst van een
ant~r~ op Z.Ex~.'s Dote, ~el,:iden.de. de tweede
pelltle Uit de koloDie aan Hare Ma)eetelt ID 't bellUlg
der Trana'fIAlecbe vrijheid. Ofsthoon die DOta met de
petitie reeds iu Julij Vlln het vQrige jaAr afllezondeD
en bet bedoelde antwoord den 27aten November daar-
aAnvolgende gedateerd is, hadden !locb de. onder-
teekenaren der petitie, noch anaere belanghebbenden
tot de vel'lCbijning vao dat ljlaauwboek ook maar
de roinste . aanduidiDg gebad' wat er ,an bon
beroep op de Koningin geworien WM, ja zelfa of
bet wel ooit zijne beetemmin~ Jtad bereikt.

Bet stak luidt aldu8: i
ZHEd. Sir Micbael Hicks Beach. Bart., aaD den
, Guuve.rneu~, ZREd: S(r B. B. Frere, Bart.,

G.C.B:, G.013.1. 1
Downing St~t, "!7 November 1879.

~1ijnbeer,-Ik beb de eer de,ontvanpt te erkennen
vaD uwe Dépêche VI\II den 12den Julij, begeleidende
eene petitie van landeigenaars ên aDdere inwonen der
Kaap de Goede Hoop aan Rare!Majeeteit, inboudende
het ,verzoek, dat aan de TrRn8ff,Rl hare onafhankelijk-
heii1 moge teruggegeveD wol>d~.

Dese petitie is voorgelegd un Hare Majesteit, wie
bet behaagde haar zeer goe<{guustig ~oDtv8Dgen;
maal, gelijk ik ve.rklaard beh! in de dépêcbe aan Sir
G. ,Wolseley, waarvan gij kopie bebt ontvanl{eD, met
betrekking tot de memorie, ;U door bet Comité der
Boer~n ter band I{eekld, toe&! gii 0 in de TraD8vaal
bellondt, ie bet niet regtmatig geoordeeld, Bare MR.
ieeteit te adviser~n, bet venoeK in te willigen.

t . I Ik heb, eDJ.,
(Get-) ~. E. HICU, BMCH.

TOOI.te I tot ver-
O'Reill~ wilde

.,aln'....l'de dat het siJoe ook
Aahle benoemd

,naIW.!Ul1tle hij, bij die ~ele-
bolildl>legjtend.e, dit II de

sou lJIftker
11""'. 'l'llJUll..... werd &&lip'

_.,~ ... _. die bewering ge-

I
I
·1

. Na,: __ de ~i op aard.
. Tou den allerft:$i acllat,n.r bij, bij sijD' , D_rde,
N. siiG•.WaaD .uld ~,

NOif liJD ..... ~te luid I
0, Wa' kon La 'IOIltbrUee P

~ ~~Dd .iij ,iD ' iiiruech 1aeeIal,
Zijne liefd' ... heaarpblekp,
V,..,de ~ iD .ar. ~
Za1ipeicl' iD grot ei clall

All. ur hi' welig tIo.i.
ID bet ~ ~ Jel'

ROSeD .oor lijD ,oe• .-ïjel,l,
Belr_ door Talleije~.!Jrloeijeo;
Wut Dog wa hij 811 wijl I I

.Ed_ oord .... si' woning.

V ~'hi~~bi~~-~.,D ~jloe.... JJ ....... ~ aODlIIg,
zich Teel rijker dan ,'''' kooing,

Leefde ..,..1lOIId ~ blij!
En .00 1011hii al tiiil! leven' .

LeYeD sonaer eind iof tiJ·
Nocb voor dood Of~f air beven,
8leehta _ reine de UN"'.,

Naar een leven .. "ljd.
MMr helau I "'3rbodI YnlCh&en"

Raakte hij' lO &&II.

Doocl eD bel .. ~ . J toeD •• teD,
B:oaiod uit het EdQ v-Ilacbte..

Dekken sicl1 met fijgeD-l!W.o.
Voortaan o:ok, nu all. den.,

Wat bij lrOrt'li~< nog geooot
Langa de aard ala tiling .... n~D,
Afgemat, dan eied'li Ir atenen

Den wo v..-lijlr~ dood.
I 'i ~II.

Groot Drakena&eio, Ma.art)880.
Yl"," RJrIi'IIn!

1

I

I

I
• 1
i

. ewr...,-d.t ....-Zij, die 'UIt gevoelen, ~ Jr
Log~beD op te 100000n,wordeD beleefdeUjk ai~
noodigd die oploe&Ïnjlen direc!t toe te sencien aaD eo.-
pilator.ll, Co,?' J. E. O. de Bo.ir Masier, Gr. DrakenNiD
p.o &moJllll" ... , sullende 4an ~&D bij de eeBte
PllJlr8llheid melding word. gemaakt. Mill ~
Cle)V_ild w~rdt bij duen lw:ielijk bedankt Toor de-nr.
doó, haar lugelODdeD opl~D, en vrieDdelljk nr-
IOCht. op den ing~D ".-. YOOrt te gun. ',

fJIK"rINQ~N.
--+-

VEE EN LOSS~ GOEDEREN

J. S. KAlU~ EN CO.
Maart. 29.-K1apmute Sta.tie, Scqapen, en

Bokken, \"&n J. J.F. JOQDert
J. W. )looBB.rs JR. ItN co •

April. 8.:....Matjesfou.in, Vee en LOaM
Gooderen, van J. J. Ko~ér

. DS LUiT KlJ ~ETlE.t.
• April. 6•...4 Bonne Eeptraooe, diat. Piquetberg,
Vee en r..o.e Gooderen,:~va.o A. Retief.

F. L- LlNDBXih.RG JIN co.
April. 10.-Worcest,4r, Vee en Loeae Goe-

deren, no H.....on Elm~
I! a. v. ~OORDlI:1f.

·April. 14-MidJelp08~1 Vee en Losse Goede-
ren, van B. L. Burger. ~

DB VOS Elf. THERoN.
April. U.-Voorste ~hjes.eld, afd. Wor-

carter, Vee en Losse :Goederen, ",an J. C.
Botha. t

GOLDBKLDTl!lJ T. BUn:N.
April. 15.-Hietl.:oil" Calvinia, Vee en Losse

Goederen, nD J. J&OO~, . I
L
"l~,VASTE GoEDEREN

, J. J. HOFM_TB EN ZOON.
Maart. 25.-Kuil8ri~ier, Vee, Vaste en

Losse Goederen, Tan C. G. Joubert.
BARRY I~ NniN.

Maa. t: 27.-Ro1>er-tabn, Vaste an Loiee
Goeden·lI. van P. J. de,Wet.

!
J. 8. KAR~8 B1i 00. i

Maart.. SO.-Paarl, V"l&8teen Losse Goederlsn
vau A. ct G. Domingo. ! •. '

Maart.. Sl.-Otterkull, Ilcb~ Paarl, Vaate
en Loue Goederen, VIlQ O. J. '1'. Dreyer.

c. PBI1CIl4RD:
April. I.-Beanfort f Wést, Vastgoed, ' ... u

S. C. Greef. 1
F. L. LI1IDllt1ISRG IN 00. '

3.-Worcester. Vastgoed,
. f

van P. J.April.
Rens.

~ L. P•. V. ZLTL.
April. 14.-Áchter Sexrivier Vee Vaste en

Loue G~ereD, V3n Ji W. v. ziJ1.
p. J .. BOSMAN.

'Maart. 31.-Stellenl;ioecb, +-aste en l4l8H
Goede~n, van Mej. P. ~e W~J. . .

Apnl. 15 -Bottelaryl, Vee': Vaste en u-e
't' Goederen, nn J. P. Mm"".

April. 16.-BotteWi, Vee, Vaste en u,.'
Goedereo, \"&0 J. J de Villiel'll-o ; - •; .

SHIPPIK J Ittr.£LLlGENOB.--- ----+-~---
TABLE BAt.-ÁRBIVBD.

March 23-Kate Williami blo, f~m Algoa Ba,. ..
TABLE B~ Y.-,S}IL!D :

MarC128-Tb.emia, ech, till Dyerl'.\leland. .
28-Warwick Caetltb(SSt, Ilo London.
~-Nat&l, RMSt. ~c:outiport •.

... p.llJpooq Iol~ '.lOOA u~f)
o tO'" :: 1d~ :l(VZ "op~X
o \;I 0 . . . ' i 'op 'op '111.1'JOo 8 [ .. . .,. I iB{9qang li ad lllNOJ[

o 0 (I~ p.l9pOOq .lad' ;'a9u~.wAvH 9r~
1(00.1'1]1 8p al) j.l8",,~~"Id' 8.J.

~dodt}I~L1 '[GISTEREN ON*ANG~".J

;BBDFOBD, 23 Maart.
GistereD is bieer een groo, Iln van geestdrift ver-

nlde vergadiring Il'eboodenj waarop eene reeolutie
werd genomen ten f&veore tan de aanaluitin~linie
tuescbe4 Kookbuia eD King! William'. Town. Er
waren slechts drie'stemmeD t~eD: Da&nI& werd eeue
spoorwegcolllmi88Ïe beDoemd~ die acbik1ri1ljt sal ma-
ken voor eene depatatie om eene Z8lDenkolDlt te heb-
bEln met den Commiuaria vanlOpenbare WerkeD.

SWKLU1~DAK, Woensdag, 24.
I De liekte, waaraan de EtfelAcbthare heer Regter

StockeDltriim overleden is, ~toDd uit kanker in de
maeg. op den 7den te 8w~lIendRm komende werd
hij op de legerstede gelejl;dj van waar hij niet weer
zou O~t.aIUI. Giat-eren mid~ om 4 uur werd sijD
stoffelijk ovel'lChot ter aard. besteld op het kerkhof
d.~ Ned. Ger~. GemeeDte. ~ begrafenielllegtigheid
en de lijkdienst w&reo treffend en indruhekJIend.
NagtIDOt'g geheel SwelleDdaw ,ereenigde lich iD bet
IaaUlte eerbewijs aan de nagtidacbteni. vaD den oyer-
ledelle, en selfs vaD grootejJ at.tand w"ren er deel-
rlemendeD Q~meD. De lijkdieDIt werd verligt in
de RollRDdeche tMl door Of· G.' Morr&y, wi8DI toe"
~raak pleg1.1g en gepellt w •. Bij h,et graf rigtte de
Eerw. heer nog eenige woOtdeo ID het Engelach tot
de aaDwlOOgen. De elip~tagers wareD dil Eerw.
heer Gea. MlIlTRY en de bqeren F. W. Reiu, P. A.
Oroenewal~ John Joe. &trY. br. Shand, J. G.
8lltton, L. 'n. Meolant, 0 O.IeD R.M. van Rivendale.
De dragerl waren de heerenlJ. O. Steyn, J. P. P. G.
Steyn" A. fMeiling, J. F. ~keit., L. '1'ilney, Eo O.
ElIlmeU, W. Weeee)e eJl T. Ghalmin RobeneoD.

,f! ~

";1\
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