
In het bijzond
Naar MoJelb&a.i, ';'-oaba&ï, K~wie en voor Kolon'

: Oost Londen. ,
1 : IJ' ~ Kon. MaalsloofDboot ,ge~",,·'lk
,'~ "DURBAN. H.!S. WAR- OrtI

~ LEIGHi Gezagvoerder~ v~a En-
geland verw.acbt te~e~ D<lnclcrdag, pO :Se~.,
zal als bovengemeld vertrekken zoo; ,SJ?OOdlg
mogelijk na.ontlasbing ~ar~ Kaapscbo J~alf:

Voor V racht of P~8aI1;i' vervoege tul¥! zich
ten. Kant<l~e van de; Stoombootmaa,laopappij
"Union," N!o. 62, Add~rley.sti'aat. 1

KAANSC8E;
MAILDI~N8T.

_,--.-;'_ ; i
n~ [\01. Kt.. nail Li.le.:

i .. r ;

DE SI()~boOlfn dj fle,: Li, ie vert(l'.k~en van
KII~pSlad unar Lo1u],en om It,en'nllder~n

Di"J!sda" lvin Madeita ~iI Plymout~, ,le 8mt
Hel.ena ,n AlceflsiO'n ;nanlel!,geu.te ot> ~,pla.l.de
lu8&Cbelltij1eu. }{e"llirkaltrtjes .. ol't.~ l1!t.e,eIIU
I. gel> e~ue l~Pr!Jli",h rjb!! ~?n lOpereept' to!seh(n
EIl~eland ep de Ka8pk~lon~e en Natal'l

'Oct. 5.-}\' ARWICt{ .GA~TLE, Kapt. H.
If.OBINSON" '

'Oct. 19 ..-lBALMO~L CASTLE,: :&apt. JO'
WrNCB.STEll; . ' :

Nov. 2.-GRANTLJllLY JASTLE,! Kapt. M.
P. WEBSTER., .' .'

Extra Sto<imboot,-CDNWAY Cr\STLE,Kapt. Groot Draken.tein,
' E. JONES R.N.R" 20 se .' 1....0 '

Nov. 16.--rDUBLIN CASTLE, Kapt. J:UFRJIS. p~~:OQ • ,., ,

JN1DER80N & ~:ltJRISON, Ag~ntel1" iOiZ,.·! bi '
I ' Aa. Iltetlnrw .. .e. e. ,l'1'i •• e.i:

fi .lel'W' ·IJ·ze:r :belloodi19d : W0B.D~ bekend ~e~kt, 'dat het den.,0..., :' ,~. Beete behaagd bQ,é!t door den dood rot
'\ TOORt de Derd. Kla$se Niét4-Kln'keljjke Zich' te ne~en ,lDijn Ig'iefd8li. Ech~Dqot,
V 8c'&001 te 'HARTEBEES~~R, MICBIIL ADlWU .,M~Il1jBQI11S BASSON, In .den

tegen eeo~'Salan.s \'an .Zestig PondenlSterH?g ouderdom ~ 46 Jaar ~n~, maanden. "
" ct vrIJe \V'onlDgen een f~n 'fii1D. Ik betaiJt; teven. IDIJn. dank aan de v,ele

per Jaar. '_.J t ._-'," di " d hela ·-'1'Een gebuwd persoÓb z:'l de voor1t~'"1 heb D. 'fneOUen, e'tcvnen mnen ",oor e.. ~g8..... IJIg
Alle applibaties moeten l~gezonden '!'ofden ,aan' aan deo O,trledene ~de !IlJne uekte be-
deo heer ls. DE V olf, Sl'.4ndard Bank, Cal~on, ",!!Un, ,: .v.: , :' DIlI"atID ...._ ••'!!!', GÓI!dkdm:18
met later ~an 15 October; • '! '0. r 'R BASSON, "

i P" M. 13ADENHbaST, J .. . ,~\ geb. LocIDf~~.
, i' SecJ!etU'l8. VIJgennl{eI,~,

Caledon~22 Sept. ~880. ' ' 11 Se~ber l~ •. i
!

,ANGLIAN,
DURBAN, ,
ARAB, KaptJ

I. ~;

NUit DI! InJST~t EN ~.\TA£
Vtrtrekken! ,jj om :rle :t~tien dll~e~, na

aállkom~J iedere- StOolllhpot ~a" Erlg~]an,l,
en eens in iid,re 28 d~ell werJt de Ili<n,' lPtge-
8tr.,k.t vau Natal naar ;:.. }

ZANziBAR,
I c

te Dela~i, InbaJhBaoe,: Quilliuïali~ en
, Mozambique ianléllgende. r

Reiourkaar~e6 "orde~ uÏ/g~ikt If~n ver-
minderde Prij$en. - :

V"or Vraellt of Passace do~ men aatit04l!k bij
de Kar.toren ,~er Maals<i;bappij, in de A:dd~r1ey'
.traal. I :;" i

i -'rHOS. (~~:F~LLEIt,: :
Dir~ktrur (jelld-alil voPr-ZIl'id-'!f, ~"...

I ,,'

Naar Engel~Ddvia S~.Htlena en ~~efra..
, I "" ,!'

I')E I~on. Maalsf1>oqlboot
_ "TROJAN, C,lD.ICox-
WELll_. Gez~gvoerde~, .1 als
~\'elJgemeld vertrekk~n op

~gsdag,28 iSept{)mbc~om:4 unr 's oa~idldags.
'Geen jadingl zal iugell?IDCil \Yfll'deu II~ l~ nnrra middaglI)I op den dag \"l\n Vl'1'trek.~ Ii'nssa-
KieM! geJiev~n aan boord te gaan &a"1 d~ Oost
'Kaai (Alfre4 Dok), Ili~tla~'Cr dali 3 u~r ra na-

• ' ' , I
ml~,!:\rraJht of Pnss~g(; ~o~ men aa~zoek bij
.de Kant<lreDlvan de "UnioJl" SloomlJ?otmaat,
8cbappij, No 62, Adder!eystrMt. ~

-';.--'

Naar. lbaai, Algoa.~aai, Kowje, Oost
,Londen en lia.tal. i

•

' "DF11gecharlerde S~mboot
:_s> :SAINT MARK, 100
'" Al,: 1,7~8 TO[lne~~ "1,000

Paardell'kraqht, van Euge]Aud verwacbt elk
oogenblil.t Mi als bovenHverttekken zoo; s~~ig
mogelijk na pntl8sting ~arilt Kllapacbe1ll!;ihn~.

Voor V raqht of Pl\S8uge yervoege men ZIC~
ten Kant<lre van tie ~toQmbootmaaé chappij
.. Union," No. 62;Add~rleis~raat.

r " '

:VAlfi, Ar!

,~ BREIDEl I ._

P&BLll+}KiE. VERKKPOPIN'
, ; ::d~,,' ;', ','

i ' VAN DEN HEER P' .

UASPER si P.' GOt1Sf a&:tl '
1 " VAN!

"aa~sen, Levende ';Have,
: gereedsch~p, H· ..,
~p:'W~!i8dat.',e~j' ;
. la EN u odroBÊlf'

De V.!rkoo~· .~ bergij~n .ten. 'ball tien ~ 'I
, J{& 1 ; , . '}eOI,"s 'fH~ri'·.,t, S rweg GGU.II"Uu.U;J,l,.w,
.' "k p" ,- ";&,1 ii';pe "> POOrddiPmai! der' t 00 gV'érvoéfd wo en. I

, Ii.B.-Voo~ nade~ inli~tingen zie Zu'1d
den 1'den &ezel'. :, ., , A. G. WA

J. w. MOOB~EES, sr; ~' Co.,
l

" • Ii
_t

-........eI1~
1
,I
I

«, ~

i,
I

I. 'd IBestier er. i

:Een Kaniobr i$ HEDEN: TE·
ope~á\/oótJhef ~ehenifen'van Tu....O'-
, ,~,

JAMES



O·E aE.ER J. UUS, Jr., bovengemeide
, .'Wijnp.laa;\a ~.tnc1ilt hebbeude, heen den
Ond~teek.eutle zijne ,kostbare lfaa'b.i.
'nene, eo ..., en".. te verkoopen op

,rrlj~ag, aallst.
1 Ao6t

De
(~OOO)
honderd (1 ,
veren, die
worpen voor'
Jlfr mud, en K!'P'OUUlllua
pand. '
. Ook ia er 'OOI~lPoptlliel'tllllJollQb',ollltrel~t

prd8laDg
bout, dat

Een

'en, in
(~akeJ:8
mudden
beide M
op den
wórden.

2 vr~8 Maairilaclm

1
1

,
Trechtet1a; i
kWI\J1t{lliit.:,onde n,_....n•••ii

Gereeqsc:hali)pell.:te v,ee~om te
: ! VOOliTS:.

'1 . I I ,! I

'I !' 10 Gedresseerde M'~rrié, Paarden,
2Q. A all t,de I Beeste rY: ;. iI· ) I JOH ANri ES; ri, M. LOUW.

I i Wellin~tpn,123 Sept. i~88p. • i.T '. t: J. PRED. I PENTZ ~ ~~, Afsla~ers .
. I - ,. , Omtrent zeven! ' I' . ' ! KOLONEL'';; J. stokken, welig :\ell lrel~oncl::
I : -h-r 'k I T ~ il . t hl.. .. meer geplant w<iltden.
i' ~ ees am,r en rys F~ se ; PPIJ. Vijf en twintis (25) Hmt8ilr,unlllflll

1. y.1 .., , bezaaid en hHJf rnim~
, I I 'i V~RKOO~ING ' (40) Broelvoge~. Vijf
.,. I " Lucern-e-die voor omtre1Jt lioll4anj
, 1 ~ " '. VA~ ,. l vogels plaa~ !~~nzullen.
I' :Bandels~oorra 1d, ::~S~~:kT ~:ln!!~,n",~.J'AnT
!,' 1TE CALÉDON. ï mod Zaad (ko~~).
j .'. i Lueem-lendeê, gr<)ot
1 In den In801v~nten Bocdel ván MARTINtEOPOLD 350 breed. 'l . 1 ,

:,1 ',fRA,'~SZKlIfNl winkelier,;. wO.,.ne."dete Cá:"',: ledon. Eeni~e Kwee~rlanen, '9me~ van dei lengte
, : van duisend (1000) yards.:" ,,
j le oIt I ; Het boven gedoemde is "Ieebt. eene i schets
I . " ; . I van de plantag~, waarvan d~ bezoek~r siob ,

. j: b" turdag, den ~Oct. al' .5., overtuigen kan.; Al de gtonq k'1l.n met stand- i
, ~ boudend vas't ,,~tet' het ~h~le jaar 4<ilorbe- i L
I Z·al in den Winkel van'doQ) Insolvent terkoo- vochtigd wordeli. :' ' :: '~, ees

,'.j ping "'oJdeu g()hofirlé~ van den g~heelen Ook heeft. de; Plaata nog an~ere ZaaÏ)anden,
l, ~ H8ndelsvoorr~J. bestaande in :- . i die door dei Hantamsrivier ,bev,"Pchtigd ",orden,
, 'Koord, Lakensche cni andere Broeken, Sol- omtrent voor IÓ mudden Zaad' (koren)~ ,die bij
, d.tenjusen, Ulsters, piiot ~11 andere ~aaitje8, eenigsina goed~daren van: 4Oftot 100 ml'iddeuI: Corduroi en R~dere f'ak~en~ eeu z~el' grOot as- geven van een niud zaad. ~
j' sbrtifJlent nelljlaak:t!1 Kle'OOeten, Linnen en an- Dri~ (3), groqte BuitenDm~n
i ~re i Remden, Satijn Politoer, Kruis~~den, drenkinga en o ..~rvloed van welde. ,
! GOrdels, Dassen, Tandellorsl,els, Sloten, ~'lba- Vier (4) sterke Buitenwate~, geschikt voor

ren, Laarzen en Sohoenen vbor Heerenten pa- ..ee- en landbou...... ,';
'1 mes, RaftaQ

, IWollon, 9n~bleekte en.lanqere EEN WOOillUlS met ~ier vertrekken, 27-
Hemden, Damast, Jlorr.ockr en andert11()a~ico, gezolderd .. ,. .
F,unjnms, Dril] Handdoeklirinen, Lake~linnen, EIC (11) BmT.envertrekken, waarva,n acht
Gekeperd, Z"anedons,; Gopdvlas, Japon41'8' gezolderd. " ,
~, Ilanrlsc~oénen, Booédsels, Me~en' en Een Watermq}en met t",eel·:vertrekk~n, ook
Vorken, Portamonnaies. Tabjl.kzakken. Sig~ar- gezolderd; deze,' maalt min~te~s honderd (100) maaneen
kok e1"S, Meergpbnimen, ~Io~e en 'andere -rij- madden graan p;r jaar, voor, t' igera tegen 5s .. parea lUg, eK:8~mJl
pan, Poatpapier, VloeipRpief~ Wollen, ~IRauwe per mud. . van bun ne voolrtrlaffel
en andere D~~ens. ~preiier naakelI,; Vekr- Een Kelder, g&zoldtlrd. ,i: Ek'

I' band, Sjaals, tinten, Zijde, !"e1ertoppe;n, Gar- Ecn Stal Voor 16 Paarden, ~et een Wagen-' '" eo lbeker
neersela. Machlne- en ander Garen, Zaltpoe~en, buis er aan voor vier I1rOote Wagens, ook ~en we en

; K rllllgies en; MancbcUen, i Hemd8k~oopjetl, gezolderd. Eeo 1 Stal (nie~ onaer dak) 'foor' pag en datum
if Lionen Onder;oed voor; 1l4mes en KijJderen. twintig Paaeden., . " : i,
,
!.,,', Fluweel. Keu~ljjvcn: KÓoo~n. Naald~okera, Twee groote Qorsch (of'l1..ap) vloeren]: I

Stroohoeden, plycenlle ien t Toiletzecpj II¥or- Bij, eenigeins ~oede jaren 'is bier al ge"onnen I
i borst6If\, Kripdoek, JaPOl1sstoffell, A1pRCC8, tot omtrent ze~ bonderd (600) mnddel1'gra&u,' ,__----_:_+-~;._.j._~L..__;_-L.._,..L..-i Voerehits, Sa~jjn, Jap"tl!!~e en IIlIoe", ZiV' die binnen eemRe maanden. verkocht !Werden I,

,I Vilten Hoede'"'r' Haken e~ o.pgen, fla~d? 1nl' ' teg-en £1 lOa. per mud. :1 I, :;DA
!, d'ekhrs, Brill 0, Scbeérmêssen, V In~lJrh, -: De aanvraag ~aar vruchten: en graati is zoo i .

! d.en, Soeplepel, Mosterd- ~hee- en Zo'lltlepel. , groot, dat er niét poenOf'g :gewonD,en kan wor-:
i tJ8S, Fransche IKlokken, W~terkoelers,' KaJ1Qf· de om aan de: behoeften te voldoen: Het
J. fen. Boterpotjcs. Orn6tIle,~ten. K an~el~1'8, verklaart zich óok, want de plaats ligt op deI Pantoffels en .V~ld~cho.~llen, 'ioffiepottenr Sam- Gr~~lzen van df groote nitgestrekte Kli~oolan",;

brels,Concel'tlD~s, cbflJtlei!8e~Rlirs,Koffiemolqn8, derijen, waar ge'en vruchten en graan .knunen'
Koe~.vormen. ifafelstelle'II,.: Aard.cwerk, .~en verbouwd worden. ; t ,H' EBBEN
partij Boeken, I cene verséheideabei-l van ZII,e- ; I I i J
ren l:l,tellen, ('rdan en~jlv~Teil H.orolo~ient.en Komf ~II ••rertntet II zelven.: publica~e,

. Slootjes, He~dsknooPJf~ eI! Oorringen} W~n- ,!"'I: '., ~ken iub
~ kelkailtent ee~ groot lI~s0l1imenl S~lgOfld, G. J. VAN WpK. I Invoerre~n,
; KSuR~kIDJE1.!tIKEffiRt),! AREN EliZr ,28 AngustDB Ii8~__ 'I Eld~~n,

I er, IJS. 0 C, LI)Z. , 'i' r' ~ D 0 d" t k dl' Il. 4ie. Ch'k r I, D .. ' K' I' t .". e n erge ee en este t ZlC", voor
A ~~Ill antlen I en roo~erlJfn, een ~mp ~e wanneer hem can voldoende pri~'s wordt!aange:,
li8Ou,lme . ' , bod ' . I"k I L__ ~ tnsacihedQ~elx)Dd,eD
., I . ',ell, om een a&waen IJ aanta 088e wlWU'Gen

;: De ruh.pi,~ btght1 ~8 voer.ldd,'gs al.s toegift er bij te doen, b.v. broeivo~la en 4-~_'"
• 'I JO unr. ; ; .,Ito andere, Gan~n en Zweepstókken. I i

, '. i i Let op, omtl1lnt honderd' (100) GanIen'
G. W.!!:'TEYTLER,.} G8Zami ~even alleen met de vederen hier omtr~nt een' ' Deze uitgave
C. J. ~, lJEMPE H:-:j Curatoren. ln~o~8t in het j~r van twintig tot ~jf-en- ran het vo!ige .

•H. J. D~MPIR8, ~fslager~ tWlDtlg pondd" st~rh[)g (£20 to~ £25).; •Aanteek~ll111

'I· -I.' -SPRiNGHENGST~ ~.
I , " . ,

~ ~
I , • ~ j ~

. 'HET aekken van :¥elTles

-

'voor' dit saisoen voor fok.
i. kers van ;f~jje Rij- en iKoets-

paarden.: 'i

. De beroemde ingevoerde SPRINGHENG~T

,r DE SHAll" •
bij de "Wbié, .bij de ;. Flying Dutchman",
zal tegen £5 een beperlêt a4utal Merrit!s detken. De fooi voor den Stallro~cht is 5 Sblllin .
Doe aanzoek' bij deo Hec~ THOMAS,V;eea i

te Kaapstad. .: I
N,B. Twee of meer l\Jenjes, het bonaftfle '

eigendom vali lienzelftlan' eigenaar, zulwn ge-
de~t wOTden v{)or (frie gui~eas en ee~ hal fe
game8 voor elk ,paard me~r, • :!
~~-------- -._._--- - - -- .,.- --.,.---------.--- ...-

AAN BELANGHEBBENDEN.
.: >:'

--.......,.. i

Reuni~ '.
Van Oud-Kweekelingen tan ~e Kweekscho~l

voor de Zeevaart te Amsterdam. ~ I
, . ;; j, I

OUD-KWEEKELINGEN tan gemeldJnst~-
1 . tll~t, wool)achti~ III e~nig gedetllte "if
I,: Zqld-Af,:ka, worden ,.blj ~eze: ~Ieefdelij~ vet

zocbt, ~Icb persoonhJk of 8®rUt-eh:k .n
l· melde~ bij deu, Onderge~k~nde, Mede~Ou .
t Kweekeling, ted einde pl!\nne~ te beramen f1t

I!·~e.tbii(wonen vaD ~e Réll~ie ~n OUd-Kweek,-
hngen; te houdeill In het JlW\r 1881, te Ar.bste~-

I ~, alBmede ~ be~ biJdr&g1fn aan een ~Dldt-
, ,blijk, a1adan aan te bIeden. ' ,
I ) N~ere inlicb!;ingen zijn tQ bekomen bij ~
I On.dergeteekende. wel kc door dti CommÏBsie,ond r
:, ~ Voorzitterscbap vali Jeb Vice-AdlJli I: H! F.uuus (Mede-ODd-Kw~i;'Oh~lg), IS MDgeste .
I tot haal' correspondent ID Zuut-Afrika. ' '! •

~ , I !

jl .... ~N qLSEN, \ : i
: DI~ond-Mel'()hant,
: ~ Kimberle1' I, i

, .
~an wijlen

bebUoo.hjlt gelast door
bo'VeI18t1~Ld~'D ul!gestorveil

3 ;JCoeijen en
a~n, Balies,enzt

I

. i
, zoo goed ala Ilieo~

do. do.
Mt .wordt waaey+ op "';;t

"
1 ,)u.

300 ~~ken EetBte Klasse Meel, 200 lb.
'per ilalc. ; "

.! (. IV.,
I: ,

50 ~ra Slági-; en Trekbeesten, onlangs
met r.org opgehragt

20 StrUisvogels lf'aIl14 maanden oud, m~
lallen uit W,ilde Vogels

2 p'&reo Broeivpgels
10 Gebreide Bt!4iitenvellen, .en lnt er xqeer

ten ver~oop zal w~en aangeboden. :

Vem~hingen ~ ruim 'Crediet zullen
,i gege~en ~orden. :
V.ri,kooping 4 !~eglnmm om 19 U'IW. [

) . : i P. J. BOS]d:AN, :
TB W GTON, t :;:" <Afslaget·

I. ~.. . Stellenbosch, 9 s.~pt. ]880. !

i.I&.t:ItaI~i -+-;..._ep--+-'e_m_ ber .tl~80·1ZE~DZA~E K.ANS li!!
het Pu~liek aangebodeJ; ~aar geen' PUBLIEKl!tVERKOOPE\~
de WeBilijke Provincie ~~~boden dan . !~AN DE

, " ' .~ KOSTBARU KOORNPLAATS I
met oordeel en verstand, ,n &r er geen • ! 'iui D • i
kostbaar Blok verkocht ",orden voordat , & ~ .ut

.. het V~jdu-kantoor van o~en~L" ~p den ' V1EE,~,CHBAN.nl J.
o>oliE'n weg die inaal' het fortnin l~idt.:. . :Gtltgel it hetl~dkon.etscbp Greel~ •J-

AG '27 SEP'TEltBER, ' " ;,jMET
; . , Vee. \Boerdt:l~,gereedschap, ens.

DAAR.l
van K.~t&d,.

" ~
i
i ,

LOUW}
I :,.'.'"

EIf.'PN,

l_)E Qndergeteehnda, eich eene Wjjnpl~
• ge~ocbt heb~bde, zal stellig doen nr·

koopen, i i! .:
, j ~ •

Op .W~ellsd~g" 20 Oet. a.s.,
I. •Zijne welbe~t1(lde en V ruchtbare Pl.t..

K'00' PIN:, C1.'. .genaamd; "VLEE~CHI3AN1<." gelegen !&It
..I....; U boven, in de oDm~llelijke nabijheid" van Her-
i . man Station, en lilrijdenIl van het Harp Wel.

1 ' lington. "';'De Plaat4;hevat eeue nitgpstrektJteill

K~el·J·eD'eB "~,'aarz'en .van ruim Zeven ~bl:lderd Morgen, heeft ~ra ,I. .Veeweid., en overvlt).iJd van Wut&r, zijnde véor-
--------+-+-------_, zien van I twee DIlp;!men en twee Putteu; en

1I11lde,rIl4aweli:'ell~:le aarlijksche Vendutie houden '0i> de plaats 'grenzende nan de Gri>ote Ber,grivier. De te ~elJ
s~nde 0~gst van RO Mud ~aad staat pfacijtig
en 18 vet'lbelo\'t!lld.-;.;Vorder la de Plaats beplant
met 10,OQO Wijnstoltikcu en 150 Eiken eu Bhl,"
gam BooIDeu. Ue q~bonwen, bestaaudc uit Pen
Det en geriieftijk W 09Phws, Kafbok, ruime Sttal·
len (voor!50 Paard~~, oll.der Galvallisel. IJ~D
Dak), en: andere ~I;!podlgde Geboawê1i~ zlJJ!lln

ven gaan goeden st$.at van re~,'ratia.' ;
tbezet door" Prince," en !getrokken uit II. De LO.se Goederen;

W.... U~ltlU and, getrolQ"en! nit" Prince" en C( Sultan " ~ LEVENDE HA~.E, 4 Span Ez~18, 2, a eo
. ; . ' 4 jaar, 21 .Paar ~paarden, 1 Ezelhengs~, 7

, PaardelI Merrie!!, "Mekt door den Ellelbengst,
15 Aan~lbeesten,; 1400 .Merino Schapen~1 45

en voor alleen VarkenB, ~O .Ganze4.! .' 1

BOER(>EtuJGQ~EEDSCHAP, 2 Wag,ns,
1 Dri~·voor Ploeg, 4:t.lubbele. en 3 Enkele-~oor
PI<!6gen, 3 Eggen,jq Amerikaao8Cl'( Zeise~ en
eene meoigte and~ goederen, Qveel oDJ te
melden. ' , i ' !

'. W.' P. DU PLESSIS, H.zq.
Paarl, ~3 Sept. l~O. .'

BOJ\US .EN n~IlVF.RSCDIMUN..
J. s.i UR~ &; CO., AfB1a.geJ.'B.

ngewone iIta~s
PUB!LIEK. :

"

;

October ~nst.,
V'J!1RKOCHT WORDEN:

ST,EE1~J
lass~ Ezel!!, gedresseerd,. va~ 4 tot 6 jaren oud
S ha~den hoog, geso¥.ikt v60r Ezel-, Voorpaarden
~in W!lgonets :' '\ F

;-ne 1Farpaarden (Zl9'artlapd ~anteel).
.,v ..,.. v~u, ....l Aabteelvee is álles g van de opregtgeteeld, Honandse~e

"H'olland." "Ai Weinand." "Prince," "S'nItall," en d~
/' die !Iedert a.a . jaren door den Ed. heer 1- ~ HOFKIYRSTEENKOLEI~

van den Eersten rfrein vaÓ iK8a.pstad. als
vA,'VII,~r tan koepers van Klipheuveli S~tiOD naar

'. ,
,

, ,
WIJ ONTSCHEPEN '1' A,NS.

worden verschaft.
\ ;

.A. B. VAN N. PICKA.RD,
, ~

!"" PA.!""RLSCHE ,

Bra."u~.,utiej~e.Tr.sf ... t~h.p~ij,·
" I

ZEVEND~ JAARtIJKSCHE ALGEMEENE
• i VER~OERING.

1
, BeJigt aa~ ;.A.andeelhoude~

, -+--....____._...;. z_wAVE.L, 1,:.' OVER~ÉNKOltS'fIG Artikel xvm Jan
,_ . de lA.ilte. d~r Maatschappij gescbi~i
U!la4~r,r~t,ee.Keln(]le!llhebben ontvaJ:n'Aft ,:. hierbij lreD~isgevinli, dat de Zevende Jaarl~k.

I!f- séhe Algelneen~ V~rgadering van Aandl)el·

Z·~ i 1 houders zall plaats inebban . ten Kantore ~ervan rfV.

J
• av,eAt Maatschappij, in bb' Gebouw der Westelijke

. Provincie ljJamk, te Narl,
alles verkrijgbaar \ tegen de' ,. I

Op V'rili~ag,il~ 'October 1880.
'Sj V90MUDptGS TEN TIEN URE; Q ,

ten einde V,.l~ de ~.ek:teDren Rapport te ont-
nb.gen van! de Zaktp der Maatscbappij. voor
bet jur eio!iigende ,q September 1880, voorts
om drie Dirlekteureoj ~ kieren in plaats van ,de
Wel-Ed. h~ren JO~E8 JOSEPHUSALBERTUS,

: ERNST GVIlILUlIRETUi:f' en OANIBL GERllARUl,;S

& 00 HORAK,die,! volgens; ~rt~kel 30 ~n, de Uta,
\1.J. aft.redeo, m~ allen perkjesbaar ZlJn, en ook Oill

J·a.1".''':';. .; I twee Andilieu,an te ;verkiezen in plaats van t,
r IJ."" ea ,~erraa!: Wel· Ed. beleren H~~!>R(.K ~~BC~ 11uGO ~ I

van Zw'a~el f Tru8lUN &OOS, T.zq: .• belde .lier~Jesbaar.
; iY , I Op last ~' de Dir tie,

VAN 100 lbo I J. J. DE VlqLI.;ERS, A. P. ZIJ., ,

T-----+----".+-1---,----i.....-~. · ,Se cretans,!

Tanfteld- iMoor Ste"' ......
I : .: , '.

i

ALSKJU)B:-
,

25 Ton Bi'uby's Zon-merk Gegal~!lniscprd IJze~ in alle
"11

20 Bundelli Band· of Hoepelijzer, li en li duim
, .: 1 ;

500 Vá.ten l3randrams Zwavel, in Vaten' van 100 lb.'en

EN HEBBEN IN VOO
, : . 'I

EEN GROOT A880R't.~~:'::i:~~rmi
, .

E. RUTHERFOORD &'
~ : ~ i ; j i ..

S~. &EqR&E8TRAA'r, NO
: . Ë, . I, • I •

~.



ONDERLllWE "
'IMaatsdlappij Vla LflYea8verl~k~rial{
, ( llU1TAL) . , •
~lfde Drieja~lijk8Che Verdeeling van
, Winsten. '
\

li EDEN, di~ hunne Wlnstên wensohen her-
" leid te b'1bben tot, e~ne DadeZ'ijke Betali"9
qf aangewend als eelle perrxianeIii.eVermilidenng
V.an Toekomstige Jaarllj7cs4<e ·Premi~, door hen
~ betalen, worden hierbij uitgenoodigd aaartoe
sPbrift.elijke aanvraag te doen voor diln 4!den WENSCHEN bij deze ~ de inwonere Tan
QCTOBER AAiNST. ,,', Worcester en de omliggendeplaAtienbekend
i Alle Winste,p, die niet. als. boven vóór den te maken, dat de van oudsgev:utigds fil1DJl, die ge-
• 'en I, CTOBE,R AANS!r. zlJ',n gereklluneerd, dureDde 100.. le jalen gedreYen~ door wijlen den...-0 heer S. A. Immelm,n, voortaanigedreven lILi worden
~ullen bij de Polissen worden gevoegd,lIJs Vd.de on:dér den num 'leD Immelmlm'& Co., onder de
4.dditien, betaalbaar alleen bij overljjde~ bekWllDleleidingvd den heer Maitin KThD, gelicen-
i Polishouder~ die. "J)~elijke Beta~iil(' of tieerden Scheikundip eJI Droogi.et." '
permanente" \lermlndenllg van PreJlue,n ver- Het lILi hilt 8tre~ender fi.nna sijn, om d'D goedeD
ll\ngen, gelieven bet nomQjer e,n bedrag;hunner naamvan de l&IIk t":handhaven!en'lij vei'tJ'oa~ da&
D l' t ' ó'" d'd j"k door naauwkeurig en eerlijk lICht te ,laan opbm
~ 0 ISIIeD op e gevt'n en lDoe"'D UI ellJ ver- kla .., t Il d Jrtd d d _.. "t.] ,,[ d I"k B tal' ' " f "V" d' ntlD, IlJ DIe I eeD e 'lO" uren eon e,,,...a-lf aren :a ,~IJ e e' lll~ 0 ermlp eflng ning van de vele vÏeDden vaDden heer Immel~&D
van PremIe. ,1ILi hebbeDmaar da' lij ookeengroot aantal nieawe
:- Ten einde den Leden in staat te stellen ,eene klanten .. iurkrljg.n, wier beboeftenhaar ,tudie .. I
~rekening te maken van: het ,Bedrag ouder' de \ uitmaken. Eene gioote hoeve61héidHollandBCheeD
drie verscbillende boofdeD, 0I;> een Pblis van Patente MedicijnelI, IOOme~E!Toiletartikelen, ea
£500. zonder flo(l'T'afgega~B W~nsten, oude~ B:onrt4lle eDKamme!!,nrech~~4enuoorten van Zeel',
veertig op don P.erstvolgenden ....boortedag SpoIlMD,Beukwetien, SchnJ~beboefteneDI. enI. II
I " , .. ' , .rtijd in voorraad. ' i '
'!"or.dthet volg.ende voorbeeld lDedegedeeld :- lm.lmln en cd~willen ook de.wdacht V~D
Pohs. £500, WlDsten teg:en ? "percent voor 3 op he' f~it, dat de iuif8rate ellibeate kruiden en cbe-
: Jaren, betaulbaar biJ ,ovetItJden £35 q 0 niic&lienin voorraád ,ehouden worden, en het aal
Die £35 zal, ópgevraagq wordende .' ~m een groot :voordeel lijn :,oor palÏenten om,
: als" Dadelijke Betaling jJ zijn 10 12 3 bunne recepten naai een plaata:te ¥~den, ~ &ijer
Of in vermirrdering vall "Pr~~ie," 0 1$ 0 op aan kUD;DeD,da~ deISD~:"keim.R' net}el,met
t Het Bedrag van "D~de\ijke Betaling i' of beate materialenen:tegen.bdh)kenpnl' wordeDkllA!-
il. Vernliudering" verscbilt naar 'den ouderifJom gsmwt. ~k wo~t hier hét,~ Sodawater,Li-
, , '. d' W·..!' IQJonadeen LimoeD9fOOV gefabrieeerd.'van dCll Verwkerde en e vroegere holsten '. ,'. .I. " ,
:bij den .Polis gevoegd., : :lenIge Arentep, ,,!,oor 1"~ I beroemde
., . ,J. C. GIE, Jr"i StruiJVogelolie. '"
., " ' Secret&r)is.' ; IMllELMAN & Co.

Kaapstad, 3 AugUitusl880. ' WOn:eiter,l September1880•. '

r. Zijn we:lbelteude
geDaaIIld
met ruim
en g~
van alle
~rieflijke
noodig~e Bed
den stilat
fráai Eiken

\ level'en'de~
v~oot
~rhet
stokken. De
sterk loopend
de bergweide, DILUeA.Lrelrt.A

ill. De ~Gbederdn,·
Stllivll~~lD, 6 K~ipe~,

Ha.lfam.!lD,~nkers, Tntp. ,n
Emmers, KranetJ, ,iMa~-
Sch'offc~,,l Brand~wij~-
1Ligtil ~narden wageD,

Km' bp ~ eren, Pldegep
T " I In, ,ouV(en, enz. !; I

lP Ossen en K~ijep,
resseerde Karpaarden, 12 Var,kenf'

assortiment Huisraad tn
soorten, 1 Harmonium, 1 extni ac&t
d~gen loopende ~ok, en wat verder zal worden
wgeboden. I , • :
i l~AAC p, ~. DE VILLIERS;
IKlein Drakenatein, 10 Sept, "IS80.

Bonus en Ververschingen. j
: J. S. MARAIS & ~Co.,.Afslager •.

, :KOLONIALE' ,
· I { . ,

Weeskamer ~n Tru~tmaatscha~~ij.

~.lJBLIEKE VERKOOPING
VAN DEl~',

I Kostbare en Renderende Plaats

iKLIPFE!\VALLEJ,"
• GELEGE); TE

ij KOE~ERG.
" ----+

:ID de~ Ins~lventen Boedel ~:an JOHANNES
i FREDERIKBLA'S'CxENBERG, '.

! ~

Op 1'l'jjdag, 8 Óctobt~l' ~.S.,
zal 'worden verkocht op de Plaats zelve,

DE PL4TS "KLIp:eENVAL~EI,"
w('lke gelejlen is uabij het bloeijende

dorp PHILADELPHIA, éu omtrent 18 mijlen
van Kaapstad, en groot omtrent ],150 Acrea.
:Zij heeft goeden Grom] en 'Yeide en ovér-

vloed van W~ter, is goed bekend ale tien
v~ucbtbare plaats cu is altijd 'beroemd; voor
hare pracbtige oogsten. i !

De grond en het klitnaat zijn geechikt voor
den groei VBn Koren, Glirst en Haver,oiD Jiiet
k~rt j~dere duim grond kan bebouwd wórdrn.,
;Er IS overv loed van Graasland, en Vee Qeant-

wPardt zeer goed op dese plillltS j zij is dok
zeer gunstig geschikt voor; Smlisvogels j: daar
h~t veld overal vrij eu open' is, kunnen K~mpen'
b~Da over bare gebeeie uitgestrektbeid gemaakt
worden. De algemeene vmchtbaarbeid van de
,plaats is :.root en zij le!ert veel landbouw.
producten op. . '
, l'e GeboBwen bestaan uit een goed gebouwd

Woonbuis met alle gl"m&k~eD,41smede Stallen,
Wageuhuis, Bsdiendeuvertrekken, Kralen, eDZ,

ens., enr.. "i
: Tegelijkertijd zal ....orden verkocht de staande

qbgst, bestaande nit Koren, Haver en varst,
alswede eeuig Boerderijgereedschap. 'i
Ue hrkeoping br1{iat t,~ elf '.r.
· '

Liberaal B()T.,tLS zal, gegeven worderi.
G, W" STEIJTLE:a"

Eenii Curátor.
; Gebouw der Kamer, No. 3, ~erkpleiD,:
, Kaapstad, 20 t'ept. 1880. \

J:. J, HOFMEYR & ZOON, Afslit.gen.
; bo;

,
--r-'- ----~------

li
i
i

m..tmlhet;~
de Steneob0aecs68
UUnbl'lidD'8 hebben '~~.

A.be~ie$D q.&.•PU~lt,,~BcllOtlllO'll1eUm::.
I"8iIllkltlu; VaD beur,.

~~kl)loDie sijn inrigtin~
~...m~.
kan "orden

PmJI<1e1tm, om ~ heul
. ~ brengeo. H~
, Zijn "¥unal'!1

•.•n_YO.-. Schofanhipa"; het,
zijn " QaeeD',

P.aarlsche Gymn.t
van, mimi.

dam. 'au h~
disi~rikt.--4le ol[)b~l!niratvan een jaarlijbChea

studenten t.ai,l ~'
'i'hA~lo.2i.C1he Kweebohool' '

voonebr n
, in de-la.~

en~S'I,
·._ItAI'.I: die '

iltu~ 1H8~eoh_ ~
Kunnen I de

~udé~ of. VaD. een j~
ling-die aldaar wil ,. niehelven SiJ~
stJ;t~iek08ten jbet.aleil, ;dan mag hij ~f t'liuUf '
bh]ven of ~r e~dêrs gaan. Znlk ami
sakentoeatand is niet !fereerend voor het in ..
stitqut of vOd!' het ldprp, dat het reêda SOO+
vele voordeel en h~, aangebragt. . Het i,
mógelijlt, dat het c?1Wenrerp de aandacht
heeft geno~o. V&Il eh~ele rijke inger.et_en~~
e.o ~t.~ez~ m hunne:testamenten ~ lnrIgr
tlOg rIJkeliJk. h~~~ ..bedacht. Dooh he~
zou noode Chrt~~lJ~ ~t)n, te ~ verlangeJ1
Daar het overbJde~ der zoodaDlgeD, opdat
hunne goede, werken te eerder aan het licht
kOllleQ. En ,toch z¥ lang als zij voo~
~un; nuttig leven ~.?9i1te zette~~ blijft h~
lDStituut gebrék:,bJd~, welke nJke.~Q.
het ook mogd te waChten zijn. De ,stnden+
ten ~~bbeo d~8 red~~n ten- overvloede, omt
terwl)l anderen welltgf'zorg gaan dragen yoor
het verre veráohiet, ~ yoor het heden ed

Paarl: voor de on~iddelij~ toekomaf-op ejged
aohouden. te Demen.; '. Velen hannerbeklee-'

SYNO ,'-\E.~ den. reed. aan~i.enlijke betrekki~o: in ~~,. U of maatschappi], heij. hunee eIgene boer,
, • : i i '. deri~ of andere winstgevende besigheid.' De!

AAN. Hee"n Predikanten !e~ O~derbngen, znlk:eD sullen .door ~Ó. banknoot V8lll ,t5 of
die de ~nde Synpae:det, Ned. G~r. £10 op te dokken: Jllet verarmen. Kaar

Kerk bopen bIJ te wonen, ~Olid~ ,beleefdelijk l~~ . d 'bed ïÓ: nll Ik" .1
ilerillDerd, dat het s.OGS ••• IrIS Y&D ze .... 0110 ere, ~ z en we ~m Zll~·
den Ondergeteekende ruilJ18Obbo~ plaats bent En v<>?tm behoeft id~, gansche .t2~~, ],
:en op de -beate wij. is ingerigt Y~r d~ontvangst ,z~b Diet het meere~de;t:l daarvan, O;lt h~
en hnisvesting nn allen, die:. iDet hunne 8l.~n zak te ~om~o., Zi) ~nneo ~10pp8Jp.
gunst gelieveD te vereeren. ' • " i' bl) welgestelde vne~den en betrekktngeQ. e*

De Bediening zal Diete te w~nlChe., overlateu. desnoods pródukten;: inzamelen eo tot-' i A.•. Dir TOIT. het' houden tlan eéIf'bazaar naar StellenJ
; Strandstraat, 28, digt bij hetjS~I'~egat&tion. b?'l"h zendeQ, op ieUe, ~jze, wij t1fjjfele.

, . ' Dlet er aan, ~l er ~p0édig een bel~grijk~

, - .\1 B e RUPE D~,TI, som bijeengehragt:eo de ol Oud-stUdenieIi~ BeDl'8 " geatiqbt Jron,o,n worden, om noglanr

I :KOOPMAN:.': na ~ezen een ,bron ~ii trots te zijp voor earl
ieder die te, Stelleqboach heeft ~tudeml

I SCBB~PS: I(N ClJlllssh; !GINT en van nuttigheid voor het gan:ohe land.
doOr de W &DUW~ &. Ext., " '.. ft " • ,~t. 'Wij zullen bij het,' b9veDstaande '1Ifel, uietls,

'.'Bl!kOO,n8n• " " I - No. ~, ST. GIlOBG181'BAAT, h bbe .ol: da daT' .' " .3 ' & .L:1.L~__ ':'\. m~r e n lie vpe~~, n t de met d+
ell ttekpaarden,13 memesi 'l'eIl'8DOVer .e Zui.d~e Bank ontvangst d~r gel4en b6laste C®lmiaai~

I'IIIn~mt~o(al het yee is in. goe!l~ " i bestaat uit· de heeren J. H. Rofmeijr
compleet, 4 span tuigeQ , . GE DO0P'l'" ij, (President), 'G. F~, !Marais (The8&urier~
),r80 yel- en zeilzakken~ ,In de GtWte Nederduitloh [Geieforrueerde S.P.Helm ~SéCretaii8), E. L. B. SchrOder

, vork~n, aohoppen, krlliw'~ Kerk, or. Zon~, den 19den iS+ptember, door en C. Murray.' i. ,! eien We ·Eenf.- Dr. J. J. X:óW, G.•. :-Eet.. "C, .

, ": ( dochter no den beer Godfried: quufJ UdemauB, HET iSPOO:BWEGTARIEF'
! i ... I iaet name Bliia Helena Wi1h8Jm:ma;~Een... .' , . . •
~ vat ~r, enz. eM., alles v~, .,an den heer ·Jaoobua Hendr,ïkp. .driaaDaeD, Hl. Deputatid der ~pstadsche ~er no

, jnet uame Frederik William. .:' Koophan~~l, 9ie Do*~~ ~ opftch~~I GETROUWD. :, maákte bIJ 'n CAi,ml88&n8 van Pilbliekp
: In de Groote Nederdui~; G~ormeerde WerkeJ:1, alaaigde ~ m, om heel wat .00081'1'"

, aanzettafels, -ase'j' Kerk, op :Maan.t·...., den 2Oate,n,8ent.a..... ber, ,door lingheden in !let taIfi~ van goedereo iOp ~t
" """& 1'''''''' Weatelii.k S nr ," telsel ,te wïze"',.

buill\l~I~l'El4iMisoh8'PJglas-·., den Wel-Eerw. Dr. J. J. Kotse,!a.s~:-De heer ~ ,pot;)" aan, lJ ~
, • ~rge W~ Joeephus ct.!ntlte, ,toet jonge.. Het bbJkt, dat S.U.enboaoh 9n ~ Paatfl

~""""'"',"\"'" ., rekening van d Juf,~w He~drika Chriatina i~ueetnheimer. miH voor miji\ mee~ moeten betalen a..n h~t
v__ h ha ~ri. lJiST SP1!C1J.I&LIclnu.. verder ..gel~n W~~gton ; da~, t!!fwijl ~e

" .n.aap8C elO pen .-T 'Door den.elfden leeraar :+..Pe Leer Daniel WeatehJke. Spoor"e~n bet mIDst Iheb~n
. i' ~aoobU8 Theron met jODgejutriou" C&tbarina ~08t ~o ~n8ttil~ie, he~ minste· ~n

eeDe prom,p~,lrl Suaan Malan. , i. ; " 10 .werlring ~n he':;!meea~ opleveren, h~t
, Op Woenadag, den 22ste~ ~ber, ~ tanef daarop: veel Jlqoger 18 dan op ida ~-
huize fan en door den Wel.E4tw.)leer A. D. telijke Spootw~~: en dat de cla6sjfioaQe
Luckhoff: De beer Jobannes;J'oobts ~chicker- van goederen ~oor1l(~ is ingerigt, dat ~
ling, met jougejufvrouw E&abetb; Helena de Kaapstadschë :k~mnan, die zijn goederen
'ltoCk :' 1 vet:Voert perVWestêlijken trein, onm~

. OVERLEDENi i lii~te Bea~i-t W(iet kan w~jveren niet
: Sept. 18.-Jongejnfvrou"': ~o~na Juatina ~Port E~~~en, die ~ilka ciloet ~
Bam, oud 25 jareD. ;! Ibidew.ndachen aP-Orweg ea per ossen-

f?ePt. 18.-Catbarina Elia~: ~ ~agen g8zame~lij~. ;:llet blijkt vder, dat
Bnnk" weduwe Y&D den W~l:'Ed;heer Petrus 8Jl~ele plaataen OR~ Oostelijke lijnen, .joe, .
'Jaoobu:a RU8I01lw. !:: . al~ Graham.tad, ib..T., op OBve~

. IR-Te Woroellter,: c1e lwjer .Frederik --'ze 1..~.-.2--'d:lÓirorde bo 'If, --~'

B-~- d 61 . "i, • 7 .. 'it uaYUUl'U8e1, ". n yen aue IUIU~van ........ ou JlU"euieD~ maaude;o. lUtae' "d tlA"-li" I'\._d ~.L-
!Sept. 19.-Cwl, soon ~1 ~ heer Carl P. , ~.OP ~~, luan. ~ er aD~

Eaerny. oud 4. maanden eli ,~l4.CI+. _ \absuntiteltel\, :we1f;! aan het b~ kwam~1
,Sept.. 19.--MeJufvrouw ~ W'tlbelaaina w~ deze, ~ he~t*lkooper Oltkwam, ~lD

Wielgo, w~u~e faD ,~r ~ Cbarlea, ~?l Y8D de iP,..,I,~ zeilden eerst naar W~-
Pi.~,audi 68 lare~ eo ........ -. ' li'Qgton en l"n 'M- Kaapstad,! dan ut.r

iL~odKejnhrouw ~ Timothy -=i=' . i:, ; IPI ,I
Haill'bottil, le. _l~ jaren elirStnM!'- . '~ a ZUi'BUVOBG8RL. . ,

, '~ ,

t

i .'_

DivisiOn of
)( L. BENSUSAk &

and PETRU~ JO
VOESSEE, Qefendant.

INExecution oh Judgm
, Court, in tb~ above

held at the residenee 6fthe ue;[epOaIIG
Riyer, in tbe above Di . . noon on Mon. !

day, ~he ,4t~ day ~f , 1880.z,ol tbe
followinz propertYi VIZ. :- ,', '

:lOO Sheep, 10, Mules, an~ i.w agon.
JAMES M. CROSBY, High Sheriff.

High Sheri1f's Omce, Cape 'fo;rn,
,22nd ~ptellÏlber, 1880. '

, ; -+-
. CAPE DIVIS~08. .

L~VANZ PETEl\SEN, Masteli of the German
Steamer Protes, Plainlift\ and JOHN
MICKLEWl,YGHT, as: representing the
Owners of tlie British iShip or Vessel.

. Whitehall, and the Car~:laden on board,
, Defendant, '

lliExecnt~on of ~heJndgmenfofthe Sup~me
Court lil th& above, caee, a Sale will be

held at the Alfred Docks, ' dape Town, ,OD
Tbjlrsday, the 2lllt day of October, 1880, at
two o'clock ill the AfternoOn,'- of the British
Me'rcballt Barqoe Whitehall, 844, tons, with her
Taekle, Furnitqre1 Apparel, Storea, &c.

JAMES M: CROSBY, liigh!Sheriff.
High 8h!!riff's Office, Cape To:wn,

23 September, 1880.

, Plaintiffs,
BAREND

.
I
'r,

\ , J: E.
~ • i

i PHOTOG~ , UIL

hE langst I gneatigde Pbo~ in Zuid
~J'Atrib' ';
1 Oude PO~tteD word~n V~ en
ileurd~. ' r "l In O~e- of WaterveH,
LTegeDOvel' ide Nederd~ ~~rmeerde
r-erk, Adder~yaraat, Jt~. '; ,

. ' .~ .

j,

C A·t V,I N I 'A.
i · rnjNNISGEVI~Gl

I • I '

; I yan de~ Merwe e~ Wege,
behoorende, i ! .GENERA.LE A.GE*~,

I ~, Boedels' opcreDl&4kt: ens. eIlI.
i ' I _ '., ;

B'OVENGÊMELDE b-bben ~ h.nDe men.
, den en I het Publiek :jn 1het~ algemeen
~kend te ~ken, dat iedere lJejjgh.id aau hon
~~~rtron.~d :met d.en grooEat.eb ij.r, en foor
blU')ke pnJIe"1 ten mtToer sal ~""\ht wordeD·

I' j' 1 .

"" ! . '

, ·,A.a~ewerf
enz., ens.

!
",,
1
i:1
I" ",!
L

AFDEELlNG WORCE_STER.

i

"J

M. ,L. BEN8USAN & CO){P'G~H:,-Eischera, én
PITRUS JOUAJfNES BAIiK:<iD:VOESSIIE,Ver-

. weerder. . ,I

I~$xooutie ~an Gewijsde van bet Hoog
Geregtsbof ID'; de bovengemelde Zaak zal

Verkooping wordeD gehoudep, ter woonplaatse
vaq Verweerder, te Breederivier, in dë boven-
gencemde Afdeeli~g, op Maan~ag, den 4deu
October 1880, des middags l~ ure, van het
volgende goed, niunelijk :-200 Scbapen, 10
Mulilezelsen 1 Wage,'. ,:.

JAMES M; CRQSHY, Opperbaljuw.
Kantoor 'un ,den Upperbaljuw,
i Kaapstad, 2'2 Septêmber 1880.

KAAP,.:c-BE. AFDl;:ELIN~
WVANZPETERsEN,gezagvoeder ;"n de Duitsehe

stoomboot "f'rotos," elsóher, en JOHN
MICKLIWRIGu1~als vertegenwoordigende
de eigenaars ~van het Britsche schip of
vaartuig " Wl)iteball" en de daar, in ge-
borgen lading:, verweerder."

IN Executie van GewijBd~ VRn het Hoog
Geregtsbof il! de bovengemelde Zaak sal

Verkooping wordêu gehoudeu in bet Alfred
Dok te Kaapsted 'op Donderdag, den 21sten
October 1880, des namiddags . 2 ure, van de
Britscbe Koopvaaedijbark Whitehall, 844 ton,
met "dezelfs Takel, Meubelflu, T.oestêlJen,
Proviaien, eDZ,

, JAMES M. CROSBY, Opperbaljuw.
l{aDtoor van den' 'pperbilljuvt,

KaApstad, 23 iSeptembed880.

Groot in zijn " circa 2;000 fuorgen,
!Waarden die op verkooping bekend .. ..".,v~."
:: I Daar deze - en Zaaiplaatsen zoo WlellUe'II>6tlU
ving onnoodig. der voortreffelijkste
erk811d:, Er zijn ultllesMekte Zaailan~n en de V_lI...."t..

IIING~N
J., J. D~ TOIT.D~ lVllLIERS,
, NOTAlI8" 80LLIClHlfi.
ootrVERlfEJlDTs T~S¥TEUR,

u i,

Agent van .de Equitable ~ fn Brand.
Auurantie Kaatsc~i'. '

• I. l .
UlfrOOR:- I: :

Westelijke Provincie, Bank qelion~en,

,} Executeuren
Datief •.

(:

1-

I :

(November,Op
i,
i
JVersche Mielies,

Te Koop in: de Pa.khuizen
~;a
.\il. IJ, 8i{~SUS,4 X ..~ Co.,

.1

KASTEELSTRllT.
"I

;-
A,.''''ek'-n, ~t.eik ••• ile.' Dt.. gistea

WORCESTER,~
i
-I

2 Nieuwe V
en kleedtafels,
aardewerk en

op dieo
heer L.luRDS
bokken, door

VERse
WijL:, '

i ............,..-

i -

Eeo
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,,De vol~nde Kostb.~re ,g~lgll\iLVu.a

.,. i" r; I." . 1 27s.

I ' ' , l 1· ' ,II,' I '
VIer! Bonw~eJceelen, .Ii(de~ 80 'Voet x 100 voet vier~nt, gelegen~n de 1Arktst~t I

op een van dese IS ~en ~U18 en Kma'. t , • ~ , " ' 0' , 1,: I

! r" '! Il . : I: I
t l. I; ) < 1_ I;

Een I Ert ropt ~opd Woon buis er op, gelegen als boven, bevattende 5 Kamers, V:oOr- I
huis, Dispens, }\('~ken met Ingesloten Plants, nu bewoond door den Wel-Ed. Heer:Ml. J. \
VAN EIJS$EN. I" : i I;: " : ,I,

: ! 1 ~'IIl ' I, / ,~ II
, I' ,; , : ~

Een Erf met een Gebouw ()Jld~" Llzeren Dak, annex 1a.atA!trn~~d Erf.
IV. :I·j ,

, Een!gr~ot Stuk Grond (bijna 650 Acres), met regt op:3 nren (v'ohen Stroom) Water.
Een groot gedeplte van: dit Laud is Ommuurd en wordt B,~bouwd, en leen gedeelte er:van
, is beplan] m~~ 10,000 Wijnsto~ken. De .Gr8Rldand('~ zijn goed g('l'c~ikt voor de St!jtiis-l
voge)~rderlJ. ~e~ Perceel kan opgevelld worden ID tw~ o( meer ~eelen, om Kooprrs j
te geneven. :' , . ' ,J' , '

, I, V, ':,' :,.f ,:: I
Een I Erf met iGebouwen iu de Kerkstraat. op dit Erlstaat een fraai Inchtig W~n~ i

huis, bestaande uit Zitkamer;: Eetkamer, 4 Slaapk&m~J Dia~n8~' Kehlten en por.taal !
met YV-agenhuis, Stal, Hgenderb?~ e~ andere kamers zijn .. ngeboo.d; is centraal gel~en I'

. e1\ )~ gtroot omtren t $ arcesj IS goed beplant, en heeft iregt op ;om,trent li uur voiÏ!en
stroom water. : ' ; i ': I J

,- Ve 'G~bouwen we:roen v~oeger als Hotel gebruikt en naderhana achtereenvol~~ns I
bewoond door Dr. KITCHEli, ,den Eerw. JOHN GU:BS, en Drs. AITXIN, Jo:5'IS SJU.BPE,I
SAUNDERSen MEAfNS. : '.' ',: ','

TI. \ I
• Een. Erf jn de. Kerkstr~t, groot 119 vierkante ROeden met w~terregten. O~dit

perceel 18 el' een k~elD&Cottage en t.wee Gebouwen omtrent 23 voet x 78 toet~ 12 voet
bt,Og, ~n waar\'a~,on4er i;zel'en plaj dak, dat gebruikt woTdt als Stal:en Wijnkelder; ~et

andere Ul,ODvoltOOIi}.' I ~ . I KOF F' , . VII . ' I

H.~T PR)N'~ A'LSERT.HOTEiL. ' 'I' ': ' ' ..
., Tht ~~~r ~g~d~, ~~*wijlende H. Drasos, v~:nt~oo de g~~~- _~~~~~~~~~_~~+_~~+~~+~~~~__~ ~~
h)ke be2!lghed(,D qr!'ef' VRnHotelbouder en Algemeen Handelaar, is';centraal ~regelÏ in
de Kerk-straat, ¥et ~llis, dll~.geh,e~1 nieuw is! bevat o.ptl'ent 20.Il~mers, met Dismna,
Keuk,en fn aTluer.f'<,gf'n'1akkell.i Er ZlJll ook Buitengebouwen, bev~ttepde 2 SlaapkaD1eI'F,
KantIen en ~rovl~lekalners; en eed Gebouw 81\n de w~izijde van he.t Erf, in de Ma~;kt·
8tr·~t, gebrUIkt Rl~&'0, Bottlestore, .en he!!£t een moestuin, goed VllnWater voorsien.!'
. .pooKámers ,i:D be~ B?tel.~ijD h:oog;'r~im, goed 00 I~ebtig, oo;het geheeIe Eig~ilqom

Ï.rb~~;:tor~di~tt;r~;~k;rflkege~~;:.~n· Jv..~~,If,,.,,,,,,
; ·gege~.- '1~word'p. I;" -+-----+---+-H~--.;;-.,_

• Het ~'1? Pl'i~8 ~ibert !~~eleg~n t" l ent 2~ mijl~il ten'zui~~n van de Prins AI~ert I)E ...""..,,..,,,
Weg Statie, ID eell directe hJO:tusschen dle Statie en de:belangnjke 'steden Oudtshoorn, on
Geo'rgc, Knysna e9 Moilselbal\i~' waarvan het afg('scbeid~q is door de Zwart,ebergen. :1 Deze

Ov~r deze Bengen zal een weg worJ~ geOl~t, e~ een toelage v~n £~.2,OOO(waa!i"bij den
e~n geh)>>-esom zal'gevQegd w~~en ~oor die Afdeehngep,welke er belabg bl) hebben) ,!ero 35
tijdens de lal\~ste ~arlein~~ltszltt1Dg jVoordat doel toeg~til.an. AI~ de7~ weg klaar iSl zal Kaapsche
O~dtshoorn blDne~ 60 mijlen vim bdvengepoemde stat!? liggen, ed Pryl1s.Albert. gem~kt bruik .LJI(.I.UULIJ\]

worden, tot dé doottrek~ en rustpl:l8i~ van, den geheele~ ha.~del, m~t d~UItgebreide s~k ge ~I ,~.
ten' zmden van 4e Zwartebergen'i welhgt het belaagrIJkste binnënlendsch Dorplder '. ' De ss .L'~IUl!loa

Kolonie. . : I ~, , ' ,:: t: ligte! en
De .Beh~~ften iRan een ~oed eerrte klaSse Hotel in deze groot doortrekplaats, w~ de boeren.

handel ~$f!eh),ks ~eneElmt, IS lang gevoeld, zood,at ~e t:genwoordige aanbieding eenei~- elkaar
legenbeId. ISdle ZIO,h zelden voor'doe~ voor hen die zlCb ID, eene ondenfeming wenschen te
steken d)e ongetwIjfeld vOOrd~1 zal afwerpen. : . ~ , Ij'
.- . Voor lijders ,~D hartziek~n, ~eelziekten, leverziek~n, is er geen plaats in de K:Qlo..

Die beter. dan ~Tlns Al?ert. pm n.og meer ~ ~~en vim ~e wonder}Jare gezonde I~~ht,
van de z~nverheld ~an ~ln ~~eryloe.dlg water, va_nz1Jne heerhJke vruch~en-bijna tropis~be
-:-van den overv.lo~.,yan ZIJne ~rane? eu andere gewassE'1l en van zijde heerlijke bergge-,
Zlgt-e~ zon gehJ~.zlJn: aan eelte po~mg om een,e 1~I.iew~t te schilder~n. ~et zij geri~
te "e~gen dat er me.t.vele plaa~8~n lD de: Kolome z1Jn, dIe grooter na~unrlijke voord~leri
,aanblede~, en zek~hJ~ zeer w~lDlge waar al de levensbehoeften goedkooper zijn. ' '

, JOHN DYA~ON, Sr.,}: Gez. :1

, '.. G. W. ST EYirL ER, Executeuren Te~t.
Kaapstad. 13 Sept; 1880. l' I' " ,~
B~s. ::a;~~J.~O~" Al~lag~~.

Bela~grljk voor
POOOCK'B A~THELMIN'.rI8C~E ~~fwGrm) O~E i •

I'a, e-n ze)!;er en;Dooit feilrnd ;geneetmid(lel! "eg~n l:tf~' J[e~anrlijk~ ziekle.~, l1it:,zoodik.
wijis; zoo nqodloltig aftoopen, znoal~ r.v orm"P:rn Verslopplngen _bIJ Stru1"OfelL

Elite Struiavogelboer behoor,jp t-n a!len lijfie ee n ; gne le.. voorrud, b1j zich ~.n hUil
te bebbrn"daar ~n enllel~ dosil' een ltiekert Vo~"II~.\i_na o~QlidJel jk] ~.up:eMqen. ~
Eigt naars! vrrkOQp'" da~el;j)(11 me-r ëu m~er v~n l:!llt "'lIkeL DUIten 'HJ b"lt.11l9.D
reeds Dá.ar~alle de e I!!D der, Kolonie v~'P Dd~.~ .. ('D lt,; ge. u _enkd I!e.al h.eft dit '"4ndtrb!' ,
l!eDeeSn1ldtlel, W"ar het op b"b<wrhjlie ":IJ4e &ot,,; pe u.ka V')!I~ll ,j!egev~lI wrrd.IIJI
goede ~it,!erkiQg gemidt. Vlln elke plaat. :-~_ar~~ de A",~hel"'IO~I~ba Oh~ l!estelh
ge\\'cJrdi:m; word~ OU8, zplf. oo~e'l'r.afd. ,g,toljt'Mlb'rlf,teu t""~Ddeu, dl_e ~~!g~u fil

bet groote yoo"l~el,en de ~~oote v~ldoening, die het .g~bruIKideler. pIle Re~~o. Dese Olie!' n~t &iN
een ceker Kenel"dlUlJdel te~eu W~rm.n en V t'ftltupplug.n; 1111lar 11I~ten •.'J ~~dur"nJe '<"eD ~;~Dd UIl ,
gesoo"e Vogels wordt g!!g~ven, &al zij deze zie ste IIptfa : lIeic.>e1 t. f'ilorkOlllcll. Wet'1I yoortll:tlil ~
aDder gen~.middel te llt'bUliken dan dit. T~r'''''11 k lagh II "jo one J.~ oor • .:si:om('n.-an m,08fhell• die
H toe f(ebrBgt Waren om lu.'d ..re medieije-n tI' lI:ooJM'n te~e1i W"rrm..!\ eli Verilloflpi "I(rll, maar r~Ike.11
plaats yan dt' Vo~el~ te genrzeD, ze gedood b ..bbeu . Wij htbb.:n taE vii-a Ileluil!~hrif'ten on~ra"iJt~D. 011'
welk'e wij nooit gevraagd }i;"bb"D, eli ". ..Ike u lieu bij oui ter : i~nl!e Ji~~". ,WIJ kielle..n er sl~6ijt& .enlg!
t.r publicatie uit, Iew" ..d Ilichrijft ens :_" Zeod mij t-<leb ohl een fdl1l1Jn bot;.tel~ nn 0'" ')he ~ lt .!'I0ft ,
bekennen, dat bet een Yoo~~rell'"lij][ 'g ue .." Dl i<!ift·t ill." Iem~.!nd IlJldtt:~ schreI'{ :-" H ..t Yerb~u;tt milbI4
agt'ntlChap voor deo verkoop nil h,,~ Anthelminliache QhliJ a,.n le ~~~:o.,n. Een enkele doeis r...dd~áél
mijner Vogel., gewaa.rdeerd op £80. '~ " ,

\ ' ! I-,,---- '

, Het Yolg~nde' veo:nohetjJ io dl! ~ r!lfU Va.1l den 17Jell April;- ;,' , ,I,
E'EN KOSTBAAR GEJrEESMIDJ;)EL.-l)e heer J. H. MALA'S lié4iiij~ uit W.,lIi"';on _... n Ida z.;;

A/rikaan :-" Ik beo gedur~"de 'tel e jaren "e_n ~ O~('!tilf Ul,,\,OH L eR;~rt!ll eo. h.b ver~cbfid,'r.cll kC8tbolt
VOI(.ls .~rlor.n, aan betgetn m-n." Verstoppine fJoe~t. H: h, ""~ m.,d~elen \e .v:~gf'€.lji,a·I·O-
beerd. ODlangs bCHlrde (k vaU eeD uien_ et'''N'limlddel, thjelmloll.che bit., betfld do«
Poccm;:: & Co. Ill: liet eel} 6e8Ca uit de ItAd kom~n Pil \' ; g~lrgeDheid tie Oli~ le p'rob<ree.
Een miiDI·r Vogels krijgt !le bo.Vfogelloemde liekte. Ik, ' n.1f wijnglas "ol ell ko~ :ht11ll
loosde bet dier eene hoeveelheid ..ral.r en zaud, zooals eell ~8R !Iecbll kon ,be'fAtte~. Dur·
na begon het Weer te eten tin bleek geh.el genezen. I '!

, -~nnskj~f, 1i8trikt P&ilrlr 21 feb. ~880.
Dell Het'ren J. P. POCOOK ;& Co.,; Kaapstad. I '.. , I

. WAARDt HEElUIN,-fk- beb ~ .. eer U te bedotten. dat 'uw '-;Ai,thetmintisebe 01'ie" RJee.~t ~erk,
.rladig werktp, om 'die Vogels te geupzeo, a~J1 welke iii: deiOlie toe~iende. Ik bellCqoulil deze: Oh. ,'~
et'n llilaleke\l.1 geneeami,Idi!1 en "ann~er 0" aaDw",j)lhei~ "an W(lrfl"v, _a~j" van dm:LiMf..
'IDONII, slechts vermoed wordt, diént een I)o,ue df'Z6r .Medicijn ~~ót-heD le worden, Ilu.r Stl1UlIVOj!f~ ,

.lIeu min,of meer aao die kwalIl mank gun, "
Ik ben. ~nt.,

de-Art.ike
, '

D.I. PE~Y ..
I

; . Klapmu&a,8 April 18~O.
Den Heeren J. P. POOOCK '& Co., 'Kaapstad. ;: '; . ,.\ '

WA.AJlDE HEBREN.-De kra~t van <le "Alii helmilltistbe OliPl'\dil! gij ,oorgescfl1'even.1 .lallfll
g,neesmiddel voor VorelsfTuizen 'die aan tiekt.<D lijden. "t, t'dQ,or Walmen, IS len .olle beret-,I
tigd. Na eeDnuu"keurige proefneming met u',e Olie. beJ' ik bi Il de guc8iil8U getuigeDis te ver'l
stc('kkr," wat bare werkiDg:betrfft~ !' "

i Ik bed,.
I , __ ..,... ~---++_,'D. W.]jJ. WESS~LS.
I ': '~en !reer (-le eilgenaar i van 6Q volwaA8en StruilJ"oleels)' deelt onJl;pIlaQa :-" Op een dail ~erle~en11'_

werfl een mijllf'" froaist<' v~gele zi~k, eo 'I nechts gaf ik bem oei. Croton Olie. Den VoIKende!l
mO"geo '"01Id ik bem d6od.~ In d.ll,loOP van .1eu A~ werd'eeo ie vog,,1 "i.,lI, en dH8~ menmij
u,,"b.vol. n bad e..n proef tt: nemt'Ïl ml.t "POCPCK'lS ANT ISeRE OLIE," gaf' ik lieG!t.r~
den avond ~n volle dosie. : Den vbljlendeD (tal( "I1:Ude Vopl nil 'lfe&fnlijl.., bel .. rac~ap. pO IJ

,1ell :Ioop van weinig" lIrt>n :Wu bi! weder oolko_n berstel4. Ik ' WO in mijD tctiii met df~ ui..I."
dat 'lk nu ppn IIOIIi8wil aan ~lk mijaer.ze.tig Stluiuogele."

Oyerton, 15 Julij . .

"

KOMT, ZIH'] E ; K@OF
I I -__J__~ i ' tt P~,t;.~ , nr
I , I I. i.

DE Qnderget~ekenden zlule~, op last van dep Eerw. Ketkefaad der N&l.
~. Geref. ~e!IfeeDte alhiér, i" het bloeijende dorp Piquetberg. ter publi~e

velling aanbleden en' verkoopen,1 I;," .',
tij ~L J; I ~, " r 1

'Gp z&tmdag, 2 October aanlt.,
I ! L. ,.Ij ~" I :\ tI ~} ~ " !I' •l t~ 1 ure p. m.~ I '

Zekere 6~' et ~~ hte B : 'I
I "D~ ,,~. ,~b"{!' tQ~wpe,r~e_ en. e'n A

de. oph~ngst;oaa,v.. ~1~f!n~o~O~~3:~an bet; Bouwfo~ds ~r erman
Nwuwe INed. Geref., Kerk, rtha'lS tn ,aanbouw ~fi.a1'e voltooijing nadereride.

. Daar .?e Telew:-aaf ieed~ is geopend en 'het IJ ~rep. Paard zontfer
eemgen i tWIjfel spqedig zal· vo!lgen, behooren' boplustige~, hetzij KAP!-
TALIS~~N, !IANDELAtRSi ?f ..AMBACH'FSLIEDEN;' deze schoQne
geiegenneid llJet te laten I voorbIjgaan ,om G op vo' d l' .''''
te 1...~1 f' d' i' ' ,or ee tge wlJ),ze
,. IX< e~gen 0 g~ e gpe~laties te m~e~.: ,. .;,

',4A.N e~l ,\EEKENIl'fG te beZIgtlgen en ver'dere
te bekomen teDi Kantore ~an !

DE :LINT & R
Termen', ters~ .!

Vefdukant+r, P~queH~rg, 13 Sept. 1880. Gedrukt.

Cashmer~
Kinderen I

I,

en GedruJ4t

tel Anth~lmiJ:lti~hl' O~e. diegii!
ieDd, Rpro;d beeft. Het bitr i. DV:
beo. T.'W. LwYD·

,----~------~~----~~----~--~~
'De7:r Olip ,kan of OD$id J. T. POCO~K .t Co..1

Korteftlllrkilllreat. KllIlp$_ta'd. ver lB. JOUBERTp.arl.!
H. & p. HOllE. C.r ... ; MULPlIR . SYllS, Amlto<t,lboo .. ; -(:e., orcester; L. RosáBUTf.1
Calvinia; H REN:OOa, Laiilis",itb;j L. G, POOOCK, Oeorlt~ ; & }IUDIE. MQu~lb8JIl; :FIELD~!~
KING; Ollrltaboorn; H. Wn,80lI', Prins Albert; J. 'I ACUY] Port EI h; '\\>I!.T'ZLAR& H,.MVEI!SCJlL1"'
OOIt Lontlt'lI; EKST'!!!1\' &[Co., ~"pier j L G, H. POCO~L Clan. ; 8. ANDE1lSON. 'HootjesbUlii
BAI$Y & NEVEN, RiVl"r8~ale; 1, BRIrI.UN, Beaufort 'Weat; J~" A. McGREGOR, McdderfontBJn,:1
GRJlItR. BEIlOL'IlT. MorrA:r~url!:o ; ,',: '

t' '

• In élke BlrlteDIta.d worden elj
N.B. _ Voor"het glWlll~ ter verzendio,," per, post wordt a,ue ook a{..eleverd iD capsules, die %tB

gelllakkelijk zij li OIU toe Le;aie'oeo., De prijs ia 91. per I dértijn ""~,,,UII"". wa;nan MD pil geno~ is ,()II('

een 'jOhg~n vogel onder de lies CUGAttd-u en twee' voor oudere yogel!L
,De 1)oli. voor e ..n ..dlwlllIS~U Vogel i. twee Eetl~peJ8 \'01 eeD Half K~llcje '. &voods, bet&ij

al. drankje of' .'1 pil "PlIenfaakt, ,opt brvodkruimeL· (Jf zeterl.; ,o ..r illen> i. d. helft geno<g.
,Verkocbt in bottels. ~e\'~ttende U VOLLI! OOSI'Jl. !~voor 108( bottel. tn alleen toebereid doetI

de uit"inder.. " :'

J. 1'. POCOCk
Pharmac.eutiscM m1 Ho~athische Ohemi!Un en" .lJ1',ooouum

No, '; 6, kORT EMA;RKTST&AAT, é

N.B.-Zorg <lilt gij bet ,et:bte ,,~tikel krijgt. ,I,dere &ttel bl'eft.:
I noam eli 0118 ad.ef! [eli de ,kode is jlla , .. lijks bt<4ekt m~ \
i J. rr. POCOCX & lCo .. .Kk"V5t.d. [
.W Ik Bottel fIloet gON/,; wordefl g~ud,

het groof.

ra bel er .angebeeh·, lIlet OL:e!I
.trook met d." na&1II er Op rU

gebnt.ikt fDfIrdt.





_ GJ'I\~m8tad8che
Zatur~ng p~r L!lp-

man
sullen wij dan
hoedanig zijn de
sijn roor 'e
ernstige 'f1"llAg',die eene
dient.

Onder Vell'8ntwj)ordeli
mrj niet ten et'nenmAl6
dBt stell!8l'-de plil!1 du n~'I"""U'"
ving ~eItlfrl!'en; i , ;:

Istens, eens duidelijke en tert~oQwbare
van " land. e.::huldeD,VAlteloo*ell Ïllt UU""""".

2d"ns, een ,.ertroOwbAre opg~Ye,ivan de uurpuron-
, ': Den en finailtiele kJ~ehten de. :vol~ opdat

door S. ~U1J!ifr'a bet beheer o,.er d~ beun heb~l1~ 'te ~r
j sullen sijn om te w~tell te ko~nl' hoeveel

---; , J, bet volk kan dl'llJen, al_,oren, lie luten te
TWNtk Dag, Vrijdag Jt &ptetnw. J ' .n'l8rdertlo. . ~ ; ~, .

1. Dl! BoBBBN-PW.U.-Eeo Zilveren, Beker.' 'I.)enl, aorg'fQldllr'aamengeete~e begrooungen
wu.rde £25 met £26 bijgetoegd door dJ Clbb: I qeral'olgênd liDiIlltieel jur.l En terwijl ik
1 mijl b88te.' . ~ I " 'aanl'lAk, lult ,gi,j mij w~ ,~roorlo'fen aan : ;Wl] een vel~mElel'(ler:II,1'

J. Lehani'l Mwftd 1 1 ill"! keil, dat de beer Gladlton~ v~leden jaar in bet of van 1r()(lp"8l'Dlogen~ied:er~
1.. Karaten'a &ntry 2 ~ Britsche Parlement '0 den loop ,del: debatten over de i :pmtrent
S. RAa' NtllO'll 3 (3 finaDtian aanw:,ee., jt dat ,het Iluill door het steltel i OnI8
A Witlle'8 Blackrock , <list. I vaD de inkom'ten in den aan,."n~ de8 Jftllrate lMg te \Walen
G: van Heerden's Fleur Ik LU .d. I sebaeten &ijnbehee!';over de uitgav~n, en de Regering:; De uitgaven voor

, Gewo.nen door Mmjid, ; i bAle ,erlll.'twoordelijkheid ,erlol>r.'i : ;
2. DE KOOP1UN8BKURS.-Waarde £75 ;jl! mijl Handelende onr 'de eehulden Ide" kolonie, toen bij' Een vel1Deerderiwr~

Jieata. ; L op den 17den JunipAlltatJ. lijnl buji>tetrede ·leverde,' ;van - -t -l()7nl)el'1~t.
' G. v. Heerden's Eoenu« ~ .. liet de Koloniale SIlcretari. be~ voorkomen, dat de nn om rent
J. A. van Niekerk', BeJladrum ~ 2 kolonie £11 194,20Ihchuldig was eli het finaotiele i•.,. De 'bo~~~.taande
W L 'bbe' G U_ , d. I r " ..-, I) ... t aan. u • aUUT l' I 1881 bezon met eane hRlall8 1ie, :begroot werd op "

,,' 'So B~rgera' 'fYavwleg q, £176,()()(); Dit achiint bij del! er,""n oogopslag leer ,eie fd;

ID. PIenu" jUranu, .d. I' bemoedigend, en vOérde, te I&m~nniet d, rooekleu~ ".,rn""" ...~IIf1
, ,J. Bui.' Tn'Ijl, . !d. i opgBve be\rekkelij~ den snel t~nemend~nrijkdomen 1I00PD''.8nDOJleDI Gewonll8ll qoot Eoentu.· }' bloei der kolonie, ,bet publiek! oé de lt bloemrijke

1 a. DB C411NARvoN·PRus:.-Waarde £35 { 1 paden," waalVlUIde: heer Merri~.1t gewag maakte.
I lheata: . I MMr, belau, de bloemes waren kr 'poedige-,er-
: s. Burg.!~' Wa~ley welkinll' gedoemd; "ant toen de ~poorwegbill met1 1- J,. Leban,l.a MtUJÏtl de dAAl'IAnverbondën leVl'n milliq.en in bet water
l '1 S. OoTDe'I!I~Wrt~kr viel, kwamen .1'8rde'e lasten, Ifl'o~*£631,499, ~aar-
. I J. A. ,.an Nl~ker"s.Dur~ . van geen melding hl>fllI'enllAmdg'!lIIftakt wlla 'ID de ,
" G. van Beera ..n'. 8ár Pidig;r1ne 'budlletredt', boven 'drijven. 'W,nnéer wij bij dit he-
l t L. Karaten's ~ drag voegen de £250,000, WAArop:de Rijktregering'
\ S. Ru' Nel"", unapraak maakt al.' ana deel in ~e l>orlOl(8koeten,gO-I '
: M. J. JfOUlI'fj'A Charley raken wi,j tot de oapleisierige slqteOJn, dat onse lae-

'Qewonnen dO?t Wav~. ~n op den 7den JUJ)ij laatatl. ~ngi!veer twaalf mil-i'
De Vërt;Joati~I!'-HlDdJcap wárd Hoen bedroegee, en: dat bet bed~ aan renlen jaar-'
. A. van NIeker". D"rlHm. , 'lijke door onse nationAle eehuJld 'geëiacbt, minsten. I
.De Back RIIC!e werd I!'ewon~en £29,200 te laag i. Il'!!lteld. : ,; : ,
V.lU. ' . Wat nu '. IlUIdaeéhuld be&re~, ;ter telde de Kola-:

nali Seeretari.,-,fat'; de jaarlijks d"rop betaalde 6i '
percent het middel, insloot, ~oor del8l'e met':
.wda toe~emende .lDelheid I,'ul w,~rden ~~~lgd, 8n jD. R~i6", gegnen
dat ~el ~nnu yl JUr. Mur ,..aopBer Wl] lien, hoe ' rk jooq.te V!,"fi(l,rleririo
onvenracht allerhaDde IChatdenl tIl' .voonebijD sprin- ~egg;"g
~D, till hoe anel oa.e uitgaven tt>6!JemllD,de inkom- !Jd lUJpJHirt ~~~~I'"
Iten voorbij groeijende, en nog at inkom.ten grooten- ' Mll~"icitlilUallfU,l'lIUJ~m~e,.
deele ,oortkomend., 100AI. ik i aan.tonda 181 aan-
tooeen, uit een T~5Chen voo~, hebben ...ij
grooter reden tot btIaorll'dheid ldál! tot gerustbeid,
wllnt wij bebben een 1D()0ijtrka;,' , ~At oue achulden j)8C::be.lJlll
binnen 37 jAar zullep Terdrii!dub lil zijn.

De "bloemrijke; paden" v ,;,de, hebbell wij
nO(l'maalshalt te hpuden, om ,ne!vergelijksnde op-
gne TAn onze achilldpJigtigbeid per hoo1d, Terge-
leken met die vaD de volgende A\usCralieeheKolonien,
te beWQIldereD:. ! !

Bevolking. > Sollul4. per Boold.
Ni•• w Zeeland 48!1,616. £28~j311 £66 5 0 "IlEmO[~eni
Queeneland 210;610 10,~92~5p 48 0 10
Zuid Au.tralie ,24&,795 6,622,500 26 12 4
Victoria '887\,484 2O,~,222 22 11 10 11Munic~jpAl
N.Zuid WaU18 712,019 14J~37tn8 20 19
Tumania 107,104 1,7~)tiOO 16 4,
Wellt AUltralip ~1Il6 ~~,ooo 12 16
K8Ilpltoiouje 70'0.1.rl57 11,1114;209 14 6
Nu, indieo dele~ opgave leo' dbel heeft, ona een

'hoojrel\ dclnk te Ileno van onlen: r~kdom en 'fRn het
ligte anJer 11I8teo,.fuln i. de Wglng eeD vljllelNrenl~aEllt't[Qe,
mislukking. Tegeoover aehuldl nioet-wij hebben ll'eJl0Q,dëJl
dat niet ~ nrgetenr-belaating ~~n; en de kracht )hlu.ic:iPlui~,i,gll!ilien~
om belsstlDflen te dl'ap:en,hRngt ~ \'an bet vermOJ!'en
om te !runnen lro(ipen. Maar: _rin bestaat dat "
vermoQ;en? Stptiijlillboudkund~ir stemmen allen )TC>llrn,amleh.lk.
o1'8r~en, dAt bet djt deel is ,.an lde opbrenjl" du
land., dat o,.e,bJi~ voor bqib}nJ,ndaebe mukten,
DIldat in het inheemache \'erbnrlk i. "oónien,
of ,.oor bftjreen .le "de uit...qeJthAndel" békend '~'U'''''''.
Raat. .Wij he~~n, daarom te. ~e~~n op deze brou
,an natIonalen n)kdom, Ilhoren'l"Wij kunnen weten, :,lilIIi~_rlll
boë wij ,tun aan' de lijde ~erij bonngenoemde

DE WITl'E BOOM~UIS:
, P&a~I,30 ~pt. 1880.

~rlaA~lr. "! {
.Mijnheer,-Gelieve onderataan4 mi®el t8jlen de

AUltra1iaehe luie in uw ,,0~en4 rrom.llll! te p~n.
Men' r.aebte 11l8p, l kelil- e terpentiJo,

1 emmerlof 2 aU008 water.
warm wezen, wal.ril! 18 inid'delen

worden, om kond te woiilen gt!bruilrt.
geeehiedt met een aa'ld~ bf tuinspuit.

twee jaren lang " moeite en
gelpMrd om mijne flim~nboomen en ,

IlIO>8m,pJlm1A!Jlte sui veren, en &1,oo!!fds meer dan
reh;eniIIlJZi~n,II~8<an middelen beb beproe1dj geloof iI nu

te kunnen .prtken jn dit als eeu
middel aan een ieder ~'kunnen ,aan-

, ;f

A. P.k.D Au.
middel doet ,olstrekt i!'een 1waad &aDde 1,:OIJIAI"~

boemen bloemplanten" maar W!i de"lve eer weJj .. lio'pg<9ncJ!tD8n,
groeijen. : J

BBRI~TEN PER ~~E~RAAF.
.. ~ I > i \.l:

--I BASUTOLANb.j . ~
I (WebBten ..fgenfu1fr.) ?

(Van ilVeb8terB Specialen O~rrespfm.dent in:
·Basuf.oland ) : ;
: MaserJ;l, ~ 84pt. 1880.

Een' Jbyale k¥rer, wiens ~pper}ioofd, door
1C.'lIIl11ln1".den nac*t beguDstigd, op d'eq 19dé'n hier I14U'

kwam, 11'&11 door Lólteea me~ briev&n uitllezoo.
'den. Let.&ea had hem gesegd, ~ij ~ te reizen,
hem verÏekerende, dat hij "iol~omljn veilig zon
wezen, claa.r de rebellen zijn lJoodséhap zouden
'eer~iedig;en. Hij werd evenwel n4gezet en op

VUJ, ..... ~'~deD· 20eWo vermoord. De ~to ltneven wer ..
deb ~8te~en onder een vredevl~g v~n Lethlale'lI
'dorp ing~den. ~;

-;---'---,; l
(Websier8 Aget).fU:ur.).i

. Aliwal Noord, 24iS'pt. '0.30 v.m .
Dingsdag heeft er een ~vecbt plaats gevon,'

den tnsscben de Kaapeche Sdber}l!!chuttors en
eenige van Lerothódi's en I Me>lel4ane'a volge-

, lingen j van de eersten we'id ~r et!:n gedood en
""'0·''''l1li(, een Fingo géwond; de vij$q verl.Oor honderd

en vijftig, man.' 'i:;,
, , , I'

I ' I;
(Web.ter, 4g.'(tr.) 1

Aliwal Noord, 2;41:S+pt. t1.40 v.m.
is ,juist berigt V!\xl N~uw E~gel80ud ont-
I Ilat de Tamboek~esi ván 'f1ali van ver-

E,O\,u",ut:1u.,,' boeren een gr~t aant4t atuks vee
~cst{)len. EI" zijn ~ri~ lagr gevormd.

e ' •

AANVAL OP MAFETEIfG ~C$S~AGEN.
[OFFICIEEL TEL~GR.Ul J.~ ,

Kolonia!. S~etarie,, 'i 23 ~pt. 1880.
Kopie van een telegram v~ d:en ~omlD&ndant

Generaal te King Williams Tá,wn, onha.n-
gen 1.2 v.m. op ~S Sep'~mber~ ,

2& Sepl'-embe.·, 'a Dachte ~ u'ir. p~ vernomen
Ma:t,,~t" 6 op 21 dezer:ia ~ngevallen door
rebellen. Het gevecht !duufdê den gan-
dag. Rebellen iafg~I8.fteD. 4Geen bel'igt

,'~lI1~r.r,Rn.verliezen I~ hel:i gletel~grafeerd om
Grant dadelijk opi te; zen'den, die digt

Bark ly behoort te zijn. :Ik; ben voornemens
het ~de regement BoerElurlliteéif ,te zendeD,
naar' Palmietfontein o~ MfJ'etJ,ng gaaD zal,
de Civiele CO;llllIl.issaris "aii Hetschel berigt

d~t bij het lIonde:~, ~n tedden kan,
IpkI:oblll.llE:8l1CltllCis op den 2psijm ~lt aangetast.

1200 man, die:afgesl~en werden. .."
'''''U''IUU'U lleeft provisie voor ~~ matnd. K~oe~eri,}!eli .tuk , :]

I -_'" -'i i ;. LlmOCDl!.n,per 100
I ORANJE VRIj~TAAt .NIU't,Ïf'.t\I.l,leJ'~~ "';1
, , , , '. Peteree1ie . . .., "

, KANON~EBULDER -I~EN ~ONSTER-I Pijna~leD,... ,;:.
, OIAM.ANIr;·, Prei, pik boa. . •. :

i ~ j RadijleD per ooa _~. :"
(Jf ebster8 AgBlltUUT.): S~Dt,.A~IlI..., ,

Bloe,Moaterir1, 23 Sept. S~~uiee~jelen, , ••~: ,
: \ UlJen, per 8 ba. . " : '

we~d in Ladybra~d kanon~e. ~ortelen, per boa "l: I
De lngeze~n~u ;sjoedden Ilch Witte Wortéll,

, ! I ': ~
I t ~ ~

,s.. &pumbw
11'0-160
010-011
2'0~240
o 0 2 - 0 0 2,
o 0 2 _,_0 0 3t
o 9 0 _:_0 10 0
OB1-0'31

••• .() 15 0"':" Ó 15 6
o 0 0.-- ij 0 Ot
04'9-049
oa8-g3S024- ~ll
o 0 1 - 0 Il
o 0 lt- 6 0 2
o Il 9 -- <) 12 0
0311-0610
OO!-l--Oll
o 0 Of- 0 0 1o 0 q-- 0 0 6'
o 0 11-- 0:0 I,
o 0 ('."- 0 0 Of
049--050
o 2 '7 -- 0 2 8
o 18 '0 -- 0 19 0
o 0 :li-- 0 0 1~
o 0 l;i- OOIt

aan de J:kNl"'eDI~n
Nesbitt; laet gegefen

lU.IJ"U''''''~W{41 QP te mnecheren en hoeft
Robert C&T'lialepas met
mail te bt>ilchermen, tot-
'hem kan aflossen. Oe

Zatm-dag ve~"acht. Kapt.
om lij ne Ill&!..t t[9t1 ~-5 man
de heer Munnile hoopt
kunnen houden, tot de
worden. Tu .6~rkly ia

mAt de tijdin~ ~8J1 den
~Ultelren door een ICOranrlO

aantal V&n, zijue a~D
,IlCrO<)UIi wae. ,

is wel opgewaaseli -tegen
;mC)g'eUJM;e2e,tMlur'Se.ll8Ilen ea geniet hier alle

I
----.....;.f--«-

D'III''ltDn ,.~~_.~~ I

I
e a. Id. .£ e. d.

n,...n....I'I""." ..l.'pr, 8 be. 1 4. 0 -- 1 10 8
" 0. 1 ,7 - 0 2 0
.. Oli8-033
,'.084-0110

.Luk 0 2 6 - 0 2 9
... 0 17 6 - 1 0 0

5 Karren.
7 do.

,
"
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