'! '

be

Stoomboo~en

le~ ,..n
I

i;
I

deler

~af,!1:n81~PIJ

K~r.talt' Da~r

I

BNGBLA

'

tiai

Madeirr;, óm d~" anti
Heléna en 'A~ceofion a.aIJI~
~·Hh.eutijden.

,

~lAN,~Kapt
BAINB
GERMAN; Kapt.
J~'~RICAN, Kapt, WAIT,
Ï' ETO R,{,A, Kapt, G. LA

ldei.

t'rtreklit'n

zij om de
• ;;,<komet van iedere Stoom
en eeus in :de 28 dagen let
!TAlal hare ;eis voort I\adr

I

Jqllij.
&; 2~ J'ilnij; , ' '
I,

ilN DEN

')

!lA lllfl[OIQT

hand

t ....
,P1·~;.n

woorden .er1rocbt."

P. B.

~Tan E.·g ..I~Il',
,Stbomboot ~iar'

Wellington,

l

,

VAlTD;D' ............

WOR~ENBullell
. '
ll~raal
.. Zij sijn in
lndien seker' present zijn,. en

I

,

AlN .N.l'&
l.allell~l"

N AR DI iUSTIIU'1
!

.

lj Mei.

<!jIV_~'A.n.DU

1 Mei 1880 .

PIUU. J. P":NTZ. tt (' .'

te ; D"Ja:!oAbaai,
:

Inham
'
:Mozambique aanl .

v

Rrlonrksanje8
wor.leu ui
middfrde pj:ijcan.
Vllor Vi.cll! of Pas,o.e
de KattlOren lier Maa:sc

.~t.
I'

I

~

ll:LI,.w.~+~,'-I4J,'

.

~omtr~nt
En!r.land ,V:erwacht, zal
tre~ken Da1ontacbepiag
lading,
,
Voor
af
ten i Kantore van
Unipn, No ..'62, Auoel·lev'stt'laat.

, i·Gebouw der
Kaapstad, 21

,

I'

lAI'1IHAr'A'VAt'l'IUlt.

Eep,~gCurator.

J.' F. G. PIETERSIDl,

'.i

No. 76

"

J

::

.
.1J1;l.J.~Ui"~;UJ"

i

Mozambi'llÏ~"

Mosselbi&i,
.uyUloUlll, alleen qm

Op Dingsdag, ,

'

Ur:,~reeles.

De

n>a.ebt

"

'

be;I~DeU 'OBI TieB

i,'

'

,l

____,

i

~'t

.,_;"

Z

ULLEN bovengemelde

munt.ende conditio.
kocht uit de Marktkraal te

..

I, A,
Wellington.

"
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PRP.U. J. I'K!'T!,~ CO;! Afsl&«ers.
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0
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I·

Komen Aanl,bopen;

'J'S.

ë

,,,,.,a...,,.,

NA AANKOMST VAN' OEN

Portland CemeQt, Vaten en halve vaten
"'"JP~IIII:t':Ut:U.
14 en 313duiln doorsneda '
Dekvorateu EIn PiiPeu
i
'lteirallV8D1Seel'de,RegenpijPell, Hoofden e~ Schoenen:
IJzeren Emmers'
,
W ~ter 5Q voet hoog té werpen
:
Zw\,&i W~terkrniwagebs
;
. GegQten IJzeren Koloniale Pompen
i
,
Koperen Pompen, 'met vomrpooten
'.Buizen, voor' Verandahpalen
,,' ,
['
"tI.':Anlr.lll Gevlochten Pilaren voor Verandahs
'Moeren, Mach~nemoeren. en'Stoomketel
Klink
I!Tflll7JI.lV8.lllR'*lrt::JA
Heining, Krammen en Spanhouten
en 2i duim, ij en 6 platen
_.sa:IC8CI~OI~laen Broodpannen
• ,
~C)lellS~ho):lpEmen versierdo Kolenbakken
~'iak'ófJ,E
Gelddoosjes, ;J3rievendoozen
~1t.ei'lIl
Lantaarns,
Mel~nn~n
, '8,

, FINDLAY

:

uilen,'
lO, Grav8straat.
~
,
.,

"

I'

H

"

IER b~j 'mij is komen .nl~pen:
in bet
begiu
van Maart. een Struisvogel
Mannetje.
omtrent
3 jr. ren ;ou<l;; heeft twee
kruismerken
op linkerbout.
war,' eigenaar
~al1' dezelve bek:omeo, mit-B betau,ode alle kosten.
'
H, 'J. DU TOIT,
Ov~ Hexrivier,

oo.

nil

,

I

i, Worceeter.

VERIjOR~N~

,

d~S~~~J!~:

E

E~ijn~eE!~~oo~!
en de rest in Goud; voorts. e;én "Goed-voor"
voor£13 van M. C. H. VkN NI~RK,D&IIl8laagle,
Klein Roggeveld, distrikt SutlihrJand.
Die desel ve terng bezorgt op, heL Postk&ntoor
D'Urban, zal beloond worden. j'

~I

MELT

d,

ytN

REENEN.

Belangdjk VOO.' S~I·lIisvogel.
. boe.·eu.,~,
,

L\. H.

ZUJD-AFRIK

Apotheker,

lCpNINXLlJKE
"

BULL,Droogiat,

Scheikundige;

en

WOROHS1'E~

W

-----,I

ENSCHT

D~ H.I. M••.

•

,

te berigten, dát ~j te verkoo-

,
pen beeft en de eeniga.te tnaker is van
een zeer heilzaam middel tegen' WOTm~ en nrstoppingen in
,~" ~,.

STRUISVOG'LS;

niuen

Daar deze medicijnen in
opgemaakt
worden, zijn ze zeer gemak.ke~ijk den vogels in
te geven.
:! ,
Vele men80hen hebben huq~e yogels behouden, door ditpróbaat
middel te,gebruiken.
Onder &Ildere cemflcaten :lJijll die Van do
heerén JORS. Mt:nl1m en M. S.;F.u.CK,

,.
V!,I'llQ11,IIJIIIUll,e

en Cheroo' fataoen)
patrOnên en kwaliteiten'

sUe grootten

LeiW'lI'l' Kaauachlen .H,ra.n,liIew·

ijn

r:
I

, lengten ep afmetin~
JjUIIJVU.IiIo' .tie lengten
en afmetingen

'abortén

en Geleijen

'
;Kurkuma
J!.eI'lI'lEM1eerr en'Chicorei
(. ~
I

Kia,~nJJt:erTiq~~er,

:

'i

No.1.
'
Bllffelsrivi.er, ~O April 1880.
Mijn w,¥de Beer.
'~.'
Mijn jonge struiaen waren b.vig onderworpen
aan Warmen, en door ~ " ieijrl .. erd mij geraden, uwe Wormpillen v<!or St~i1isvOgeI. te proberen.
Ik deed zulle.,.u I(ilu 'nil dit middel
stellig recommanderen
aan i~<iren'StM1inogel_
i : t
....r'·._,h"',."ni" ...T aan het Publiek
van de Kaapstad en de "Buiten
Distrikten
te; berigten boor. De medicijnen -we,-ke.n dadelijk en met
fmOO en
hunne Gebouwëu atim.,!e.rkelijk
vergroot rebben tot betere p!~,\"ing van goed gevolg, ed de vogel ~:·~teen
Ik heb deze pillen ,~n allnijn buren
a.et.,tmlt=o 'oorraa<1. we;lken ZIJ gerulil kuunen aaubevelen, daar aJleArpd~len
1'8n gesond.
gerecommandeerd.
.
,;,
t gemaakt
zijll~ ge~chikt voor dit klilD1I8t.j D~ ei ~enaars. veld: ,Jilten la.,~g
De U"6,
gedreven hebbende, en kontante koopers o~,dc Engelsdie ~lIrk'i~'ldde,
zIJn
'JOBS .•
IRING, a.zo..
werk,oopen :•
:;
~ '~.: i :
---1
",,,.,,,,,.~,,,MEUBELS t~gen :nerkwlI~rdig
LAGE:;PRIJZEN.
D8areiibt~en zi)"
,

: D., I

SA

A. C S

!&

CO.

:

>

VOOR KONTANT

'((ELD te verkoopeo; het-welk hl.i~ tn: IIlUl
klanten het ~o!lIe 'oordeel
,~n kleine wiri~te-n te geven, d!l1ir· ~r~Je\a 'toet vnot KWADE ,SCHULDEN.
, assortiment va~ iu :d~ k~lol!i~ gemaakte
~eubels
en Sti,i~hoq~~~ Stoele»
I'
i;
.·'i,· \ .
bliek w.~r,dt uitgenoodigd
to! ljd komen ziell v~n hunue n fQ:~aa
eo hel
de pnjaen,
'.
;:
."
",;
~e ,

: ,1-

I

!I

ii

;;
(i

,

:

LET OP llET ADRES:.,

;:-

~ ,

:: ~,

'Afr:ikaansche ']V[enbélba~aar
90, en 92, La8ge~árktstr.iia~
,

Achter

de Paarl.

~'~P~ta4,J'

, . "zijl! ~dlu8t~eerlj~
c&1p.logPl8en t~ ,';krijge"" Prijs
lerulbetuld .an!den;Kooper raó H1i or(lI,Ul~.A "bt.·
. '
... ~
~.

&rie ShïtliD~,
,

!,

",elk

No 2 ::
Wó~ter,;28
April 1880.
Waarde Heer,
;,
Het doet. mij een groot :genoegen 'UEd. te
melden dat de. Worl7lpillen !lnijn jonge vogelII,
die lIOO erg &aD de wormen s#:klceldeo, dadelij "
geholpen bebbep.'
.:!
Ik heb dese. pillen "t!t'8Cb'~idene' malen ingegeven aan jonge yogels, van. welke ik dacht dat
bet al te laat zou zijn, om ~ er doér te halen;
maar in alle die gevalIon zij~; de vogels gezond
en sterk gewordeo.
'~
Ik zou aan ieder, die met1átrnisvogels boert,
ten steUigBte raden deze pill4c te gabrnike.n ala
eeu probaat midoel tege{! wo~tnerJ, :'

Do U~'''','
;
i:1LS, l'~K.

J ,,'

I

-, ..
__

i

r

anal18S.sen
. :i>erzikken
: jvitt-e Kersen

•

i

iOjl;ezeteoen van
en Ileëmerd (lmio de J':u,elscbe
hN~tjDI~bll~~m
~r de verhD.llabl~lt~J"I.Hdte
__ I ..... SO 'iuoest over
een"8tadbQ~
RII"olg FaD die
t.i:li ~e l~nio5

~cdroogde
~ van 56 lb.
blikken

,e~_I.;r,&nl~d

rIm,

Met Suiker
{j:avendish

P'I!1Drl!~81:V"tlI'\Jl~

.... " .1ecbta heel
tijd ,etaol!eerd
R. M. 'van Gru.ff
IIMr Sukly,
oyer

~lrai'lDell

u.opetald. In bet
iwIi1lttlOd,~o en "oorgel6H[i
korte woorden bedao1Id1,rifl~lk te,;allllen an~woordell.
L"h'...I0.
••_ ,.an eeo looda,
te

bl!reibn eo

..u koo~.

'UUlu~P."'U

!Aldee~
v&1l
~lIdewa-.kinJf &ijner
0111 iD de HJlataADde
l·iillinl:1'ftd~·te
"

-e

"

..!,

s. JU~D
co.:
I);
V
i Mei 4 -FraDschhoolij , ;Vee,
aste
Goederen, van J. H. :Reliëf.
. Mei. ll.-Paarl,
vrUté eo' Losse Goederen,
van P. J Blignant.
'
,

J.

1

!

-.1

:
I

I,;

verkoopiug' van, TIJDT U'EL
zal plaats hdbben ,

Onderaeteesenue

'b :

5

tl

ii.

,

'l'irm''',m

, I

I

Mei a.s.,·j

·

,",CIUUt'U"u.·

Klapmuts,

21 April!
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ZoutrivierDurbanweg

!

323:
3 54'

I,

171

8'

930:
10 26i

• 11

WA~D.

•

... I

'Vest

TERUG.

zal

STATIONS.

!, Ol' UhaU'sdacr

I ,~Iei anust.,

i

ude

~"'_'

" '1,

.• 11

Zeker.

, . W ooner1,
·i

Doordrift

I 2,2(HJ

Stnk

Grond,
gelegeu
aan
Lij deu hee,·

Wijustokken,
.~van . dell Gron
maakt net uiterst geseh

,i ligging

'!

,; in

non~perceden.

Het

~vtucbt~rheid
~oo wol
, verdero aanoovehDg.
" '
VAA

gecleelte

Vertrek van
Beaufort West
Froserbur)rWeg
PriOI Albertweg-

van zjjn

Hoofdstraat
en de
LIiIE}l.!!i,
beplant met
oplovel·eude.
De
aan de Hoofdshaa.t
t voor het verdeeien
v.cgens des;zelf.s
d, behoeft geeDe

GrootfoDtein
.Maljesfontein

A. COD8tabei

V·tWeUington

•

Zoutli vier -

iedere ..

Kaapstad

lO: zak

keil

=

1

YI"t:ok.lag
Hl

voor heu

e~ns

zenden,
hoevee

aantal kleinere
zullen, iudiell mog('

bovengemëolde
Koren t-e onhan.
oude vrienden;
de
en 28 per zak van
bediening.
:;toomom to malf'n
op
ie 'niet minder aan

STATIONS.

ook degenen 'die
t.e gelijk bl1e'll
geholpen

worden.

HREN.

Vertrek

van I{aapetad

"

Zontri vier

-

"
"
"

Durbanweg
Kilileri.ier
Eel'llterivier-

.
-

" Stellen boeclt
Aankomst te Muldersvlei
TERUG.

Vertrek van MllldelllVlei
"
Stellenhoech"
Eersteri vier Kn.ilaririer
DlII'banwegZolltrivier
•
A8IDkolDllt te KMpetad
• Jr.

Bank
,

0
0
S
0
0
0

8
5
0
5
0
7

6
6
0
1
4
S

10 ,WagelUl
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t' DE ZUID ÁPRIKAAN."

qr

steeds dringender herhaalden aandtang uit bijna. alle deelen des Ilanps,
h~bben, wij- er too besloten, on~blad
Vll-D nu voortaan rdriemaal
per week
u~t te' geven, en wel op de
oote
pqstdagen Din!Jsdag, Donderd g en
~turaag.
Hoewel deze verm~erderi~g in het getal o,pzer uitgavep niet
kan geschieden zorlder aanlller~elijk
v~rhoogde onkQsten,\'ep het'addit~onele
p9stgeld alleen op 48. 4d. per j~r zal.
t~ staan komen, 'wbrdt. het in~eken~pgsgeld . met slecpt8 vier shilUngs
v~rhoogd. Dat wil zeggen: B~iteniniteekenaars betalen in het v1rvolg
twee pond vier sJ+illings per jaar,
vÓOruit. In de Stad is de inteeklming
é~n pond zestien shillings per jaa,~. I
i:Correspondenteo ~n Adverle4rders
gelieven kennis te nemen van de verandering in onze dagen van publicatie,
oql'met hunne inzendingen niet te laat
kómen.
"

,,,
,"

SMVTS

WaDllDlf1IN TI

no.'

BK'WBItBDf DIU'srAL.-M~n~brijft
uit Pretoria,
Daniel. 'an de!:':Grebtlfuit..·rij
ll4 nier.
loopige iostructie
eijner aM tM'r te~tet<ollilljT
i.e
verweeen op de Molllag1 w~
~rllltlll van drie-entwintig MO de RI jbr-.rering l~be~ooreDde muilesels,
bewijs waarvan door ~bt,en
bij bet <l"parle.

dat de luit.

'.'

,-,~,

Ds. STEGMANN

TOCH

I;

uit!!!1I.j!' der

RouxFlLLII~-De

te Bouxville
~n
'ale y~t :-&rste
dag:, Trial Stak",. gewoDod door Or. Bird'! Bar""y;
de Bouxville
Prijs dogr
Hltfltam Beou ; de
LadiM BelU'll door Venter". Ltit!Y C'UIr~. Tweed.
dag: Nuaery Prij. door WlUiaca'. I-orlom ROfH;
de aoopm&aabeul'II d,oor Coo".,'. JiJpit~ ; d~ Distrietsprijs door Dr. Bird! BarkJ!) ; de pvo801atlon IlnndiCDp door f&ll Zij!'s CAarla tM, .Firrt j de Forced
HliodiCllp door Rosa' Ra.tipll
.fJeau en de Hack
Rsee door Oooper'e pMrd.
wedrenneD

w

E..~N.,:aELSOH

lDont 'I"IIDtnlDllport werd Yer_laar,*, dat een derg-Iijk
. muilesela
bij den ,IU1tellltnt !lev.'nden
wW!,
welkedese op eijn be~rt bewlli.m1If\'an zekeren Zie~
man !!Illtocht te b..bbeu, De Mnll~hhtA;:-de werd vnJgelaten onder borrtogt tall g~.JO.
'.
G
W
'L
Z d

JJEERA.AR.
-, ,
DE Kaal,>sadscbe Ker~eraad
al een
rare opmtting
hebben omtrenti. het COIl8e, • ~~ "'1{
_.2
.
quente van de Hollandsche gem,eenteluuen,.
. di
C'
t d
.. cd
Il,
h bb
In ren .lI!'·l.meen, at ZIJ vr e zu, lé~ e. en
~et de gisteren genomen reso~tie, die op
DielS anders neerkomt dan Ds. S~Jr.Da~n te
maken tot EngeIscben : leeraar)"ti1l nitnemen d heid' en' Dr. Kotzé tot ~ig
Hol) d bh
edik
. dG"
K k
an 8
pr. 1 er 1D e
r09~,
el',
t~
Papendorp, ,te, Zeepunt en te i ggebaal,
nu en dan door den EngeIschen ~raar bijgestaan ". c Want dat er ~u gel~ ;~ worden
gevonden voor een vieeden leerIWr, dat zal
wel nim~
verwachten, die de~;.temming
der geeeent.e kent
Zail de:' Jió11andsche
, . . bl"
..~,
gemeen ta. rustIg
IJven zlt~n;:, en alzoo
zelfmoord plegen?
:' .

getal

n;~t

sm

AUft

iU

O~ILEY,

'11

till morven

met

&ijo gel'olg per OtRt1M!l Ca&lll"hier IIanglllolDt!n. D~
Ouunrnelll'll
Aide~Oamp:·.u
in opwachting
om
bem te oDtv~en.
Hij",&_ID
~m negdn lUur RAn
.w~ en werd geeeco~rd
DIIj!óI' h~~ GouvernementsbUlll. door eeD troep Ku'Pi!Ché r~JtenJ.
n.e belJU1g.telling, atj!'emeten Daar 6et aIIntlll Moweuge !MII'IIODen, W&ll Diet groot.
Giatere."n
avqnd
er een .. at
HOlDe" teil GouyernelDentshu.ue,
en beQen namiddag
vertrekt Sir Garnet naar Enl{W-an4.
~ V:rijwilli-

w.,

gen

lullen

hem

als eer~~t

l1,t-jrelelde doen.

Pill'! )t.Ka'l'BlL-ToeD regter
Barry ftrled._ ~k
te So!D'~ Pust ~ I'Qlld.ang
WY, en ~mge
~lendeD bij.; II~ te dinereD had,
rualttaa IDJD. bedienden A'oi!4.en
'I'll CJ,)t zeven bot'tela ehamfW'!T'"c"'en hr.&e dito'~ tbr!!e lW," die zij,uit
&ijner lilrdólChl\,ls wagen ~~en'
hadden. !)en volIl'eoden murg.", waren de .l~:ïelll'l! zoo dronken ale
816&rtOloleD8, en hadden magtig Tdel praat~ l!'.geD bet
~vel om aU.,. gereed te he~n
,oor vertrei,
mMr
de rijzweep vaD den regter ~k
IlOO overtuigeDd
op
no. 1, dAt de overigen lieb b~tein
om &ich aan betlIelfde weteolCl;aappelijb ondet!irt t-8 olltt.rekkeo.
Nrtt

veel.Ter-

BA.NG

TOOR

TKlfTOOl'lllTKLLING VAN B.t!lItI8.-Of
u de marlII(!ille" te Bedford 'f'lI11lDeer _n lPrdinaire aoLrekkelijkbeid
il, blijl.-t niet, aaut.~e :dittriktegent>esbeer
heeft tl!jfe~ 19 Junij in bet ~ebouw
een babieteDtoonstelltng
georg.nil8erd. ~ ollder hooggeplaatate
')lIltronage." .Moedel'll, die hAllr'lie¥ielinj!' den eereplllm
waardig achien-en
welke jD~
~wijfelt dAlIl1&IIufbetalen
21. 6d. voor. de eer ,'aer.·mededi n!<Ïnil'. Het
publiek
wordt toegel.tt>lJ VQ$:f 6cl. niet inbegrip VliR
thee eD gebelt, en een raad ;t!ln pnpartijdilce beoordeelaal'l! zal de" Sil,er PIAI.e~iêD I!'lldere prij&ell toe-

kennen.

:

i. b'et 'f~
dat de 8a!!t.ers
nrkoopen 100 h~ in prij. g-wcirdon en zoo a1l'Cbt mn
It~alititeit,
dat de V()()JlnMlDetcl tmlll'el'll eelle publieke
blJt'enkomst Il'ehouden bebben OlD 'middeleD
tot verbeterinll' te bunmen.
Dd ui~
der overwejri !lllen
il dl! publieatie ,.an een pree~lue
Yoor d.. 0pligt.inp:
van eene m-aatecbappij
Vimr dé levering vaD !loedTE

HOlllEYR.

M088I!LBUI

kooper eD ~t6r
yleeeeh.
Zij'liltl' werken met een
kapItaal ~_an £SOO, iD 50 (?) MhdéeleD van .£fJ.-De
plaa~ljjke
amateur-roeijers
~ijn 'reede dryk 'oezig
met Ileb gereed' te lDallell vQqr i1e regatta op deD

'ferjaardag der Konisrin.
•

Komt te

eu [.p.},o6rl,
!!eUl8Rkt
wo

S 6 4 6 0 0 :> 1 0 • 4 6 -

otficiëele

I

NlEUWE
WETSONTWERPEN.
T~T dusverre heeft d~ Regering geen~ Billa
gepubliceerd ter voorlegging aan h~ Parlement, welke de volgende 86~8ie to~ eene
yap meer dan ordinair belang behoeren te,
m",ken. De r~s
Il&ngeko~d'gde ra~en d~
gE\wone praktische
staatkunde
en behoeven-misschien
met een enkele oiWondering-de
partijen niet
elkandl:'l'lmhet
h~l'Das te jagen. De
worsteJingen ' al~e~t,lg'~Aik:tst
des Parlementairen
,
niet
plit.ats vinden, juist naar
Bijl ter betero handhav,ng
in: zekere kolol!iale korpsen
die in
~ive dienst z.i)n, of ,:an' esnl) Bill
gtng van kopieregt ID telegrafische
schappen, of van de .andere Bills, te
in;lde Gazlltte der ,vorige week. De
b~lis8ende slag zal geleV'?rd _ ............
~nferentie
en {Jonfedera~Je. Komt
gtt:nng daaruit ~evierend
te VQ()ni(lhl1
d~n zal zij haar'
.
m~nat~ns nog een jaar
oalt h~f~~en teQ~Dlltarld -(Jln"DOE~Jj6n
k~,ijk i hare SD()Orl"e'!'DII~nnlen.aar n.liUrtlllle~-beheer en hare UOI.U.,lt"" ac:tmunllltraltiA.
lIntJsach'en is ook
m~e tij het publiek
ee~ enkele opmerk'
aa~bieflen in de door
vo gorde.
i lIereerst
heeft men
hai:dhaVing van
ko onWe korpsen op
be' temd om te- dienen ais

lDet

.~lJldlaD
LUICkboln

Vettoe'feD

"

.'

- '\

Óf ~e

Middelilludaehe
rpoorliDie, reeds bekend, acbijb Itch volgenderwijze
te behben ~Il.
op dell. a,oDd VIIn ZllLUrd&jl'
'foor acht «lapn Itwam eelJ'<j!'OeierentreiD. van Graaff
l&inet naar Port FJisabeth '\lij het station GleD
OoDnor iDaaoralling lDet een oalAi. op bet Ipoor liep.
ICboa deed de 10ko,IDGtief
de raib loopen, eo
de macainiat, Lind.lay g,ebeeten"iri~1 achterover
HET

Muldersvlt'i
. Kl'8Rifontein
D,lr}anweg

gereed

6
8

! •

. LRdygreybrog
Panrl Klapmuts -

~rie bosbels

4
2

-

Tnlbaghweg
Piketbergweg

,

..iraJ

0
0

-

Hermon

qnder~elct·ken,lu
~
begon nen en is
. ;gen en ~ ruaien voor ,Z
·jBóerclI én anderen'
1

0 6 -

Jraapetad,6
Maart 1880. ,,
;1

Worcester
V·IGoudiniweg
Breederivier
Ceresweg -

AAN u x...q"'''''''

·~D~:

0 2 11
0 19 0

i

~;

-

Komt te
V. MODtaguweg
Vertrek van
MODtagUWeg
Hexrivier Oost

Hexrivier

.',

d.
6

t.e

1

, 2 StukvateD
van 5
; LeJ;!gers, 2 Kajaten
; duig dito, 2 I-'ljpen,
: BraDu€\Ti.lnketel complee
I en Onderbahe,
Trechters,

12 4()

•
1

e«
2 12

te plibliceren, en
bnnj.ni~ell
i6pl..ut
worden,' eo dst
DID de drie
iD atedeI 'IUI;OID de vijf jare,,;ul
bemeo.
SrnLlDI'JI08CB, 30 M~T
lSSO.-Op de 'fergadering ftII.d. OolDlJlIiIIaie
'fP O~egegebouwe.D,
van
dUff gebouden, werd nid 1'~1 ui~evoerd.
Besloten
t.c.t het Iwopeo "an deo ~
voor de !leboDwt'n, en
voon. werd eeDe deputatie, ..... ~d6
uit P. Mybur,:b
M. L. A.. HQn. P. v. d. Bijl"i. a; H"fm!'yr
M. L. A.
Hon. Neeth~
Prof. WaI"r, Ua. Neetblio~1 J. .M.
BilyeJW,' J. ~" Toit, J. M&d~, nUr bt't Gouverne_nt te iSeul.h'" ten eiDde te MeD, :'_t. Gcuveraement
ia deMD. doelt kan eo ul.-M.ithgWUWd.
fIIIIi,U

Ex-RJC(};;~a ;EBDD kan ,nie~
tevreden t met voo'r drie jaar
de Rijkstegering
\eq,glinste
v$lllsohe 'annexatie op touw,'
de hem.1IOO geliefde
·~~qfeder:.tie
jaren achteruit gezet te ibetl~bël~.ii
traabten,' de Kamer van .Ii(.opI~_I,1.el
wegen, elch mede als poli
'laten gepruiken, ,ten einde
naam n~g meer 'dool' bet
Wij hopen, dat de KaolAr
eeu juis#r .begrip 7.al tlellbe'D1
ping en:,':van Weatelij
motle .",lanan de bedrijvige
ni!} gege,ven heeft, aan te
staatlcunaige
invloed tn de
hoofdstad. wordt al minder
naarmate' de Kolonie zich.
Oosten· uitbreidt.
Wil' K-F"'WlI~.
slagen : ~Ifmoord
bega4n,
de Hollandsche
boeren van)
Transvaal ván: zich gaan stoeten me~behulp van
resolutieS als die des ex~regters~~
,

I

ziju Erf 'Wensdiende
bliek doon verkoopen,

1

-"~!

1058
1

·AAN,DE
te verklellleu.

I

9' IJ.

AC'-'i.l\..lO" ....

Ondel'geteekend

i

II

..

245i

PriM AlbertwegFraserburgweg •
Komt te
Beaufort

O!

a.m.
1~

?t!ontajZ'uweg
A. CoD!!t.I\bel V. Matjesfontein
Grootfootein

i!

u

8 3O~

d.
9 -

zq.S::E!SL

7 25,

V. AlI) t"::owej:
Vertrek van

STUK

DE
i

r>

6
638

0
0

0
0
S
;
Kalkoenen, per .t~ 0
~ lb. Persiken, per lb. •• 0
bs, DijeD, per 8 be. ;:~ 0

5381

-

8.

17

2 0 Eijeren, per 100 .• 0 16 0 -

Ganun, !Mlr .tuk .. '
Hoenders,
per .tuk
lW be. Haver, per'3 bs. ..
2 vr. Hsverg, pr. 100 lh.
. 6 ek, Kaf,per
16 zakken

4 ~
4421

Piketbergweg
Tulbaghweg
Ceresweg Breederi vier
Goudiniweg
V. W oreester
Hexri Fier Hexri vier Oost
Komt te.

Publieke

I
,I
- 'I

van

Kaapstad -

Z4ordag, - 1 Md

,

J..S. MARAIS

Vaatwerk,

M~ 1880.

:12 be. -Boonen, per :1 bush.'. '0
00 lb. Boter, per lb. .•. .• 0

Hermon

,JOHN

VItfl 1 en :1

Kmailontein
Muldersvlei
Klapmuts Paarl
Ladygreyhrng
V. Wellington

Klaargemuakte
Stevels .. Hoein soorten, Baftaa,
en andere Hemden,
n, Glas· Aarden.

worden.

') aangebOden

Vertrek

Laken, Oasbmere,

20 Ekel8 en Paarden, . nieuwe Knpkarreu op
: j "eereu,; ~ do. opell
do, 2 open Karreu
"i i (b 1\ Il',8r't)
E
Lederen Tuigen,
lJ. 1 oaar
r-'
I Nicuwé
Za. leis en T
, Halters, DenN'I '''I
.; Kozij ne.D, Deelen,
30 Doz. Dubb::
,I BIJkéle' IJzeren
Lede
2 Doz. lq
,I ~toeleri, 40 Doz. Ploeeschareu en wat verder z .. ,

van

Vutgoed,

e

u

EIN LJ

I

vAl," NóoRn.M

MARXTEiïtlIZEN.

STATIONS.

P,~ekrksecDb'el'dejb,el'd,

I
, !

RolNtrtaon,

D. P. M~RAJ;S ASH.

i
li,

:l

l,

H.

dist.
.

, IMei, 27,-Breederivier/
' Swellendam,
V~stgoed,
V311 J. P. SeSse.,
,I

HEEN.

'!

:

.0

:

verkocht. :

.!

CicboriJ, Sardijntjes.'
Kleediugstoflen
m
als, 100 Stukken
Doeskin, Buckskin,
:Kleedercn,
Overjasaen,
den, 100 stukken Li
I
Voel'chitz., Chitz, W
: Dekens,
Kombaareen.
I Porcelein,.
Ijzer en Bli

F!JIRBLL.

Wanten aar.

lOO ~ud
Koorn, 2(10 Mqd Eaver,
50, jMnd
I j., Gaist,; 30 Mu·1 Rog'.
Zakken ~Ijlies, ,)0' do
I :f1jD 'enoDo do. g'ruf
00. T R RijsIt, 50
.do. Suiker, 20 do.
100 Kistee Fieep
'I
"(best? soort),
50 Ki
t\aarseD,
100 Kisten
: Pa.rafiQE' Olie, 20 V
gezoutetl
Varkena,I
vleesch, 11}(Ji)Ibs Zool
er,! 00 Rollen Tabl\k,
50 Kistjes TheE', Kaas,
m, Boter, 'I'erpeátijn,
:
,I
l:
"
,r

EN

~Mei. IJ-Porterville;

1

I

BROWN

:Mei 12.-lreurboomsnner,
V'JI.8tgoed,i van G. Bark •. .:

krijgeIl,

kttllliJgeriogen
Y'&D in de Gadat de
sullee

waarbij 'bllD
in plaulelijk.

NOODLÓ'ITto

ON'OE.Lt1lI;

,4.0

oe

deo tender.

.,"D

De jnwendige'I~leb

dlUdoor ,eroo~

laaItt 1t"IIn!Daoo berig, dAt bil lito.... _ uur daarna
!len geest gaf. De ODgelllk.1IfO die aldOlI den dood
'ODd, ja vi~~tDaanden iJl ~ ~~Ili.
gew.ee&t, en men
legt .dat .~lPe yrollw ~1I kiodé.rel\ tb.- op leo rijn
.olD &ich bij be. te YOe@'~n,
:~:
OJfLuo 1-V~leden:"eek
weQl,berigt dAt
,tolaDdel'll op de, diAmata;tvelden bet werk neW gelegd hadden, H8¥eDde ht lij buiswaarts g ...
foepen waren ·..Dur ICrujDt ~ij
wat van &aD te
lijn.
VaD Wepêne.r, nalDelifk'~' "ordt aan de Nortkna poet het volgende ~r,even
:-Er ,raat eeD
Ifuucht
~t Le_ de Buutof,;-d.i~ op d. {)jamaDtvelden •~10' .ou b.ebbeo lateD 'rpeReD, en dit wordt
~.~

~.

al, een ttelién dM tijde. lo.
a, dan Ja het aebtieell teelteD des tijde,
doch III hnjfeJ el' aan. daar
zeer weiDiJleo
door . ~et dorp heb cieu terogke6riln\na&r Buutol&Dd.
Er IlJ~ l!C~ter nog andere ~Dcibten
iD omloop,
el1te II, nl~' .ru.d1lAQD acbt ~er te IChrij ..en, en
die wel eentg1lD. der lDoeite waar", lijn op te letten:
doch later mu.chien daaroyer.
.
II~tum:h)1r

dlelllf:it

~'lUw~

~.

1, ~

w:

. ~<.>.a.cB8TBa, MIU S.-U, ~Ilrdag
vond onze
Ja&rhJklCbo &uar p~
&o.o. groote boeyeelheid
producten
werd y.a alle deeJ$ IUIngebragt. Ovk de
dam.. lDu.nttell uit in ~r
~tcQngeetelde
handwerk. Nadat alle koste. alge~.kUD
waren, wae de
iotale opbJ'engllt .£4.28 11•. ,
"'nzieDlijke eom
'foorwaar, daar ...r in ~omwrldng
ll'e~ ..... eD moet wur.
den, ~t onse hwten'"Jkeo ook ~lId"rlijke
i3ftZAlrs
'oor ICbole~ .en 'lterk ~bad
hebW,
looab IJijvoor.
beeld Goud.UUI!, al_,
onr d.;ttro
hijeeD~bl'l\!lt
,werd. voor bet plaateelijk kerldoiJ.dai:-GistereD
vond
!let gewone _ iaarUjbcbe .dankf.t plaats,
'OO~ de
.~le aegenillg"'lln genoten ID hllt: ~eloopen
wer.Jaar,
hl) welke gel~.nheid
ooce P~l.ijke
leeraar, een
geput woord tptalt naar UDleicl,iJJg Tan P,. 147.-

et..

-

~~(.ed;~Jti;,Jan
bet
"~!l\d.ienle1fbij de
1!'",~:bel!Pt~iI

9&U de

te
!~n_l~'BeD

wijin

arr"'__t.

,.1

'<:!

F.
(WeN~

Aglmt

.

>~

O8Iél'baai,·2 Mei.

( n

,
7

oosi
Ihei
Ik d
lAndt!
J<8

d'

x

l!O~
'fVU~

be

Ire het

U''''''''Il ........ ,

j"..

heid voor Speculaer voor meer dan
gedreven.
pen. van op gemeld
door den Onder.
J.\d,rKSLli'aaIi.
WellingtoD .

1 Bak·

• ...,"<.... ~. __ orde, kleiDe
'KEI:all:enl~r"(IIC'hal!
andere goe-

'~
Wellington,

ll'DllbiODc1lllg bebooreu-

E. C.

6 J~~rij

Lit

ROEX.

1880.

TULJBAGH.
Privaa~, Logieshuis.
'1. TIfERON

M

ARTHINUS

,
'I

DENrrH~i

,:
j

CORnE8PONDF.~TIIN

.-fRKD.l

Áanden

be~, Goo.VHrnR,ne,n.
No,ember
ver~ht
w~den vóór den

'

W

de beer
A. K--,
hield door Qveral \e verals tuieede klrlue paseagier
is, en daarover Bch.aJ.lde te
geene notitie geoome~ heb, dat dit 'PIIerkeliJlr door
dat zelfs 8omtp:Urtlll vjlll de
over Hront"fARrdigll
zijn.
Je waarheid
van
er naar ,*dMD. ~n kan
Prof. HofmelJ!
n~tt
klrsse
passagjier n~l!r E'Dook de snderen,
dll~ hem

Mijnhellr,-Ik
sich dezer dagen
tellen, dat Prof.
naar .EI1p'P land
roepen.
Iii zou
ben, had ik
velen geloofd
theologische
stud
il "Ii Li i dezen
o~tl".~n"n.
Ik
met ztlkerbeid
ah! tWfed" manr ah
gehnd ger~i8d is :

dat

')

'!Jie zich hiervan .wil verzekeren,
~'
navrila" er
naar teil kantore '1I1~den l\I!'ent der II nion :Company.'
Ik ~do(lf
heb biermede
g noeg ~i:egd
om het publiek bel,epd te maken dat,
!(en~emde
heer (') verteld be~t, louter laster is ,tegen onsen
waardj!!en l'Ivfessur,1
,.

i_

,

i

~

r.t

,

1

~

~~
,

...

~.'"

~

'.
~>

·i~
.,.
\! '

DE K,\.AP::SYADSCBE GEllEENTE.
!:i

~

'
,

!lIijnheer,-'fet
J.:'rlPote belancstelling
la!! ik ill '
courant van beden. (~t Ds, Stegmann n$ m~.L ~
ten beeft de J\aap5tJi1d te verlaten, en dat gIJ nlecHl,
dat bet noz tijd is ,,(jJ voorstellen
te doen, wRR'rdoor
bij voor de stad beho~deD kan blijven ', ,.
'
"'R(
UIY
voorsteh8llnlIRRt,
weet ik lniet, of DS.
Stell'TIlalJn rueenen
dat .zulk eene ~bikkillg
~
pasld genoeg een el~!fl' werkknnfl zal wIlleII.
Er IS
gebeurd op de
anders !leeu twiJfel,~f
de Kerker~Rd. ~t!eft de lflagt,
het met een wa
sulk eeue schikkinz ~e maken.
Er zljnll02
beurten
geskrik en die wa
in {le Groote Kerk pe~jaar. buiten de fe~dag"n.
Ver[aijn twee arml! alby
deélJ onder drie l~"ra,tpn (den vierde er ~Iet bij ~eredaarna toe gerij om
keod),
",eett dit ::14vpor elk.
~}aRr de ~IPrde looraJ\r
nog llH-t beroepen 13, peefl de Kerkersadl de mlllilt, de
I k zal jou een
sijne IUIn l is, S. te i!~vell, zoodat hl) er Q8 heeft, Lw
plan van elk e maaud ~I zou 72 .w~~d6n.
•.
KLAAS, JR.
-i':.----'-_,_--. Maar Ik vrees. LI., de mocijelijkheidjtoch
blijven
zal dat Ds, St"'iJ'Ullpn
velen onder zijp gehoor zal
PLUMPUDDING.
heb1xon, dw met to~ zijne ~jk
behooreu of m1d~r
30 April 1880.
sijne herderlijke
Z0fl(\StMlJ.
ZIl komen, omdat he~ de
Groote Ker~ is. En q.l!t deok~ela
van brt parochiaal
stelsel en van eiiJ"o;: werkkring
beeft J lUist dat tdt
middenpunt.
dat de ~leernar in de prrdlklD!l en, het
halsbez'Jek
ook m-t :a.ezelfde persone" te doen moet
hebben.
~
:'
in de
De {lToote moai ieljjkheid schijnt
mij te zi In de wel van
Groote Kerk.
ZIJ f~ te gTl>ot roer een I.;~OOUw, bladtin K""un,~"u
woarin men eene gtm,6nt~
~rucbiflal
wil bewerken.
ben
Het fre~(\el 7. ol er l1JoelJefi ik Ilangakw~ekt worden,
zen ""ltl'tllO'en.
dat men uitsluitend 840 elkander behoor~, en van Jilt van
gevoel bfln~t meer I\~ dan men ~eet, ~l., bet geluk
Waarlijk
en ~en zejren van de eYllngelie-bcdlening.,
sten
.
Dsnroro opper ik ~~ VTMg: Is er 'geen raad te naambeid vAr,no~iAAkt
vinden. om de (;ro ,ttl' Kerk in tweeën te verdeelen
1
DfIIl neemt I)!I ::it,gtj,RDn de eene helft met de fijk
teu.Oosreu, boven en libbter het kasteel, 40 Dr. Kotzé
de finder" helft mot d~ wijk nanr ROllll'eblLai iD Y..eepunt
Voor beide deil' wijken 18 de Hg'l!'~lI¥centsaal.
En op deze wiJl(l hduden alleD een Raooeel in' het
gelierdr beIlJg-Llom,
•
i
Ik wilde echter III blIdenking geven, of, 1\18 er ~een
B.
vOOtl11tzifrt
is om zu~ een plan do~~ ~~ zett.en,.het
niet beter is het luu!!te beslUIt te 'YlJz~$'en, dan De.
,
Stegrnann
te laleD ,~rtr ..kken.
"I\t
18beter, bem
April '27, 1880, i
te rerllezun
m~t tun ~iD8te £200 zeker '(en weHi!(t
I
£400
nis niemand met re{lerin!lstoel"ll'e' lijn opvolger ~on!t) of bem ,!oor de Geref. KerA van Kflapstad te behonden I\l~ leeraar
voor de' EO!le1ticbe
leden der I!t'rn~t'ntl' I; D!'ze IS wal\rsqhiJnliJk,
de
vrRA)l. WA1\rOp de KeI'
raad beslisse!, DlDt't.
.
Nl1af h~t nJlj
rooet d~ Kerke!l'aad In l¥\n.
merking' nemen, da
VRn de .oorstellillll'en,
die
gemIlakt .zlln omtre
Engetech sprekende leil&l1 VRn den
geheelllliJuist
ZIJU.
spre!'kt VI\II 3<rJ tl'g8t!<Jver
[Tusschtn
b
de &J<.J() ZIelen (de A
z<"1rt 700". !eden) 11' ~e I zijn, dllfl1'ander
gem""nte.
Eell
voorstelIlIlg .. De cJnQ te keer
bond6rd ZI in k .
en verl?genwoordlgen
wel te
1000 of li>vO .Ie
Pe rekeDlng
mqet op d~.e
der
wijze !\emaR~t word
\\' Rt is bet geheele getal Zijn meening
kerk~l\n,gt'rs'
Ik I"i
,uf
m~n In d~n regel lOU het voordeel '"an
kunJ)en :leggen dill ,'r
dan 1200 personen eIken bete
.H"
Zondag tiIlr kerk k,
Is d6 berekAoing onju~st,
rdr Zll).~
IJ
.. 1....
'{
.
I
d
k
woo e IJ "en .n,."",tM'
gIJ .. u nt mIl
.J en een
VleT( en pre I -ant"
her ('
lOU d .. t :300
kerk)lRIl!(ers gellen- vuor elk
cel' fY
ekn
, .'
- , Een
sto mRa
een., l,tln "\II d~ \'J
t~n voor het· . Ill;(elscb af te trekken.
WerK Rf te .tllilll IS
onbillIJk.
~
Ik; weet dat bel
waa~om Jui!! de
oudst~, .."n die rtleds
en bcmlOd is!? Het Aotwoofd fivet \Vezen'
dit het eeniRste middel
is oiJI h.'m td bell<lud
hiJ been, 480 komt er
leket niet sp,).·dil! I
werkelijk
!len vierJen
predikant
te h,'bbell.
blijft men de zorg voor
de 1l.ngelJlche di"nst ...n
behvuden, eU: men heeft
de tffllegeubeid. ver
iemand te behouden. vobr
de geweenl.e dll!
en goedgekeurd 18.
ZOl! de
Kerk
indien !leene bevredigende schikkiog
kiln wordeD om bem
de Holland!!ch'3
in de GrpO~e Kerk
te ge,en, zijn
kunnen wij&l!len, dnt
hij het
Enllelec
m!'t 1 08.
SteglillInn
onder
.dat
bij
dat geheel voor
)
IJ v~n de
8 Hollandi!cllt!
~M.nd ~
3 lO.de
Groote
Kerk neme,
zlch In d~n ¥rsten tJ.jd
ICO veel llIogelijk
sieU" \'!)ór de Hollan~h
sprek.mdt!
i-'emeente.
In zulk
een 1'Oontel lOU
treden kunden ; eo de
Kaaplltad behoudt
Men h~h al~~"1l
ver.

ztl,

I

'.'

Hi_I,b.,otio

,

Let

Op 't Adri:

JlARTHINUS
P.
PriT .. t Logieahuia, Kerk
straat, Tulbagh, ~,tegenover' het Pakhuis
van.de heet8.n riJ,roeders ALBERTIJN

om die heele Zendag
'domenie is, ook sterk
AfrikRlIndl!r8 in onze
maakte Engelee ? Ja
ie .voor de Baal niet
Broeders
de Walll, du

THERON,

':(

en Seeta
'
es (een uitmuntende partij)
'"
,.ullJUl'~U
Soucbong, 4 kwaliteiten,
G:ilmans
. Peko en W elriekende C~pers.
....;iI"'ï,i ..,... ""i> .....n, per laatst aangekomen ' ~hepen

baklyslag tueschen die
'oer die grond op die
Il nie, dllt die witte
één het een blaauw
by Ilekom en bet
k lat zit.
Hij het
dage rijswater.
Dit
teenswoordig
te pernou een bord op
mag speul nie,
want die vorige
braak aan die
nou ban ja kwaad.
geroep" HOIIID.n",,"

TTIROLOGIS~Tl;DTT.

I

AIlJI den Redakteur

lCantoor v~u den
']9 April 1880.

é,

vargez,;llen.'

bij QSle

F~

HIERBI.'J

__"'-V-F.-.RA-NTWOO~:Q~;LI~
VOOR

I.

':

neemt

'"
de gelegenliJ)d, aan' zijne vele Vriendeo
en bet ,geëerd pub~k
in het algemeen bekend
te maken, dat hijii nog gereed is om hen te
ontvangen. in sijn
lbekend Logiesbuis a.ls te
Yoren.
Reisigers
r of Bezoekers aan OOI
ODd Dorp ,,"'I"n ,al
gem.k Iren vinden 10 dit
ruim en wel ingerigf Logieilhuis, en zullen alle
oplettendheid
ontv.ggen.
Dit II nis is centraal
gelegen in de Keflcat.raat. nabij de Publieke
Kantoren
en ~ed.en
Iln heeft een van de
'YOQrnaamatestand"" in het' Dorp.
Jagtera kunnen 6.et Paarden voorzien wor·
den op eeui~ ~blik,
en er is ste.lling voor
ruim 20 Paarden.
fi,ijtuigen zijn te bekomen
zonder eenig v~rz~m,
en, een Passagiel'l'kv
ontmoet aUe 'rrelDe~: nn de Kaap of Beaufort
West.
Bezoekers kinnen dUB verzekerd wezen
dat zij alles sullen ;tinden wat ncodig is voor
hun gemak, tegen "r
billijke prijsen.

,)i~ "ZVID !FRU{AAN" In

~

AL 'ijne praktijk
aa~ de Paarl beginnen'
'op Maandag,
3 Mei '-.anstaande,
Hij
df'gelijks geconsulteerd
~ordeu bij Mejuf~.

~RUO,R..

PLOEffiEN!
D
RANSOMES, enkele,
R. M. ROSS & <Do.'s
AMERIKAANSPHE
HOW Anp'S enkele,
Eggen voor
Ploegen voor

VV

Rosa & Co. voor

de beste

ASSOcIAtrIE

i

Geli~entie,rde Dr4ntverkoopers,
VAN Dit'

altijd

'DE,a

in voorraad,

WESTELIJKE

,

tier
en kel€l

.,

c

&

nl LOlie.,

I

dubbele

Ploegen met
do.
do.
do.
dq.
do. lioht en .

t

.

':

.ei

~'I'l_l...l.
Crewes
~U\I~wen, Ron. Sêcretarisaen.
,
Kaapstad, 28 April1880.
I

Sr.hn'ItAIIoI

Wa~ ..n A8een, Kal V
BLIKWERK:
een groot uslOrtiim,lint

Gekookte en R:aauwe Lijnolie in
Loodwit eli Roode Menie,

Zoete-,' Kastooren
Macaroni, 'Gema;len
N~ge)tjes, N
Erwten, G~broken- en Klonj,jestli~:'et.

BIiDs

dat

de hov&l8taande ~iatie
thana
behoorlijk is dpgerigt. Alle
.
~erkoope,:,
in de'f W.atelijke Pro.
VIncie 'Worden,mtgenoodigdb..arvan Leden
te worden. E~empl~ ••
de ~tie~
benevens verdere bljzoncfetheden zijn te
verpijgen
op a&nvra&g' bAl de Secreta.

Aan

IJZER.

EN

geschiedt KeJlbiJgeving,

Zwitscbersebe
.Melk, Verm.joelli,
,Theesuiker,
Blaao.w SaUsen

Beschuit, Purl

Gort, Gesplete~

'TABU, WIJN, EliZ.,
Jenever,

Whiskey,

Old

Tom, Henn_te

,VANDD Bn &

00.

I

'1

..~W.--A. Joubert.

Aliwal Noord
Avontuur
Beaufort Weet
Be~b ulie
Boehof

P. Teske.
J. C. de Waal.

_. D. Kriel.

_. D. H. Viljoen.

Brits Town Burgersdorp-

Oelesberg
Ceres -

.' J. L. Knobel.
C. J. v.d.1I1ftrwe, O.ln.
Caledon
R. C. de Yilliers.
A. van Reenen.
Calvinia
W. J. Terry.
Oradoék
J. J. J. Villi Rensburg.
CJ&nwilliam
J. H. N0fl!'&rb.
DUJ'Mn
.; , P. F. Lindenberg.
Diamantvelden
." Il. Keet.
Franechhoek
• ~ J. J. le Roex, P. du P.I.
Fraserburg • ; Geo. Hodgson.
George
- J. Kretsen.
lliaaff-Reinet
• ~P. A. Luckboff.
Heidelberg
• D. P. MaM, A.m.
Humansdorp
, A. L. Ohinppiui.
Rope Town.. ,M. C. Louw.
Ran09111
'De Villiel'8 & Centlitree.
Hopefield
, D. M. Slabber.
Kroonstad
H. J. Morkel.
KmkeelriYier
Ign, L. Ferreira,
Ladysmitb (RinredAle) 'A. G. H. van \' alden.
Lady Grey (Aliwal N.) C. C. Oloete.
.MaJmeeburyJ B. Wetbmar.
1 C. de Greeff. D.zn.
Middelburg - Jas. Bellnie.
Murrap~rg
-' J: J. J. Mari.tz.
Ma.elbaai •
E. Meyer, N.w.
Macle&D
Montagu
- W. A. Jouber!.U
Natal.
• A. van Velden.
•
.NamaqualaDd
J. s. Hauroan. Nazareth
- P. J. Naudé.
Oudt.aboom H. van der SpuiH'

f

....'1

Philadelphia
Paarl

•

Porternlle

fW. F.

•

Worceeter

•

Willowmore

-

Zipp.

t :loeter & Laurence.
· i. S. RlllIbenheimer.!

Ri "eradale RichmoDd

A.. Spengler.
''1'. &006, T.zn.1

.D. J. A. Vl\tl der Spuij·1
: .O.?t. Douthwaite.
• .:......Fsure..
A.. J. Mlburgb.
K. de LUIt.

Potchefstroom
Pretoria
Pearston
Piquetberg •

Expr'"

Eerste Bezendi~ WINTERK:LEEDJfRJiJN
toOT~t nu (Ylltpakt door 'p~OKHAJL cj- 00.,

r

-

Robélteon
Riebeek West
HgT I' OaAN,JlllI'aUST.f.AT8ClI lr..u:n.IKBl.AD"
is Someeet Weet
68n.tijdaehrift dat vele belangwek*nde, leerzame en Stellenboech
amU88.Ilte atukken
be-vat.
Aau~en
het een bij- Steynsburg •
voegael ti>t De E:zlp,.e.. is, aoo word't liet "voor niet" Swelleodam
uif4!'.egev~n, en &ál binnen kort door ~hesl
Zuid 8a!ó&DhaM
Afrika, )ian noord Daar niel, en vtn oost naar w6llt Sebietfontein
wordeD geleIen. Op het oogenblik iJ het FamiJi .. UtUl SIltherIand leer ~~wekkebd,
aangesien dajrin de Holland. Somel'll8t Ocet
!!Che vertalIng vaD het bekwame "",k
van dell heer
Tulbagh
AL~~
AYLW4~D;
"De H~epdaagache
Traoa- Tarkutad
vaal, 9Qqrkomt· .. fiDe.E.r",.~ wor4' Uif4!'tlg8l'eD door Uitenhage •
eene ma+~happl)' van Oranje Vrijtaatache
Burgell
U&1:echt (Trunaal)*
en be1'&1, be~~ve het niell1va VIn 4!D Vri,iltaat, ook Villierad.orp_
alle be~~Jke,
berigten
uit Nal4l, de 'll-aunaaJ,
Victoria Vileet
~Jlkoloble,
DiAlIlantvelden
liD' FliIfoJlll.
Inteeke- Wijnberg
_
_
mng8w1~ vllor ~
£1 7.:'6d. in het jaar. Winburg
Appllkaliee te worden jremaakt te. kantore nn De
Wellington
•
&:pr~ ~IO&mfontein, O. V. S~A.Dv.]

.&~ley8traai.

I

w

d.e Le~en word~ hi~rbij verzocht;
hun Entree~ld en Inschrijvingen aan de
Onderge~ke~den
te betalen VOOR de
eenUolgende, IComitéver~,
die ge.
houden ze.! worden op, Woensdag, den
Men
1886.
.
JONES & COSNETT,

GEGALVANISEERD IJZER, 6,7,
Goten, Afieipijlpen en Pijpen
HElNINGD~AD,
5 OKA.ADS EN
Driehoekige Standards 5 en 6 v,oet.

8IG~

•. '

PllOtINCIE.

i

Soha~n No. 5
bo.
,do.'
voor vraaluanaenil'l
RANSOMES Zweelisehe Ploeg~n
D~.
,do,
Seharon i
Eggen No. 0, ~2 eu H.

ForsterIg Ale, Tivoli,
Brandewijn,
ens.

HIERBIJ

.rissen.'

nstr."ntjA1n

Do.

Patent Rose Spijkers, Graven,

Kenhardt.

VAN

Hebbe. ..tuigen
Do.
Do.
Do.

pypilip,

colleetis Ploe-

dubbele, drieverbeterde Zw'eeclsC)1I3
PLOEGEN, in
dubbele, drie- en

HOW ARDS Drie-voor

JULIUS)VOSKULE,

I'

:& M. ROSS & C~

VAN

,

Agenten voor 4e "Zuid~Afrik&an
ea Volksvriend."
Alice
.: neo. Murray.

vriendelijk
v~rzocht aan deu
I
i On6111'geteekende ke~nis te geven, in'dien
bij hen het hieronder beschreven Paard
i zoude aankomen, door wien álle billijke kosten"
zullen betaald worden.
;Eên' Va.e.l Donkerbruin .Rninpe.ard, elk
oor hall ve maau van achteren, Gonveruementamer~ ~p zijn nek, onder hef +nhMr
en op de
I regtqrzijde
wSflr het voorkusstn
van den Zadel
, valt" een witte plek.
_ r.

:

t'a.a1'<lesch()1ihlls en toebebooren

.~
Zij die voorj;)let Blad weuachen t~
oedankea moeten drie m~e.nden Too~t
kennis geve. TU hun voomembll.

;'

"\Xi;ORDEN

,

E Zilve~n Medaille is toegekend aan
gen ill i18'i9~1880.

I.

~ehnisgeVing .
P&khuizen 'van I Sch~tmeesters .e.d. inderen

SUSAN & CO.',

Kasteelstraat.

B
rnte~keQin,
d~t bl~,l .is in .te Stnd
{)
~
£1 168. en .~ rr.,BUlleudl8tnkt.eD
£2 48. ~r
j!ll&r. cooruii betaalb~.
Aan elken inteeke» al
I\'vrd
drie 90lle btlt~en p~r .. eek lO"l!ezotl(len.

DR. BURGESS

Z
de

0;'

"

pNjzen bij

Beste qua,Uteit te
M.

" VOLKtvllIE.\"n."

PA·ABL.
---.... '.

J. L. Conl'8die~
L. H. Keet.
F. R08tlOllw.

•

iJohan Th.euoill&en~

I. lIIa.der.
.1>. D. Rossouw.
G. Reinecke.
- J. C. Stepban.
-

•

8terrenbeN.J

H. W. v. d. ~f!'rwe
J. H. Hofmeyr.
H. Fagan.
Gee. Ba.rker.;
G. de Korte .•

- B. L. Neethlin;.
F. Lion CAchet~

a J. Wemicb

- P.
•

f

..

de Kock.

O. Brsdell.

.e. G. 1I1alberbe·1

J. F.

Pentz

G. de Wel.

A..

W Dill.:

&. Co.

