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DEEL KAAPSTAD, ZATUROAG, ~ SEPTEMBER, JR77.
______ ~ __ ~.~~._ ._ .• ,_-_._-_._. __ -_._._, ._. ---.--.~---.-_. ~ F_7_· _1_a.r_·_-_7TT~_ZE~-_·_·Z.EEEE_-_·_.._-_· [~'--~~---7T~-_._._--_- . -__._-- ---- .. ~ ~ __
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47.

SMUTS .~ HOt\UfR,!
No. Il,

".lST~ILSTIAAT, IU.\PSTAD,DR~ Brochunl, Boeken, O,rcu-
1aires, Rekeningen, Doop., Lidmaten" --- --- .__ . ----- i AANDRRL80UDF.RS wordt btrigt. dat de A,te

III Huwelijk'! RegiJters, Doodbrie1]es, ! DE HEE.R JOBS. N. HA'YMAN, voornemens zijn de de Boerderij op le j!'evell. I ....n O"l'TWnkom.t nu complf'et· i. en fN

Arl:~s Ktlo<'.,t jes, Bezigheid Kaartjes, eDJI., heeft ,le Kamer' begunstigd Il.et de Admilliu rat ie der Vel kOl1pin:.: van l iju" Goe- : ""d,,rt ..ek~.'"Ilt! I,~t .a" het K'ut ",r .,·an d.· h-er ••
,:n:. enz SI gt Tl k eieren Ik I' I dd' JOl'ieJI &,COS!HTr. An j.,IPY'>'I,,,",. K'.Jllltad. Aion·a en e ossen " we e za ge lOU en wor en op .' 'd~~:batl.!~111 "'- 111110. ncz IIll't bebb ... " ..daan,

~.'." ,.,'!.'I.'T" I:'''. [;."d ...tl Ir"rd"11 111,1 ''l)(~.1 fJfI ' - • ' opw sd de lOde October ;kUIl~lllll. dr"e,kl.a.(lIdc. prnO:lra:I~N ..ndH~6f;O"
~f"II h"'IJh'l'rl,;v1t.l r..,, ,,,t""ff 'J'·/Jrtl')!. • I oen ag n D LS. 1- 1'11 S!·c,"tarl. In 'I~,t ttiA'.I1c-r:,..... :\o~ voer

; I ......__., --- I. " ' , I htn 'p.onliertt'f'tr,·IJtIl. "I. procu,allell lIJn tI! Ter-r~:w"!i'l"4 AVt --....."I.t~,..,~.." ......mntternT':mOS~lalwordenopgeTel1(lleR:LAPMUTSSrATION ... .1: I I b krIJ"".bljrl"bret'Mlf'OATO)'f -n MALAJl', Wtllin~-
Ve Zai -~mK&an en Volksvriend r~ op WOEN:,D.\n, DE~ SbEN OCTOBER_ Zij zijn 'all het Bililleltiallu, en moren !lOOUIKIlf'n volz euden dR_g,a II wanneer za aange oden word~I': : t 'II; ,I. "ILLIRRa, l-'AURY ,,\: Co, Paarl: F. J.

[ '. a opgebrag t door Klip!. B. ::;ll'iCI.AIR en sijn in goede conditie " D~ welbekende KOSTBARE V~- EN ZAAIPLAATS , JOUBt:kT,.F'.n5chhoe~; r.r. l'u..~A:-;, ~Iell,nboech;
)1, oIl

l
e-o.llf\lnll' np ,ht bla,1 IS III ,lp !'ta e I " I D. !J~: \\ AAL, Y'~ll'eh>rl.!; J. ~ OE VILLII:RI!,

£1 11<. ~'I i'J de nuile"di~tllkten £:1 pt'r M. L. DENS'!JSAN & Cu. CClt E E Z E HBO S CH; KI~I'DlUI.; en J. G. BEATTY.:\I".to;;u .
~a' , "1",/ "rl"nll,our. Aan I'I(!'II Int'ekenaar , Op IAllt d-r ~)rr.ktle,
..lij ' I.'A tI)!I.. hl",I"11 r-r "Hk It>'l!ezollden. De heeren J. S. MARAlS " Co,. Afslagers. i Ilro(\t circa Acht TIonderd Morgen, omtrent driekwartier uur rijde", Villi het ALFRED Gi:0. JONES.
~,.. Zij die voor het Blad wenachen te IMal"",sburyscne Spoorw!'g Station, ;.:-e1tgcll nail den grooten weg n aar Hopefield, CII Seeretaris .

eedanken moeten drie maanden voorwt I der halve ~oerl ~el'ehikt "nor be7.~heid. Kanp.ta:l, 21 Sept. 1"'~;,

kennis geven va.n hun voornemen. ASS 0 CIA., TIE ' ]),.l!,·I,,·ele plnats is i., u it mu n tende orde, bepl er.t met circa 7,000 nïjll,stukkcn, :300, - ----
.-= f'· wa. - ¥ ZA: Eiken-, 300 Blue qmrl- e n verscheidene soorten I'au Vruchtbulln:t.:I', Ill(lIZI~U vau Vier, ZrlO AFH.IKAA~~C:lE

• • • i llll'rk ~t/llldhoude~ldt' stroomen water en volop l.ou t, b;jwudn gt'Schi~1 voor een I \', •• bo , ..
, . . I Stlll)mrnol~n. . '1Ijlt Dll'et·S- ·er~eHlglng.

". . PU'BLIEKE V}~RI(OOPING- : VIER NIEUWE KAMPEN, omtrent licht mijlen ill omtkrc~, omhei",; mekl ijzt'r-· Al'I'LIl'.\lIK~ 'OOr"8 b.tr t- kklc" un StCT'l!-

I draad, waar van drie met ijzeren staanders, zijlJ onlanf.{5 geula. ·t en zeer Io:eschi t vonrS•• 'ltr. l-tt- S"h.p". ta'l.en Ho.kbouder dr zer V.rPelJiging, ge_
0(;" .. ..- TE I Strdisvo!!,tlls «"ti Vet'. terwijl de hoe danigho i.l van veld voor grazil,g lIil'l;:e[;ol'g kali tlllt Ull ,!e het l'eI! JIlNES & COI'SUT. zullen wordeD

U8 0,. do Bokktl. ,;:eroprnd worden. Als Z'laipl~flts kan Kocz enbosch teil sterkste WUl'd~11aaubcvulen, duar outl',rCt" lol [)O'sIlEKl!:\li j OCTUBER anl,lt.S T .I~ L L E N BOS CH: Je eic;cll!lar jnarlijks meer dan 2,000 mudden graall 1\'011.

LEVENDE HAVE,

ZUW .AFHIK.\A:\SCHE

Wi.(uboawers.lereeaigiD~,Executeurskamer.
. -_._- - - -_--

ZET.DZ4ME KANS!

BOVI.::-;tiE.\IJ<:r.ft !.!~'Ill ~('h"p"n 'u Hokken
) zal lip RaDII. Maandag, 2. dezer, lt I VAN

:,~·~~~;i:~H~o~~;I!~~Ikuehl I!)Or rrl", i"g Yan Vaste en Losse Goederen,
DB VILLIERS, r«URE & 09" Afslagers.

raad, I';; ~'ft 1877, In den hs.lffltea BOftlell'81 J80,tN JURTIN ENSLIN, J•• i.,.

Sa.laris :£2150 per ja&r.
Op lset der Il,rektle.

ALFlCED GEO. JU~ES,
Seoretaru.

10 Sterke Trekezels
H.i Eerste Klasse' Jonge Ezels
W Jonge Paarden
34 Gedresseerdl' ~l,'rri("~, Vf\11~!t~~ 7 jaar, waar v.m

schen HeJlg'st ". nr,I~OIll:\IJ."
1 Ezel lIf'ngst
8j Tngn'oerd,', ['Jl voortgde,ld" OoiJ':1 (Italllb,'uilkt)
70 R"llllmen van Ii tul:.! juar do.

!iOO ~!crilJ'l Aalltcd ~CILIP('"
!ZO KrHijen veu cc IL 1ll1,1,,!;el·l'llIlla.s
HJ V ar kens

lO I all den ingevoerden Arebi- I MAL~lF.SBURY

i IIIGUTIURSIAIIIB..
KrllDisgnillg au hndC'elhooders.

Publieke Verkooping DE OnJergetcekendcu, in hunne Letrekking als Gezamenlijke Curatoren ill
\ vx bovengemelden Boedel, zullen publiek doen verkoopen, op de Plaats

LOSS.' GOEDEREN zelve, .

, , A~, ,,~; I'AAlt!. 1 , OP MAANDAG, 1 OCTOBER A.S.,.
Ol' I~illgsditg. t5 Srl_" 1877. : Tf.' Ht, I:Bt: ,~ IOIlGEl\8, f

Het VERKIESLIJK EIGENUOM \<\11 den Insolvent, bestaande ill een
li ,J. I "~'"",,I,,n,,.,f~'~ r a n (_',)J:~rll.\ J()!!.\~lf.\ I welgebouwd en stevia \,"OONIIl:IS bevattende de noodige Gemakken voor

".'" :'i lf J\!.n.. , .J,I'"nl~ 1)[J,r~W,ILlI '''' . .. ,/"l.. 1 d' ' \lTIJ ....T!-' KHt"}' cl
:'\11·.~PkJ\ril 1',1'1'1. IIDI'I:I': "'AIIL. - leen fatsocnliJke Faulllw, rusrneue een '~ ~~ A .' S, aar annex, zeer

-.-.- ges<:!tikt voor een Hotel en Bottle Store, uf undere Bezigheid, gelegen ill :
Ol' ho""~p",pld(It,,I,.lurn Id ,f, C'lr!tor in op' de Birdstmat, in het Leste gedeelte van het Dorp. .

I.;tt1 ('i I' H,H....,' ... d '('II Vf"l"k" )lwn. de '0l.
~.nJ" Go..d",. I, ,I.ar."" I.-ho" ."d", t.w. : Alsmede, de volgende Losse Goederen:

Stoelen, Ll.lnpen, Secretaire, Schenkbladen, KwiHpO- I

OVE[{~E~I\O~IST[(j Ar t 2~, :,:1 en 40 un
d" .\·ct ra. Overee komst , ...or.It I·ierlilede

I ~e nis g"gerel', .rat Jr .TnalliJksch~ ,\Ij{fmeene
! \'l'!'I>(;vlerill~ 'a'l :\1li\dftlhout1ers zn! pl.au
h,·hbt'1I t~" Kantor- II' M.lm .hury, 0., Woeu-
dag, den 17den October 1877, '~ voo-mi Ida':8
to. hnlf tien ure, om e en \'rrs:,,!C voor de \'~r-
~Ild, rin.! h' l'll~m v. n d~ : ellll',edel! YBIl Let
afi(elonr,el! jail', om Divi.Jen d pn !'e:r,uI.eralie te

I "rl kI"r'l\ V." ".' ,,'j, SII'IJ; ,." om drie Dir, eteuren
'n 1"",'" Auditeurtn tp kll'z I', :11 pl.ats Vu" de
i,flrt,denrll' De aflrc"pltde l'irl'Cleurl'lI ziju de
\\',JEl. h"rrn H. Ii. (jI>If:FY, J. A. DE Koe .. eo
J. J. ~li-'STJ'kT, Dr 11ft,,· I. ,"Ir AuJiceurCI\ f.ijn
de Wl'lrJrl. heer-n J. W. ~,(lORIlEIS, L.ZOOIl, ell
:\fs. S)I( l'TS, .T r.

WAGENS' en KARREN
d P,1ardl'nwa;:eI18, met ijzerun 8S

Il Open Karrell
1 Kul' do.

Ploegen en l~gAl'u, in
.j. Span Tuigen (k omple et )
~ Paar 11ieuwe Karluigeu

14 Gel.Jr~ide Deeslenl'l"lIen
20 R1l.nuwe do.
3 Stt"l g'f'looitlf' vcllcillakkcn
2 Ton IJ zerd raad

IJ urell Staanuers met Klaauwcn

,l.C.,. ::'t,.. I,u, l.eo.mlle'l, B:·j.J,.n. :'pi;l:els. , EETKAMER-Tafel
'I\'."h· hl"..,. til :\.nzelt.f-I •. Kat.l., :J lo r"lfe ,
Ir. ,~,j,rk ... l! II. IIllro;ul(lt· eli HIII.k:"kk.u. G;.8., duren, ~lat, enz. ,
ra ..1."":"""'" Keu .. ·, ..:-r,·dlOClup. 0"1. I SLAAPKAMED'S-Ledekanten en Bccldcrroecl Spiegel ii Ká.stcn Connnoclc I
V,nj.r aiie 0'>1"'." \\'.~ellll"k""h ..ut ." (;tretJ.j" ' .n,_ 1> . cl k'" I ""7 h ' Kl J' r 1 N .' i

.~h.p, \\',,~.n,," K,I"CiI, WI,·n, B.k.tll ''u Stoelcn, ortma.nteau, I{ln er'ate, rt3,l:;C - en ce ttues, Ml-I

.n"-' h,~f, ,01 \r. Ik. ,.", lua.cbille, Lalllpen, enz. :
.I F I' I'EI~()L", DISPENS-TrommeI8, Knffijrnolen, LantaarIl, Sclma.l en Cewigten, PorHeleiu-,.

1'", . 1- "'" '. I ~;7 ~:' n'g C",ator, J Ghl.1;;- en Aardewerk, Bottelmanden, Sodawater, Champag11c Cider, I

D V'Ui ... & 0 V d Adm Bier, Charnpa!!Tle, Porter, enz., ('nz.e I erS,Jlaure 0 en U· I "v
--- ~- ...... -----.-- VOOnKA.~lER-Ronde Tatd, Stodcn, Lamp, Mat, enz.

KOMBU IS-Potten, Kandelaars, Roosters, StrijkijzcrM, K(l.';ten, Emmers,
I. \Vatervat, enz., enz.
i PROVISJEKAMER-Dnlivenbalies, Hamer, Schaal, Kna.rsenvorm, Bushel,

Stalhark, Gmaf, Mand, enz.
In het Wijnpa.khuis:

5 Stukvaten, G Kuipen, 1 Trap- en Onderbalie, lOpen Kar, :3 Vaten
mrt \Vijn, 1 Vat Brandewijn, 1. Le~gers Wijn, Leggers, Trechters, Kranen,
\Vijllpomp, BalieH, Ankers, 1 Zaag, 'lttkken, Bottels en Flesschen, Slijpsteen,
1:3 Amen, 4 Hijders, 1 Vat Azijn, enz., enz. .

EINDELIJK-l Stel Achtcrtuigen, 1 Ladder, 1 Rak, 2 Toonbanken, enz.
En wat verder teil verkoop zal worJell aangeboden.

J. J. D. BUIJ~KES,} Gezamenlijke
J. U, MADER, Curatoren.

GOo
op :a~t der lJirec:eur II,

B. WETHMAR, ~Icr,
!I[;.!m~,hury, 20 Sq'!. 1877.
N H.-Ill' iC!1 rl~ ,"t'or!.!p~t-l,!" y~ri\!~(Jt'rirll! 'nn

.\rl. ;_t;; (li" k",nl!!lt'n ~ 1;'1'1'1<. emlrtllll 'All
,Iet! id, lt ,1~/' r) "I' Je t)p~ciale \'ergadt'ring

I wordt I&ngenom~u, 1&1 lie V l'rkleting van drie
I Direkteureii, dieu o\'trl'CnkClnlotlg, ['laall bebben.

'! l~~aflredCllde Auditeuren I.IJIlherki~8bllar.

IIACHINERIE,
f)oBchm:rrhilll', (/; pallrde'lkr~cht) 1.1"·r geschikt ,"onr S"ldllllhahllaische

Illnakt lOO )IuddclJ Room [lf 300 Muddell Hal't'r ~ch(l(lll pf'r rI~g.
Ve uorschbnk, zoowel als Ot' paartll'lIkrdChl, If)Opt ('I' wil'leli.

I Paarrll'll111olell .
1 Howaru'ft Snijmachillt'

12 Raamsenst'll, eJl 't!"rder alle gereedschap wat tol de Bocrderij behoort.

uoeren,

76 Mudden Zaad.
Voor verdere inlichting doe men aanzoek bij den eigenaar, of bij

B. \YETH'MAR,
Secretari~,

BKA :"<IIIL\~('S l \\,",\'EL
~f'iI'f'P" :-;cl.lHPIl,
\\,,,! :,('hlll Il

7. ,k True~8
STAANDE OOGST, Lijst va.n Aandeelhouders.

Malmeabury. 2:> Julij 187;.

SMUTS, LOUW & Co., .tfslagers.

Z, IS.tr('flt n
:". k, I~

Ackerman, lJzn, D W LoIIW, Th. A J'
Aardt, J I "aD Lve<lolft',Wedllwe H Jl
Ackrrman, J" DJ Loei", .. , Tob C

I
Ackwrmall, E C W 1.)lIw, J )\1 A·
AC~HIII.U, l'. B" ... on L, uW, A W

I .o\ckcrmHlI, Sr, DJ· L,U""'C~, Thoe U, M.l)
Alb .. ti:lI, J J M"6lt1't, JJ"

: BAard, W P ~lulltr, J.
I BUI'llI, A J 'Iloorrt-eA. .0\ H
I B...tl,i~r, I' J 'Ihl)rr •. ~ W
I 8""."u, We"owe J H ),1oorr,"", L.zo, J \\.
Boslou. C' A • IIh I li.!!,.., W IJ

D· t' Blccard, F L C, :v lJ ~Iu.Alk, J Il.rryvan leDS. i BiooarJ, J J .N •• thlltl~, WeiE ... J H

I
B~udl'ml(r>'''rdu,,,,, L F Piton, M"J. Il C .M
BICC&'d,F<I.. Ltltre,.M,U Shal!,C, C
H.w, Jr. J :\ Scboor :\f J <an

, B •• ooll, ;.; J Snllnt, .MPJ. J de
Braud, J (; &nuts,::.oF, M

OP DINGSDAG, 25 DKZER, r.ullen SPECIALE TREINE~ lJaar Stellenb':>sch \'aIJ C:emeu'. lt J SUlIdt, W li de
de Kaapstarl vertTl'kk ..n te g.Hi ell Villi de ~!ulJeudei JUIICtie, le 9 Ure 'li Mur- I CraumPI, J. Smut., Jr., ~I

, "I 1 I . 330 K d DUCKltt.W IJ Smuts, Ths A J Lgens, terugkl'erellde van St.,llellbu3ch I'aar JJ u dersv el, te . 11.01. E~II1~1"larP ~ap!ta le i EatCln,Tb. J 1> Smldt, 'f ~t J de
5'30 n.m. StelleJtbosachc PI~izier~aarlje8, lste eli ~de .L:lassl", te[.:l'n llto:e cl rlJzen ,oor, .Eatol" '~'i.!I A S....il. H J
cif' Dubbt'le ReiS, 1.ullen ultJ,(erelkt w~rdeJJ te \Vt'lIwgtun, La:!y Grey Brug, _Paarl, GOUM, J IS Il Kmll!l, J U J

van DI'enst. Klapmutl!l, Muldeuvlt:i t'n Kraaifontein, Inl't de'1 Ealitell gewouel! Opgaanden TreilJ, eli ; G'I'fIf. II G" SooIat, Wedu"e A d.
.. D K 'I . . E4.· . 'd S . I GrBtlf li lt il Swub, 'I Ele Kllapstad, ZoutTlVIer, urbanlveg,. UI s~t~lt'r en euteliller: mc: en pecla ~JJ , Gou.,·P C 1-' Smidt, Jr., W de

, Trein, \'all de KaapstaJ verlrekkende le !J'IJ d Murgeus. Dele IUarIJ". zulleJJ ~eldlg Gre.If,J'!\f Stlgl:njC, .....F,
. zijll voor de Taugrei:; ('p dcn cla~ uer uitgifte of dell ~olgeuden dag. Ho{",eyr, J J Smllts, J A ua Aarde

T A K L IJ N : . Hutultyr, WeiE"', N J '1'&110" A C
• I J AM.ES DELL, Directeur vlln DIenst. . Hvcveu, A VRnder TOit, H Il T da

de Treinen I Kantoor van den Directeur van Die,,!st, ! Harnman, J N Toit, U J du
19 September 18ï7. ro~:::: ~ J :f:;~.7;:~e~ ~ C

,Kock,JAde· TOlt,APdll

van DI·eDst ! Llubscl..er, J,:S Y':hc,., L J .le Jongb Ge
I i L&ub&chrr. C Ylllio", lz H de
i Laubtcher, J. Wethm ..r, il
L1mbari, S ti We,;., W.

Ve aldIlI gemtrkte • lij. de t.>geu"oordI.re Direk.
te.ren.

i.;

I',illl~ Dra.!d
\\'.~."..\8''''
h ar .. \~.t"n
\ cr,.'" l'o'Jr \'an-
[]z.,,,.,, PljP"1I : tot
K ,f"'lfdru
P,,",d~1I Ho,'fl:zeI8

I ,!uim

.Westelijke Spoorweg.-; DepartementTE KU()!' PIJ

Co., I
I
I

I'

George Findlay &
Hardewaren Pakhtmen,

Kaapstad, Kerkplein,:~ Sept. 1877.

De beer J. G. JPlelsiertremell. - WeueJlDen te Stellen 'bosch.MADER, Afslager.
GKAHSTR\AT.

(
-; }_THOl \\'P, m .. t Spf~iail' Lio.ntie, ~p-Wo~;'_!
ol ,'a!.!. d,n I ,'den d~,cr, "oor JJ!, ~. J, ot: TOIT, I

\onrdH 1'"" I. I Je Hrcr P. ~. !lE VILUI!:RS. J.J.I.,
In·t JOIII("",f'r ~. E. 1l!I.llHS, ,kc.hter " ..n w'jlen
d.1l" h" r.J E. I;Y.JHI's.

. (

Westelijke Spoorweg .-Departement
w, "j Dol "en li f Zoontje gebDre!ll.

VERANDERING VAN DE DIENSTTAFEL.
ALRERTljS PEPLER.
AOATHA ~II:.UWOUDT.

Tu'ba~b. !!O Sfpt. 1877
STELLENBOSSCHE

I'tOP en na den !stetl October aanst81nde en tot nadere kenni.geving, lullen
op deze Linie dienst doen ala "olgt :

.h. 'aaHie ti lrintlr •. V.MV.)[,

6'55
7'4

7·34-
7'44
S'O
8'Zi
8.32 DE.attentie 1:l.1l P~s$a~ier~ pe: Spoor\Ve~ tlIar of van Sf:.lfcllllo~'J' ~Yor~t hierbij [geve.- , ONDERLING!':

t1gd op de pas ult~egeve? rll~u.we Drellst-tabel, WaarbIj ,oor7rcnlng IS gemaakt voor I Maatstlaappij la. Len.sveraelltrilg
de gemeenl!chap met de Bulten-drlltnl(t('n tweplll<l,,1 per dag zoowel als "oor het terug- ,
keer~n op den.~('lfJen dag vn;; Ste.lle~bosch, hetzij fla.~r !(~a~tad of naar de Builen-I (MlJTlJAL),
diltrlkten, hetzIJ naaf Stellenbosch Uil KlI1lpstad of de BUltelldlstri\len. IDE lERSTVOLGE:'i DE DRIEJAARUJK-

. J ....~IES DELL, Dhekleur van Dienst. 'I seliE YERDEELI:"<G VAN WINSTEN
. ral pl.ate h-bhen op de JAARLIJKSCHB VEB_
G.AIJERING VAN LEUEN in AUl1lUtua 1880.

AUe vóór den lett'n ;'\a"t'm~r 1877 ultgereiklo
Po!Jssen r:ull.n 8I1'praak bebb-o op Drie Jaren
vali tien ab!den toe tt kt'nll'U BOllUS,

!Ore I ~~lie,'- ,terhllre de \'0>r3Ic:1"n tot '\glU-

, raotie onverwijld in te te' dell t"n HoofJIt~lItore
t~ Kaapat..d, ol ooor mldJd van de Agenten der
~Ia.,,: lIChapl,i:,

J. C. (jf!':, Secretari!,
Kaapl!ta,I, H Sf'ptnmbcr 11'\77,

N.M·1
~·.5 Vertrek van MulJernlei
2'54 J unctie om 8'04-
3'24- Aanko:nst te Stellenboscb om ... 8'5!7
3';# Vertrek Uil Slellen bosch " .. , 8'S!?
S·50.. "Eet5terivier" ... 9'02
l'Hl" "Kuillri"ier.. 9'18
4'221" .. D'Urbaeweg " ... 9'29I" "Zoutrivier ".,.10·~
4'4-5 (Arlllkomst te Kaapstad tt ... }0·10

JAMES DELL, Direkteur un DieDsI.

I

OVERLEllEN, den 14,1('n deur, on. teedn. ' Vertrek van Kaap~tnd, om
gellefl Iloch'ertjl' JOHA!!!'''' CATHARI"'..I., Z ..

d .1 r . ~ I a.. " ..outTlVler otin dril ou truom Va".., JerelI e'l '" (.l(l'n, .an •
geYol~n """ eétt Schorpil'l~n'~t't. Het IijdtD " "D'Urbanweg "
aunrJe sh'bts Il .'~.Diep betreu,d. "" Kuilsri vier"

8. J BUTHA. .." Et'rsterivicr "
il HAankomst te Stellonbosch "~1. UI A,
a"b. D& Koclt. I· Vertrel.: van ~tt:llen boscb ,t' ...

Bot Ri"ier, Afd, Malmesburv, Aankomst te ~Iuldernlei
19 St'p'l'tUb ..r 1~77. . I J t1tlctie............................ :

Ifke.d.aki.~ ... IliHftrw .. tea ea
Vritl4lu·.

OP dell a,ond .an den ,·ijf,len JezH, kwart
'fOOI' acbt unr, h.eft !l~t den grooten

Kind. "l'i,nd behujrtl, uit 0011.' armen op te
r~;cn in de zalige rn~t, die er oyerblijft vOOr
(iodll 'olk, DUllgelit'fd Dochlertje A~!'I4 J,llIA~l(j,

i" deo oud ..rdom 'dn drie jare", 7 ma.aden én
8 d.,en, aan de ge,ol~eft der maz.;Ien.

Heewel wij dit hartelijk b,tl~ur,", .illt'1l wij
juichen midden in het .. rdriet, om de zi-I doOr,
'b~t II:tloof, le troostrn met dt'te woorden bur I
ttolfdljk over,ehot 10000l:e.proken:_ I

lJierbaar hartekiDd,
Door uw ou,iers ~r b4>min,I,
Lil( nu .td in JuUt! .choot.
Am~n, 11. grluk. ~ i:,oot !

J. l. W. K. :\"EL,
M. ~r. w. M. NEL,

M.M.

Westelijke Spoorweg.-Departement
KENNISGEVING.

519
5'30
.'5'58
6.88'55

Kantoor, Direkteur van Dienst,
~() SeptellIber 1877. Kantoor, Dirrktt'ur van Dienst,

20 Seplember 18i7.
r __

Dienst.: Aan Handelaars in en buiten de Stad.Westelijke va.nSpoorweg. -Departement
JULMISBURlSCBE LIJN. BATON, BUSK & CO.I{ENNISGEVING.

HEDBEN THA~S O~TVANGEN HUNNE BAZAAR.

geel. :-TKElIKAKr.

Olijyenho6('h, dist..('.lvinia,
10 Sep\tmbcr 187i.

GROOTE BEZE~DI~GEN
GOEDJ:BEN

DE Lijn tusschen de Stations KlipbeuYel en Kalab8lkraal zal "oor Publiek Verkeer
~eopend zijn van af 25 deEer~ De Treinen zullen dienst doen .18 "ol~t., t.W. :-,

Vertrek Yan Krnaifontein te 8'40 ....m. en 4'30 n.m naar Kalabalkraal, en vertrek van'
Kallbaskrul te 7..:; v.m. en 3 uur n.m naar Kraaifolltein. '

JAMES DELL, Dirfcleur ,an Dien!!t.

EERSTE
NIEUWE

EE:-i DA!AAR. ten b<-I."w,·c no ".n (~rgel ill
de ~ederdUllicb utreformeerrie K.r' te

WIJnber, 1&1gebollden worden io de Kerkacb~l,

Op Vrijdag, 6 Octóber 1877.
. Bijdragen in Levende HaH, Vrnchtell, I'nz.
, lullen In daok w ..,d," orrtyar.>ren <loor Ilejo(Yr.
1,1. W. LoLW, C.Llt.utia, eD Ht:lJIDlItU .., Wijn.
!terg.

I~GEVOERD VOOR HET
Kallloor van dt'n Dirl'cteur van Dienst,
19 ~eptembcl' 18ïï. LENTE· EN HET ZOMERSAI,ZOE~.



DR ZUID-A.FRIKAAN EN VOJ..IK8VltlBND, ZATURDAG, 22 SEPTEMBER 1877

ell Gtbroiktt
liijden.

Stu~,atf'n
ws.

3_
0'1 bj. n ,h, Jen 'rt",~, n: n l,oh

d., ~(I d~r ~ Il IJI~cr J J Jil ~:UE\, I
Houtstraat

bl
ZATrJRDAl" 1'2 SEPTE:\1BER ]M77

• DE L.lSTERZAAK
REGTER FITZI ATf(!l K, hoc wel blij k baar nog
verre vau g~.lolld, tidloostte ZIch gisteren
de moeite, \ an ZIjne woning stadswaarts te

e lel de, C I, komen, ten einde 10 zIjne Kamer de appil-
1 ,; naar k ,II I catte aan te hocreu van don heer RIJk
IJJ de ~081eD J '1 t t Kle Sueur, Otll ell.' agIs raa van aap-

stad, den heer Campbell, te ~c1lt8ten, eon
I voorlooplg onderzoek In te stellen tegen den__ f..;"..:_er_b_e_;rJ:'::... "':':-:- I heer Gt:ary om dezen ter kriminele teregt-

'l13 stelling tu verwrjz en wegens libel Sleehts
lOl 'lIe verweerder had het Toordeel van eenHFf FT den .,. !.: rt leo inhou I fll).do n en I advokaat om hem hIJ te etaan, maar de

~r 1l0~J3-0 ue L-err..,de door Va J J zaak des applicants leed daardoor 111
K TH I' n "t_eJOproi:re IU d. 'Iutu.! H.II 'gecDen deelo, want een leder werd getrof-
KMP!!!:l IJ" !:lqo"! 'I'a~ \llChfttl ~.r'l'rt, D. feu door de bekwame WIjze, waarop zIJn
III' I ,\\ I~r., - , r HIJZ-I"t{ f~r "t'rk~",l~r~, 11'rocur\~llr, do heer C van ZIJl, die be-
n. \ 'frrrl Al r I- ! "l ....t 1\ I Il"K '~Jrl hnrtigdc HIJ scheen even eoed thUIS te

\f 1
1

,1' V. J "chot'~I~e r zIJn In het Romeiasoh Hol~udsch Regt.
r Jl P r ladr' al~ de beste, hoewel hl] een glimlach

....-- ....._._~_rft'_!!P'I aan het gehoor ontlokte, toen hIJ ge-

waagde van re Groenewegen. van der
LIDden en die andere tellou»," een abUI8

from dat hl) echter spoedig herstelde door
"schrijvers" te stellen ID (le plaats van
'fpllows '
Niettegcnstaandn Je door Regter Fltz-

patrrc k genomen moeite vorder de de zaak
b; J' J tons H Paascha, I;L'en stap verder De argumentatwn der

fr to this port -Poppe d: Co, regtsgl'kerden liepen zoozeer tegcn elkan-
agt der m, cn cene private criiniuele prose-

1- -EJIDLUfl(h 'c ~tle CRMSt, ] 734 tons, cutio IS zoo geheel zonder preeedens In de
E JoOl" J~~ U from I JartlDouth 2 lt h Aug, to Kolonie, dat de Re~r sich DIet wilde wogen
th,~ port An le~otl « \lorlsoo agentB aan ecno beslissiug van hot rcgtspunt,19-Dupnv rif' r om .Fr bk 44"; tons E
AI1~y from Kl\rl;a1 Ist Au~ to ~fartllll1lne, zonder oeno meer vollodlge argumeutano
wIth 0(01)('8 Put m for supplies - I'h lil son, "vor hct Hoog Geregtehof Daarom be-
Wat.)Il tt ( 1 agents t sloot hIJ, de verdere UI hannelIng UIt te
U-~alnlljll ...sc-at, Ilcltolls,1 P n,; froml't,]I(n tot d'n cvrstcn da,; vnn den

Port N,II th I, r his port ~ Ich carqo c pp<"r H'Ig'lllIle11 t{ rrnlJn, den 12den October
ore - lam,p, Hl ~ ( 0 Il~ntf; \1l.a1 Prokureur van ZIJl scheen erg uang

T\1I11 B\) -::'ULl.;o I te zIJn tIlt d( lr'lr (,cal) voor dien lillg
....Lptl,,--\lDLIICU1.LH.~l~&I.<>::_,outullDptOIl 'I. Il wIgloopcn-een ltlte waal over de

l~-Ahlrost', CIUI:::.t to Natal vrieudcn v III dien hoer vrolijk lachten
~1-l':dll1burgh Ca.tlto, CRMSt, to lIos- verzocht daarom Jat hIJ borg zou

sel Bay stellen, (lUI up dell bepaalllen Jag voor
h, t 11 f tt> komen DI' Prokureur meende,
dat met minder dm twee duizcnr] pond
genul g''l.a.il III ZUil zrjn , maar ook die mee-
Illllg' rua .kto het Huf vrolijk, (n de B,egter
Z Idu dat UVII door den heer GC.lr)
zllv,n e n 1t.:11 g'cltJk bedrag door
twee borgt ti \ lll)1 I iedc I) v oldoendc zoudo

Komen Aanloopen,
0.'d, pl aa t s I_II ,I " Oud, q,

br 11 Ru, \iu"~! Il
denz Ive .. t rUK b Kornel "I' be .!
deler ~J \ er e Il'"

J IJ 1 l IJ::; Sr

Onderzoeker, lo.

fr
A

KAAI STAD werd Dondordag veroutrust door
de publicatie van een telegram, bcn~tendf',
dat Kreli gewclgt ru had om den Genver-
nenr te komen Zien, dat ZExc In groeten
toorn zIJn kamp bij Butterwerth had "opge-
broken," dat de oorlogskreet door Glilekl\-
land was gegaan, en dat er reeds ti,OOO
gewapende Kaffprs bij Krait's kraal verga-
derd waren Het blijkt echter dat het
gansche lJl'ngt,-dat UIt een blad te KlDg
WIlliam's 1 O\l n komt,--ongogrond lS Op
het oogenblik, toon het aldaar werd gedrukt,
bevond Kreli's oudste zoon ZICh bij den
( .rOlH Cl neur, en was Je zaken toestand zoo
rustig als men kon verlangen

ZIJU
Ih: \Ill~ \1\11 Jen heer van ZI]I selreun

ons cenurzm-, 11lcon,el)ueDt toe Etn van
de glOuI, punten zijner rcdrnerlng was
g-eWll,t lilt I \"tCI volg ous rUllJelllsch
1[([11111,) eh eg't 7.(0 geducht t(ue over-
tre(hng W8Q dat tharnp zelfs verbarminp'
UIt het land als -tl lf wn-, w'stelcl, maar
III ha rst l~U(11 Idem ei-chto hl], dat de

met nnrnr
I , }.~ , I -cht cr
\ )lk"'J:1 Jl met

I. t KO""~ I \

YBI: .RN LOI!::IB GOKDRKKl'

[(){)Il J ,
"" AIS F.~

Klnpn
Bier!.;

, "t I

I I LI" I !~Bt;1

. '.A.~n.: GOEDF.REX
[ OR. J )II[ hl

Oet - '" ellen bosch, "aste en lJOII'e Goe
der n vn. , M ~ ".JIn

{JJ I.J II I I\IEIJ\
~('pt 2 ~-l "I, do, \ ast e eu

\ ill J If Hlanck en ber~

~trt.!_ \ 1 ~ I. ~m 4 I" Il m 1 "If!
~·rl I~Llt...t~K ,.rl el llu .lln, ~OOllDldllJ"!
OeI t ~"u.t \1.. II u J 2 , on,ld l'll"
Oei H 1 .r·l. K ... r t ier "ti 3~lJl nR"" id.,.
Oot :ll \ >11. '>lull "II 4SlU \'01 Rl lila.
Oe! z9 L....IHc KwartIer Jil 3.Jnl n 'mld lall.
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(t I\Klur TY. HJl!1I1m()~ -!le correspondent
'KO dOllr "CllrlJft ftlln le Pr" Id z non datum I t
Ih V \11 Ier lln!!,~n dur I"" I. uda 8

bo dl! I ~I\d en dnt reeds TA I Hond
nnnh It met buit enlieds 1 ,

hOOl~1I hiJ d i le!:, nh e ~eD &et r
wel Ini I j rps 1\ S de land-

1, rw ers ~I~t m lu dill I ndr- en We .1ell bl!
cl j!ele_'PI Jel j ~edoopt ter" III 7.. VCI p-ATeD d

Rondgaande Regtsaitting' h Iwtll1k'-1I17.l~enlll! IDt\"ID,!I II S "!lADda.!" werd
eeue kerkerftJ\ds\ergaderlnll' geh iudsn OUl e 1 pre \
ka tt, bo " 'peil en iedereen III met reikba Z~I I

ZntltMIl~ lfi .tezer ,,,'r~ le IV'nd~aDdt' lit.llllll' ,. nn 'eli DI Daar de keuse Y'&II den H.aad maar dat
te ()3I"don deor den lbofJTe;rter ~oopend Op lizcbsam Jc" sm ti t ,!1It'1I besluit zijnde een ~~Ilik
de knnllD81e rol kwam WMr ééne zaal. v ol eëno nautal sternmen ultl.'ebra:rt • P de Lerw heersn heet
aankl:\j.:t ran t1",fRt.~1 tl!j!'I'O zekeren ,,,lie He« /nk~ til le H er en tiaar-Hemd gl!Doeg-de PrlNtl.
Pl"n J lelIThII!!" du ofscb) ln met I-'1'OlleD oplu.! zIJlle !le n be1oh'l-... nde stern schijnt te bel beu, werd .,
o )~ebuld pleltencl~ vo lI!tUl de !letul~ml aen !lP n brr pp Ill!!!. hrK,,'t tot met aeno,!. teleurstelliuz
h I e- 1n,1 Il reemd \lUI U Il heer 0 1110mae van le !rl meente
Mteln BHelldlAfi -bleek dat de Ma~l-traat hem reeds ]j\~KA;UAL("JlATIl> -Op ee ne speciale vergade-
tweemaal t~ \ Ir 11 \\e~c I~ dur;.:c IJbC vo ~TlJpell nn,! \"&0 de Bloemfonteinsehe Hank hebbeo de MO-

II ler 11I\lld'lI had Jrohad red n WlIJIl.m <le I{egter 1 oihouders met rJgemeeno stemmen besloten te be-
hem zijne tet:euweordize misdaad la t beten met willizen ID bet vool'8t.1l vU de 1'IatioDale Bank
achttien 111I1llDdeDgela ,~. isstraf eli lw \1l~lU'beld, III I unne bank met al hare baten .n L~I.eD o,er kt

Je ~" ..llendain hn.l htlt HoC ook ,1"Chts "~1l. Il noo voor den pnJI vau.£6 lUs per aandeel
7.""k tl 1el.andelcn Jill' 1 lJ,,"S', een Illarlj!' ~ nooi ~1P:t"l! -Tot leeraar aan het Urev 001-
brievonbesteller .tnlll !\Rll~~klaa~d van diefstal en Ieg'e ID de plaat!. nn dr n heer VIUl Heerde, die te,e.
verere IIDg .ler poatregul&tlen te weten, het ~ het einde un den (ur us zl n 1IrJ!1.t,Ir v~rz eh I ad

VflD Im VI'D I n het wnut reeven 'lUI ~ld De g8_~ lA IUln)!'estelti de !Jeer Kirehner thaIH als K,,"eek~hllil
pleiu 8 huidig ,p er-n van de drie tellen hflm on lefwIlEer Mn dexelfde mrretun, werkzaam -D.

punten van aanklA~o1; Advokaat JOltIII m~U"'6 directric. VtO het llame. Iueutuut, me]'lhr
nri !tijd. dnn -"a"l!l;pne en nep jtetuigen op om vali l' ID jj< ren -en de l ruitsche oude wijzeree 11

:&IIc"t~n le omstandig heden a&ll Il t licht to bruD-, v I der Or lben wordell I rune Il I, Jrt te 1, oemfontein
\ dv lkaat ~lllAAdllrp tr Id lp u h ,t ~llIog van I rerwacht

1... II I den knaap tot I
voorts veeruea dagelI I

De Tra.nsva.a.lsche Spoorweg
~~_=m!!l!r'!l~~

Scherpschutters Vereeniging.
}<;r IH) lt thans l'CIIO iutc: cseauto disenssic

I ó('\"our I t lJ sschc Il de 1 ransv ialsche eu N ut 116cb8
uIl li lI\ I Je Ira.a.g f le TrallSI!Ul11D spoor-

dOJl IH.,cuUllll IIIICall~ zal wordeu geuTal{t metI I~.n"cho k \\ srtaalsche mCI.'tJ.ng e'ehouden
" pt Il bel -

'" r
"'= ] .".. ~s.,., ;;jj !'-<

7 l..!
jl t'<,.,

I
l"- I!
i 10
i {I

4 Il
I 'i
7
II •
"

n a I l n ~ V" ~cbe
bl te u I t, ell gIJ
1 I 01C ZJ Hr-

COHHCSPI)\ DI~"T1J~
Il I I LIJ K I QUa

-H I

r.
r ;
~ 0

1~12
()I'Jl. Cell • Oil ers 2

1--- 11<'UI ..en lau~
I ",utlMI \fn,,"

-\!nhll~ \ er-
di: te

n ze ven lOt If'

WIjlen Advokaat Kunhardt. laar
eeft,

t n voor

I " -1 le JL. Jud z 1 II

P} \\ HRIJKII

HOPETOWN

\ rledene JDt\lDg Zijne
"nil het r Jt nut vau

het ZAL III u« t e h Ifll ,1'1.1 ti ann d I UI \ ers 1-
telt te Camhnrlgr alwaar III d n _laaI 'lil il
v. rkr~éj!' Met peil lent_zln~ r nm ver
tren 1 ai inde koos hi] niel dad lijk
b .1 ot P vrst I a verloc P van (nil-' P
du re~'i8·pleel dheid to te le.nro n \!t)t lat dool
vortrr k hi] naar Lomlei ell werd aldanr "cl it'lL lid
Ier Mlle lIIo.: c een twee laar ~elcden nnar zlln

~cl" irt-Ie d teruzzekeerd ID als advokaat, werk-
1.'''''01 te njn, won hij leders achtiuz d )ur 111D
eerlijke I WI\Il I I beminnelijkheid HI dell I ulf&n!.( en
helder )'Jr led I ernz II ns zwaar vnil sprank zIJn lt'
'VI\S hij b~rukd Id Illl me r &Is schri I' er dan nla
spreker op_'1Lng te maken 'bur desniettemin Wilt
hIJ zo \\, I III h I IJ f als In I' Ibl l za nieu-
krustell zijne e- dachten III keruachtige taal UIt een
te 1 tlI I

\\ IJ bel ev Il nMuw!'IIjks te zPU'lIen, dat %IIn
%00 uv rw I~ht ell plvteclloU' 0\. rlijden een lYoart3
"I,. I"' l I I e I r 7. I' ( I ~n hr Ier "liD "le
de b.er hunhn.rdt ten zeer.te HrklecfJ ":li

IM)()!, liEI

l,~ Sept- mber 1/'<--
t wecdc verkoe pIng \ nn Erveu III hl t nieuwe

lt, (lleeD natuurlijk ann
Wijten I' ~lette~eO~lAanJe lit werd er 'eli
lt I k lI\ntal en n van de har d !l' l I meer naar
m li Z ~t lilt de band dan Il<r publieke fIlIt, f
l lcewel velen Je ~edachte koestereu dat Petrusville
II lt en \eelhekek I rid rp zal w rie I I nf Ik
nl Jers hop' liet 1S bliwmier fl'l\l\l I'~t.KeD OOZlt
l\urvloed 'all water, lil I~ ...r DJI' rr nll rHllcht
hl\8r~t Honderden prachtll{e Huchtwowen 0 a
IUlloencD, per~n, appels, nart)l", vllgen prUlnten, lIZ

Ilever~, llld.lln een d I!el"k. n tA"tlMr be" I • Plllhll8-
wtl t t III IIIIs.:;Ic \ r\\ezell town 81l"<:ht.adneuf Vilir uroo ver\\ljdt!rd z&ldtlnkeliJk

cr ~ na~d " rIlls" I",rl el t v ti du,r dit Illcnwe dorp lIlden ~ ... rmlte I'Plrus
1111. I II "tp Ihou· ,til v oruilgaat "we' PllIhl'''to'llln achter\\lIarll<

II\"f Il e (VUl t, r~) ~tru In dat dit zal ~e~urellis hoo~o1;"aal'1ll'lljn-
I a rt n I a 1 I.. r~ ItJk 1'1llhpst l\\ n t eh hellt lIIetIJ Mot kl,dlJhs I~

\\ I"" a I i_t~1 II u Irhtlmar Il &lleraf.chliwelllk.t lechJI tel'l Ijl
r l.ud lf Jl p(' I \_" l'drU~lIllc Uit eencoUlmerCIeel oogpunt b<'chumJ,
III lt.hy! I £1- Ml I I p~rCl t e' Il gv d ~el·!{en I~

!.. MI l (j percent \\ III \IArBh, )[el1 19 reeds druk lIJUl het bou\\eD te Patru.~\I11e,
iu'""' li II p"rcclJt Dil "Ilaull il()IK~llipHC' t ell ,eltn wachteu 'Iechtt up e<lI !iJl len ng. i

il l~" lt ptflent-\Iet pf>npan_''' 0 k ttl bt>lllnncll
I I ,oorBtel \"an den hppr II I(meyr I Jl, <lroo~tr die biJbll8 d. geheele K
Itwnlle der h014eMn;l' te Te- I~en p (elt I' hiJ oos minder stlaf llan elders
Ik 1\ tueslAlId \ an den !DU Ir Olll I et bo eren hJdoll nl~ gleo weId, nswMrdlg \"erha n
, III du :\ICIlWStrallt en op de we1l8che il r 's !log- voedsel up het \"Id, m&l\r ooze d.a.lllwen

Iiell t \t \!ln!! II door een Ijzeren hek droogen de een na d~n ander op \\ IJ leven (p
.1 I \au hetzelf le hd werd mede .. n!le houp "allt bIJlla dogchJks komen or \e~lhelo-

nameliJk - I lat dt) li.aI\d aan lt t nou' 01- \eoJe wolheu op. lot heden echter Tel dwijnen
I e lt vurl r 1.lI1 vrallP) • [II eene UI4!'f8trekth_l! ZIJ geduMe, zonder z eh mn har"n kostbare II In-

\ u _ 11Jk li ~ le nis d \t waarop het DIe Iwe houd oollMt te hebben zoodat WIJ natllluh]k
I ui \\ ejl8t ltl Il ~ h "J "urdt, aaD het zUIJwee teiken. telt3urgeateld worden
eh "I' Ic lt. , II rle para if en belend Aan de (lp Zond""" 23 de,er znl het II \ 'l"l}ndmaal
\! IH't" t t t Mn en I I ,,'ne hJn met de Grav~ I Alh lr toegedl nd W rd~lI d lor den l.ell\ Jordaan,

I' I I UI 'r lOrtIJ trnd!'T! Mn ~ Il'l'edikant 'lUl Philipstown, en thnll. ( nsul"nt
drn pacht JU\T\an voor millltell~ z('"lIg dezer gemeellt, \'t n ,"r" al. hl een !< hrale
I!~ I " t I nkhluzen van dne ver<h~ k mot en mpt dat ID t ,o.rUltzl~o1; klJlwu

101" dezelfde ~roote CII Z)( nil "lI1kehcrs le dtl7ll!! lunr
'K l kl lf lf ,n bouwtrant nlg I-'el~gd (Ill" melt" Pndll Rntje, (hij 18 balallp' I In IIIMT

Ill' .vooratell r meende dat er dnpper) dl!l'.erw ItoMouw, teL."ellwoordl_ 'lUI :-ilm 0

1 b , 'oor deo gnnd z uden opdap-en \ a.;tad.,wcrdt 10 '\ov ••mberaanst nihil I \ r\\acht \IH!I
11 I (11 UI!\" el "sr I _el .:ri zulks \ r!elt mil dat Z Eprw el n IJveng lt I tlpr 1 Il
"" de \ddeleV3tl'I\&t I\81l1llerh lI]k 7.0 I ,nn (, T I' I. dlt w&llrllJk Z I \il IS h"t te

'cl frn II II I uil \ 0 )rBtll lm 1 et ft I IU d. 1~ hllp' II dat hiJ z&1 kunnen te weeg brellj,'Cn, wat
"-I. ('Irnat te ,erlen-cll "erd \~r"elen nl\&r I der plM!SehJke 10j!'8 nog DIet g'elukt IR, dat IS--eemgo
1 Il SI vlln (lpenbare \\ trk~1l -Onder de hr !'lieT'< Tempeheren onder Olll:O boeren te ?ien~n
I I j, bnl' Il ,Ji ,. r~ lel n werclell WM er I k li Il er ve~boldenl' WI~n het geen ~ &lid Z Il

"" sn 1 ;tt Jl lltJ II \t ry. tl t dllt ZIJli naam tl n
I d I J,t JH k I I dnt~ 1 v r dplI "tlde!tJhn RAad \1 ropos' het schllnt dat het onl.n I.'"eWeZell h. r-

"rJ I vr_tl In I Ir '1' zijne phat'ln h t (,raa!l Hellltt8Ch~ met lHl
L'en arllheilll II ('/"1 lit rst be.~t bemlt lIeeft men het "el dnn knurt

1",,0 \.rs lt lot ~ nc l.ll\chu" aaulHl,tllng ZI cr... tcgenwwrthg Old elll8 tiJ I OUl des Zllnda;;~
1 r nnt sa~e aran~ ,,~ll' t Il nIs lilt Kerk tue tf Mlden" ook Wli IDl!lI, It,t lUJ "'dur

.Ide llocdlllll~hed&n beotteDde \OOr bet II&D t'tJll oo1'tLceh!{~kalant 18 ,.oor schutWl'tstl ren, eu lnt
vall mh Il1ln....en l'e !CJ nJYer de hter ti ZIJIleD buren DIet zeer a.a.nstaa! :'{o~ beW8Prt

til I I Il l ph, Jl nchn ron J"1Ift 11 I anr •• , k Mn T00r I Illcn'{}at d beer ~ In een bne( aan leillllnd 111dezen
I!"pnoeDlI lI'ehnlk u.r!{ende dat (!te pIal t blJk&1l$ aUe Ultre!!: lIJDe bereldlfllli,.. hel i had ti> k~nnenf,;'ege-
alld r~ he~"wBsqen ,Il ti.. \\ .tehllie ::,taLen van \dll om ZIJD po!It als predikant 'ran Ilvpet "n te
\lnt nb ,nir I I edt I I dill Htaten IS be~ hervllotteo IVO JIJelI no:.. lIIet tot, "n tmaal l>t!lllult

fin "n"PD HIJheid want p-"komen "ns h. tretfel1lle zIJn p' I~pr Het komt
Ic Hl')roedlllg toe ,oor schade, Illij echter voor dat, al had men ruet reeds een op'l'ol-
o'~I'l'Chnldlllg \&11 vee 0ll jCl' (Cl!r gevonden, I" heer ~Iekerk lIIet woer .00 heel
he It. IdOl Dde 1- lng.,wtl!D gemakkehJk ZIJl! plaat. p ten preokst<. el tier " ..d
, t.l III I tt !tu .l,l~n en I rere( Kerk t. Il l<ltLlwn zat ter~knJ~eli :\l, n

I r '<)8 le kultuur en kl8.&l<'t ut lil te W~lDlK hlllebez)('k deoed eo
r ]'lren tlld3 eeue Dl D l.nODert ZIch hoe f'lueJe UJtverkOTene lZemllCnte-

1 e I ti I r ct I l' als leden dic III dlllddlJhte bewijzen '1\0 li n~lln ..t )!lt

ow alle ovt'I'8Cbn)der', 'Inl.:en, druk bewcbt w~rdeu, en~ terwlJlaudure,
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SOKKBSET WCfl'.

19 September 1877. Gegalvaniseerd Gebogen IJzer,:.t1Jll dm R«JGkt_.
~ijnheoer,-IIet Tenlag TaD dell AfdMli~

ftIl :o;tt'lleoboaeh, rehouden den 12deD deser, ID.uw,
couraot gdt'zen bebbeDd.e. ~ ik. \ot b.t beelUlt ge-
komen, het publiek .YOlledig ID te lichten metdatgeDe,
.aarop het betreklung W.

un jaar geledea w .. er Ten Dr. Morkel een Ter-
_k uitgegaán aan den Afdeelingsrud Ten Stellen-
t.o.ch om lltaud water aan de .uut, door de holte
....0 de sloot Teroonukt, af te leiden door eeDI
aiauwe sloot te maken. Daarop 1!erd er eene eo~-
missie gezonden 0111 de plaat. te mapeeteren. Die
commÏMie kwam tot het besluit, dAt bet ~ater gt-
makkelijk w~leid kon worden, door bet nooI Toor
liijne dear een' weinig te rerdiepeu, en men dUSIf"De
DOOdeloo&e kosteD behoefde te makeD door me~~e
• looien te grann. die andtoren tvt nadeel.~oud.n ZliD,
eD W1IIll1egen ook gepro~rd was. BI) ~ele ge ~
rnheid bad de commissie O<lk de .than. In ~ueatle
lijnde brug geinapeeteerd, of het Diet doenhJk w ..
het water, waaroTer door Dr. l[or~el werd ge~~,
langa dezen weg te leiden. Daar Ik de eonnmsste op
lie plaat. IelTe kOD apreken, kon ik baar aantoonen
dat dit de plaatll niet was waArheen het "Rt pr moest
geleid ",oraen, en bet verkeerd was I!'ezezde bru~. te
nroiepen waarduor ik schade zou lijden aan mijne
,,!aolage, ' aan de sadere zijde .der brug pleg~o, ~n
d&t da hrug:1tl jaren beslAat, liDda de harde "eg IS
aangelegd en altijd ~n bur doel heeft beantweord.
De commissie was lalennede tevreden eo besloot
li jk hier boven il I!'~zegd. Doc~ :wat gebeurt er?fn ltilte werd in Juli) Il. eene peuue opgemaakt en

door den heer Tubb rondjredragen met versoek tot
oallerteekening, om daarua l1&li den Raad Toor te
leggen ala soude genoemde brug' de oonlUl~ wezen
dat e: oTeratroom~ in het dorp komt. .b werd
ech~ goed Toor gelOrgd, dat ik oiet. ~et minste lo~de
w,t:el\, dat men met zulk eene penne ter. tee~eDlDK
roaiHep, h~n O.L blijkt uit de omstaDdlgb~l.d dat
het papier, laat in den avond Tan den <la, Toor dat
de Raad litting lOU houden, door den heer Tubb IUIO
mi'D broeder werd gepreeenteerd. Deze herinnerde
Ii~ bet JUdaa-Terraad, hij w.~rde te teekenen en
w_ den roodT.nter met zijne 'WUI' de regte plaata
aan waar h.t water moeat jZ'ekeerd worden. !le
petitie werd daagt da&raanTolgende met een bn ef
YIUI Dr Morkel ingediend, en door bet raadslid P.
Morkel' T()(lrgestl'ld om d- brug te verdiepe~. De
raad WL'! op dien dag slecht vert~nw~rdlgd eo
alec ht.. een voldoend RAntal leden ."~IlWtlllg om e.eo
besluit te kunnen nem.n. Ile pelJtle WIUI100 drin-
rod .n de brief Tan Dr. -'(orllet ZO" ~lelJend ge-
IChreven, dat de raad het oidt anders ~bou~en
kon ala een gunat en zegen 'I'Our S?meraet \\ elt,
iudien bij 1A0 bet Tenol'k voldeed.. Zo~der acht te
(even op het rapport, io het Ton~e JMr door de
eommiaane llÏ.~bragt, werd :r be~loten bet Terzoek
goedgunltig toe te .taaD, en lIlet voor den vol~rnden
dag mOf.rt iK vernemen dat er ,ulk eeo healUlt door
d.,n raad genomen WBII. Te!'!ltond .heb ik l'en prote~t
opresteld en dit aan den Vr)Ol'Zltter ~zonden,
WMTÏn ik duidelijk aantoonde wat het ge'l',)I~ lOU
wezen, al~ de brnf,r verdiept eo verwijd wm. Zoodra
de voorzitter mijn protest ontun:,."en hll<l. b~ft
ZEd .. \ehtb., zooals hii in Uf' .\II::ustu'-'I'el')(lldelln::
heeft Terklaard, het &an de.heer 1'. )(urkel toege-
lOnden, die aan,,<>esteld wa., nm genoemd werk t.en
uitToer te brengen, en helll RAo~!!ChTe'l'~n om met
lIlet het werk Tuvrt te ~n. lIet was tooo 7..atnrdll;r,
en ik mg dat P. ~Jorkel zich niet aan het -chrijven
IItoorde, tn bezf~ was met8elaars te hl~ren pn het wprk
aan tt! wijzeo. Ik VfOt';: hem of hiJ w~1 WIst "'Mr-
heen bij het WIlter keerdp. ,Zijn an~wo,)rd was: I
dont care where it goel to, I Will do wub It wbllteTer
Ipl_.

Daar ik wist dat hij nipt in staat wa~ m~t het werk
,.oort te gaan Toor DiogadAg, ben ik des 7..onda;M
D&al Stenenboech g'ereden ODI eeni;e raadsledl'r. te
apreken, en hen te bewt:lteo. -'laanda:.:. eeo onderhlllld
lIIet :'>Iurkel te h~bb..'n "n hem 11£ te raden ,'m met hd
werk 'I',>ort te ):1U\1l. pn ingenl zij er niets Alln kvudeo
d'>en. ik ,llIn ~IMn<lll)l Daar d~ KMpetad l"lIue ri.iden,
Un einde ~eu iott>dict Lij h,~t lIv,,~ t;t!rt'~shoC te
vra 'po urn twt w~rk t~ .tuit<'II. )len kwam toeo
dadelijk tA,t bet boo.luit 0111 nallr dell heer ('r, zier te
gRAn. dit! jui,t 7.J1tllTth:.--:n-onu \'An de Paarl "'u Aan Ilol,("'f(J~"~ Afn·kmrh'.
teru.l.').'"keerd. alwllIIr ZEd_ "I, ma6'Ïstraat ~eert!e. ~ijoheer I-Met "el belanlrStellin, heb ik uwe
Zij bl1l:'-t.?u mi, een t,rie! teru~. IIh loude ,fezt> zijn artikelen in d. "luid Alrikaen" gelezen, eo kan
van d,·o Se.-rclAri .• MU 1'. ,\(,;ri-e1, urn h.,m te bt-Iett"n over het geheel er mij wel medo Tereeoigeo. Het i.
met het werk 'I'''nrt tt' ::1U\r.. wllnt de heer ('wzi_r waar; Ik TerwllCht niet veel heil VIIOeen genooUchap,
kon ni~t allder~ dan dadelijk, tip Zunrillll', ~hrij't'n, maar daar het ou eenmaal de fout nn onlen tijd i~,
<lw ZEd .. \(aaud~ w~.ter aan de PARrl UI·oest zijll. dat Dleo ter ntuHlwemuod een ~Duifje kan nemen
Ik heb di~n brief '1IlIlnda:.- IJLn 'I"rkel toe::ezondell z'lIlder eerst eeo g.ooot.llchap tot dat doel op te rig-ten,;
eD. ,,,II,'nA mil ww!.-~z,'>:d. he"ft hij het 1Hrk op.-e- zoo ben ik er ook oiet tegen, ~Dw~nsch u veel Toor-
lleTeD. I'au\'I\n kan dl' ht'~r.\. de \\'aal ~~Iui~"t'n, di~ 8poed, e~n groot unWleden, 'I'ed belllog'!teUiog en
mede een lid van deo raad i~, daar ~[nrkel hem OTer pen batijr Mld" in da kas. De uitgave Tan een
de lIlIlk kWilm ~prekcn. :\l\au,.·elijk! ....AA het lI'1'uod tijdschrift ia ecbter Tan Teel jl'rooter htllang. Ik
gewurdeo of an,!eren dr'>n;:en 1'. '(nr keI m~t h~t meeo, dit ia eene beloot{f~. Het Hollandsch, in rlaat.
w·~rk voort t·, r-lUIn, "'AArlIAn hij ::eh"f)r gtlf, want vao uit te ~terveo, herleeft; getuige het ta van
Tlin~dap werd l'r t..rstvgd m..de be~"nnl'n. Daar ,"ouranteD, die of geheel oC g~helijk in het Hol-
ik' er nu ,.,'rder niets mt!f'r IIlln kon dr'eo. bab ik den landech word~n uitgclteven. Dat ze geinen worden
bf'm' I '. de \ïllieN, pr"cllr~lIr! IMt ::,"s:eT!'n, een n<)~- bewij8t bun v tJOrtbeetaan. Ala de eene sterft, wordt
nl'el PI"Ii'!t hll d_n ~d ID tp dl~n"u, WRat1n Ik de andere geboreD. Uodedieolltige blRAdjes ilO blRdeo
~en.zelve AAD1IprnkellJk hl"ld vno.'r alle !lCbade. wt>lke . W'Jl'l!en Teel verspreid en I.onder twijlel nel reltl&en.
Ik hJdeo lOU d,oQr h~t werk. dat op deszd!8 last "'erd , Wat ODll echler ontbreekt is eeo !loed tijdschrift voor
ui~,vf)erd, ,I IIUeriei diolen. Gij zCjZ'tzoow .. de Burger eo Boer."

~ zIttm!; vlln !\lllrll.!tU.~ ~u daar. Tle 1-:d~L'chtb. Ik leg'; 100 IIIRde .. Le~ure llour." Het ond'l'IICheid
heer \H.n ()udt.hoorn, 'I'OOnltter~ WRII hel_et'dI~'1.1door tnSllCheo de twee zal II oa eenift nadenken wel duide-
de haod,I"'Jjze 'I'ao '(ork,·I, nm nJ~t tulll ~IJn8 t."velen lijk worden.
j,!'"~'",r te ",~Ten, en rlMr@obon-n pen onbl'let>f.rlen Dat Ian bet opkomend geslAcbt iets ter lezing mONt
hn ..r n\ll .;:~zt>zrj,·n ~lorkpl 141 nntvnn;:en .. ZEdel , "Pireven worden beboeft Jlllen betoog. Elke school,
Ach tb, welp'rde dan ook de mlnnten rier. von ze ¥Pr-I die owericbt wurdt maakt de behoefte grooter, ea
"",Ienn;:_ te IRtrn teehot'n .. t ..;:r!'hjktrtljrl "'>Orltel- wat hebben wij? 1I01landache letterkuodo i.e over
I.od.·. ,IRt er 0l' het ",':.-e.nbhk nH'U! ~~ de zaak zal I bet algemeen te onbekend en te neemd, ook mit!8Cbien
;:edMI1 w,)fdt>n v,"'r <l'l Spptt>mbt-r-zJttIn::. RI~ WR~- I wel Wilt, net'''' "ui toclJ nitt klC(IiJjk, 0: Jlollmuucht
!I-.r .alle :~'!"n 7.ull'·11\'enucht ,,·ord ..n te!i'@Dwoorolg' , -ifrikanu : te ~aai. lo het Engelach i.e Teel "oeda,
te mn om In riez!' kwesll~ tp ""~I~n. I maar O<JkveI'l verkeerd~, I'n daar het %00 dikwijla

(") da: der rMds1.lttltljl ;:eknmen zIjnde, :WIlten Illle, hier !l'ebeurt dat kinderen Eogelach leeren. ter"'ijl de
leden prl'lI"nt. 11·,t "orllng .dez~r zlt~ID;: U tAmel~jk ouders er niet~ van keODeD, moet zoo meoig jonielil"
Cul'l't>Ct. d'lCt~ DJ·'t ",.,Ilt"!Ie' In UWe kolom~en. we,'r- en jollie docbter het bitter bezureD, dat zonder eenige
ieg;v~n. \ e~1II mIJ ri";Af"rtl de ZMk gemgzltll toe Toorlichting of leidiog eene mt>nigtOl boekeo wordeo
te licbten, opdllt het publiek knnne oordeeleD. gelezen, WMrTl\n sommilr8 eenvoudig gif zijn.
. De bm2. W""T<lTPr d.. t"-13t loopt, betowt re~d~:lll Uurom zeg ik; lie Afrikan~ heLben het reent
Jaren. (lp k·'rten t\[ptllnd bu'l'eo dezelve begint de I hunnen meer ontwikkelden medebroeders toe t. roe-
II_()(!~ welk" hoe:r.naal.nd ;.:ef'n IlADI'Jop 'I'll? water peo; Vij leert oos lezen; geeft ons ook ieta te lezen.
Uit II! uz.·1I'eo beeft. .f.r ""lftit jleen wat.r In nocb I De opriehtin!l \'an de Zuid .\frikRAo!!Che DoekTer-
lIl~ekeerd tot ~bnllk. V80 het dorp; hd " ~Iechts I 8eni!,iD~ beeft DRAr mijne bEechouwiog' l\IIlI di.
MDI!' dr,,,'llc sprUIt, sdll!ldeude Mn d~ hOl't'nzljde VRn behoefte oiet Toldaan. De uitge~nen boeken waren
deo WIIjI' tien lI:T<,udT~n den It~r \\ dIem -'Inrkel en , Toor het a~m.en ongeschikt. Mooi renoeg en Toor
aan '!e "ndeTZIJUe dp nllln". '1'&0 het dorp, ell Ik ~elod bet grootatt' gedeelte rechtziooig jZ'en~, maar o!
dllt '!ut'lve _VIlU den be~[jne dRArtoe WM~em&llkt. ! zoo on'l'erstaanhftar (ll'aL rlenktj~, 'TOUW.':nl ik maar
Ve l.o11ur\ln."n.n.'r 100pt beZUiden TaO het dorp. Het; rid r'!l""j~ IC __ "il ICIorappen, rm~r, ~infl~n ~
dorp 1.8 i"'Tt'gtllld t0t twee &l,)'ten over dpn 1I'J'llndTRn ! 'IlIUIr rN'rr ~r o,.~r t~ lC"rrj~n, 1'71 ruzie te mak.,,?
1'. )(orkel, '1'1\11 wl~Da pllll\~ voorheen de ernn ."'a- ! .\'I't>I, I'll: laaL mtlllrlt!(la?t, M'''njfmnarn~t IC__ Otll).
ren a!il'ekocht. Indl1n deu ,Iooten goed opl1't'rUlmd i Dit lIlOet het tiJdscbriCt oiet zijn. Jlet moet 8pijze
w"rdtln, ZAlIII het w"ur, hue ~t_erk het ook mO!_:eI jl'eV6n. die tlATJgeDllllmen 'I'oedl&&m ie.
lI"uwn, londer t>.entll'>'!l("h..de of hInder IJLn het dorp. Is er echur eeo jZ'enootachap noodig om dit te doen?
te 1·erc.'rzllken, In ,!e vlakte 1\',)rden ."ntlMt en Ter-/lk ~-ll neen! L.at eenige manot'n,die er wat voor OTer
Tulgen~ III de ~ner 1\IIlI. de ondenlJ van het dorp j b~bt'n lich met .Ikand ..r Tereeoigen, er wat geld aan
tere!!'t k'Jlneo. ID de ngttn:: waann h.et ~boort le I wAj,'en en het .kindJl', behoorlijk I(ekleed, de wereld
lo.'I"'0. .Il ..c~ .Wllt "'''rdt er gedaao ~ J·.r worden i inet,uren. .\18 men maar de belMf!steIling JOO lu\n
damm~u In de. nT",r r-elegd! de 8100ten ... ordell nln:mer opwekkeo, dat men het eerate jaar ioteekent om de
a.:booDll ..mlUlkt, III dpn winter de_ d..mm~o nimmer goede zaak te bel'.orde. ren, dan zal het gaan.' Het
we;:-l~o ..m~ll pn uok ,,"urdt pr noJl' een derde dam tweede jaar Dloet het door nrdienate leven. De
door 1'. lJ,)riel ;:ele::d mt'! 1*11 lI'eut uYer de beide redactie moet echter fliok zijo. Ueen .tukje plaatse.
dur~lr)ten en TeIo,'1IItreehsop b~t ~rf Tan Dr. Mor~el, omdat het van .. Mijoheer" aC Tan "Boetie" i.e. Ala
ten "lilde b~m III bet blJ":onder ""Il water k YOOrzleD, bet niet compleet ;rued i.e, naar de soippennand. Ala
eo ,iAR.M'nhoTen no:;, III het wIlter dat TRil deo ~rg men niet 100 handelt gaat het niet I(oed. Daarom
afdaalt. h..twelk 1'. -'lvrkel op ZIJ!]" plAAt.! jlobllukt, ''''!l ik; Laat de l{edactie de eerste twee jaren Diet
en het ."'lItor \'Rn de~ heer ITeDdnh dat P. ~orkel bekend zijn. liet werk Dloet den maker prijzen !,-Wat
Il',>e<lwtllt:,."III deo "'Inter ontTangt en. nll'de "p de men vao de intec!kcnaren eo TIll alle belangstellenden
dorp-I, ,,'(,.'n keert. dat beb, 'ort nllAl' de Tl.ner r:el~ld te moet vrager. i~ alleeo dit; Helpt oos ~h, jaaJ' ruet
werden; "n ,11UU'"ezI");de slooten, jlehjk Ik ret'ds lneo eo ,i~peoce eo zie "'at wij doen. la het goed,
J:e%...;d heb, nuolt. w"rd~n schoon~elDll!'kt, kunneo lJj help ulll Tenler; ie bet niet goed, laat dAD staan j

de mR.IIAAwaU'r niet h.,,..tteo, welke dum ten gOTvlle want men kan toch niet om de Hollandsche taal Toor
van eind tot e.iDd ,'Vt'Mltroomt'n. waardoor de 8p.nlit uiLste"en te bewaren flauwigheden Iezt'n.
Tol w"rot en OTer d ... "·allen !truomt;. 'I'O<.)r.da~ ZIJ bl] Ik hoop ik :lal spoedig weer ieu meer TM II hOOfen
de brug komt eli dn .. In het dorp drin~ Zle~ler .~en en blijC wet achtiD;..'
war"n .taat der l.'\k~n. l'-r WIJ hl"r zlUkt:! hefelIJke - Oo~ J \N
liedeo heb:Jen, mod de !mIg Rf~brokel1 en verdiept . , •.
woroen. _\an d~ ')nUerzijde 1'110 den hardeo w!'g.
&00 Ter Ilh lIlijo eillendum 8trekl. heb ik de '!luot - Er zijn IOmmige lieden, die aan slechten tabak
b.oho"rliJk opj{eruimd. hetwelk mij 1'.. ,1 geld heeft, deo num 1'&0 koolbladeren geTen. En inderdaad, er
Jrf'kOflt. daar bet wat!'r Tl'\~r Ill'OOte Terapoeli~ bestaat eene industri., wt>llre het koolblad tot apoari.l-
bad &aDlfllrUrt, lOOdat tlr een groot gedeelte Tan mi in fen tabak TerTormt. Men llAt de koolbladereo droogen,
~d. die ik !f6kllCht bad, dMr de 1Vesleyanen alo ~ m.en I.e io een waterbad dom~lt en Tennengt
"ll1'IIAfplaata werd "~irnd 811 m..t ~laataen ":'~t D~blll.;. nadat de blade~n op Dleuw gedroo!ni
"I&gd. Dese ~plBata ligt annex mijn eigendom. uJn, ZIJD II) tot tababfabn~ klaar. Onlangs
;\Ien Iran het ~n IfI'1\lplaatll noemen, want het werden aAn de grenzen drie fte8llCheo nicotin. unre-
~jijk, meer IIUI' t't'n populierbo.cb. Ik had een! houd ...n, ....elke door eeo I~amburach chemiet WIlren
laodmell1r moeteo beriQoPn_ldeD heer Kuij!) om mijn I 'I'"nooden, met het kellllehJk doel om roode koolbla-
vaDd'UII te wij_no ~II had ik deD EerW. BaiI.y0p' ren te doen overgaan tot Hanaa tabak, echte RtgaJUI
ailD bala. .0. beer KwJ' k08 Diet aDdetI of IUj PrJl,tJfl"a.

_t mijne bUene iD het midden der bearaaf1,1aata
planten. Ik had toen alle moeite m.t clen Éerw.
h.Uey,wautZEerw. wil deo heer Kui';'.wi~.JDaken dat
hij het niet regt weet, went aan de ;nvlel'ZlJde lOU er,
volgene helll, fen stuk GouTelDementagroad moeteo
wezen openg-eJ&uo om bout Toor het dal}! te halen,
IOOdat ii: Tolgene opgaaf Taa den heer Bailey alechu
• morgen in plaatll Tan de Il mOfl!'8n IOD hebben,
welke ik Tolgene de kaan bad gekocht. Ik werd
door deo beer Moore a&Dge8ChreTeo, oit naam Tan den
Eerw. Bailey, ala soude Ik oTertreding gedaan .beb~D
op de begrufplaata der Wealeyanen, ofschoon Ik nl~~
bad gedaaD dan hem kennia gegenD Tan d. aanwIJ-
zing' Ten den laadmeter. Ik atelde de zaak iD handen
nn deo heer O. de Villiera en ging met hem ~~
deo heer Meore, die terstond Tan ~pi~ie :na dat Wil
de zaak louden schikkeD, hetgeen Ik IDwIUigde. J?e
beer Bailey ÏI toen met mij oTeNengekomft dat Ik
de I!'loot soude maken, hetwelk ik met d. grootste
bereidwilligheid deed. De Ed.Achtb. beer YIUI Oadt&-
hoorn Agt dat ZEd.Achtb. iofermatiea bd inge-
wonnen dllt 100 er achade werd TeroorlUkt door ~et
water, het aan d. berraafplaata lOU wellen, doch Diet
aan mijne zijde. lit 1.0U wel weoschen te weten
wie ZÉd.Achtb. lulke knollen bAd nrteld. Ook
heeft ZEd. gezegd dat het werk eeo. groote Ter~te-
rini' Toor het dorp zou wezen. Ik lOU gaarne willen
TMnemen, waarin die Terbetering zou beataan. De
heer Paul Mybul1!'h heeft evenzeer ten 1I'~.ne~ Tan
het werk ~sproket1. Dit Terwoodert IIlIJ minder,
WIUIt ala iemand uitgenoodigd wordt aan ee~. Toor
hem aangeri~.n maaltijd, dan belroert hl) wel
degelijk naar deo mond TM den gu~.~r te IIpre.ken,
doch iodien d. h?"r ::\Iyb~rgh on~J~Ig' bad ~~n
lijD, behoorde bi) ~~ beid. part.lJl~ Inlonnabe. ID
'te winnen en dan srjne gevolgtrekkingen. te makell.
Thane laat hij lich leiden door ~DI partij eo praat
na wat hem wero Toorgezegd. hetgeen blijkt nit lijn
antwOQl'd j toen de heer de Waal hem Trae!!" waar bet
water vandAen komt, aatwoordde hij heel geleerd :
.. uit de wolken," daar hij nooit seover heeft ged~~t
er naar te infonneren. Th! heer .Myburgh weet mlln
werlt te prijsen, doch des temeer behoort hij geiuIlt
t. word .. , waDt door Jl8.rtljzucht verb!lnd, stelt hij
de zaak iD een Terkeerd licht en werln lelll&lld te&'e0
die TOOr Tooruitp'aog iJ. Hij maakt ook g.wag Tan
TfrspoeIiog vlln deo weg. lIoe Terregaande onbekend
de leden vao den raad met de zaak sijn ~ Zij behoeven
lich alecbt. tot den opsigter Tan den weg te wfDden,
om te ,.ememeo dat er oog nooit een gTIAf Tol gruis
door het watfr is wCi'8'eapoeId. Ik zou meer kunnen
zegg.n, doch jZ'enoeg. lo uwe courant aag ik een
Il"'Iegde van ~Jorktl, dat ala hij een man was als
Theunieaen, dan zou bij IIn ander schilde deen. Het
is nog oooit of erge os gebleken dat ik met moedwil
getracht heb eens andera eil!'endom t. v'l':"oea~n,
omdat lijne politieke f!eTooI.ns met de miJnen IIlet
Itrr,okten, maar indien P. Morkel manmoedig' is, dan
kome hij met f.iteo voor den dag eo ik ben g'ereed
hem ieder ooll'f.'nblik te ootmoeteo. Ik beb echtt'r
dikwijl. owernerkt, .dat de dikhllidig~ en lanfrOOrige
dieren, ofecbooo klein, maar daar ZI) g'eToelleos ~o
'I'Taatluchtig zijn, de grootere dieren no fijner gevoel
TIUl de kribbe !!Cboppen en dan de geheeIe Teraterking
voor zicb illneDlen, doch als de tijd Tan werken weder
daar iJl, dan zijn het de fijngevoelige diereo die het-
lel Ye moeten verrigten.

Ik houd den .\Jdeelin~raad aamprakelijk Toor alle
IIChllde, die ik mo~ komen te liJden, gelijk ik heb
&l\ng!'tllond en bij prote!!t heb gezegd, en neem nu
afllCbei<l ruet bet Vfloroemen om niet meer OYer deze
ZllAk tt' IIChrijven, daar ik mijn tijd aan andere zaken
te "'ijden heb, dan om gedul'Ïjr bemoeilieken en
kwaadgezinden te wederlegB'en. Het publiek zlll het
uit de rapporten van het no~ Gereguhof Tememen,
z'''-, ill 8ChRde mojZ't krijgen, WilOt daRr woroen de
zaken van alle omhulsel ontdaan,-tot in het tijnlte
doorzocbt en ieder nur zijne veroieDsteo geatraf;.

En nu, mijnbeer de Uedocteur, u TeracbooDing
TrRJ:ende T(Jor de ~'T,)ote ruimte, ... elke ik in uwe
kolommen heb woeten verlangen, noem ik mij

rWEd's Dw. Dienaar

nE HOLLAXD8CHE TAAL.

PUBLIEKE

Adderley- en Laugemerkstraat.

VERKOOPING, VAN Dit ZEER K.OSTBARB PLAAT8Éltf
Braby'a" Znn Merk." 6, 7, 8, 9 en 10 r oet ,
LEDEKANTEN, Enkele en Dubbele, ~t, mp,

HlIlfMla~. enz.
SIKKELS, B. Y, Bolsover en Burgen en Bdl!!
ZEISSEN Oamu'lI Patente, alle grootten
SCHAPENSCHAREN, Jorb,'s, Ward & l'aYle\,

EN EEN GBOOT A~oltTIMENT

DE D'RAAI,'
,. tT GlUIO E)(J)

II 1.'&'.1.0".," "uzZ."J.Z." .D " •• 111. " .&.J.~.I,"
aUu II ••• J.•• " •• O.IJIBI.," eD 1..1 •• 0•• ,"
alIu ..Das•• o.c •."

LEVENDE HAVE, BOERDERIJ GEREEDSCHAP, E~Z.,
~AN DE BOT- EN PALMIETRIVIEREN,

AFI)EELINQ CALEDON.

ALGEMEENE IJZEI{](RA~I El~.I,J.
Thana geland wordende en te Koop ill de Pak1.uiz·" \ rt II

TWENTYMANL. B. 00.
In Ïnsolvenjen "Inden Boedel JACOBUS HENDRICUS BLANCKEXBEIlO.

OP
DE I MALMESBURY

DEZF;B Jaarlijksohe Verkooping IIICUTEURSKAlIEl.
!IVAS DEN ONDERGETEI':KKS()E uIl

DR~AI, piui. hebbtn t~ "OOSTENWAL," 8tri~t a.. t:rf~f'I•• f8 ta .h4tru.
ISald&nh& Baai,

groot Op Woensdag, 3 Oct. aaust,

MAANDAG, 24
ZULLEN verkocht w('rden op de Plaall ,.eIT", de welbekends Plaats" DE

nu r.enoemd II LAMLOCH," groot 3.717 Acres.
De Plaati" JJZERKLTP," ~root 712 Acre ••

De Plalta .. GEELBEKSVALLEI," aliRI "GEELBEKSFONTEIN,"
2,496 Acre._ >

De Plaats" KLEIN'MOND," IIlias ti DRIEBOSCH. ~root 2,143 Acres.

Bovenaerrrelde zijn alle gelegen in het Yeldkornetsehap der Bot- en Palmietri,je~en, LEV END E
Afdeeliug Caledon, eli allen welbekend als PlllAtsell un zeer Vruchtbaren aard, een'rull~e 2
opbrengst opleverende 'On alle Tuin- en Lsndbouwpredukten. Ha.ar ~atervoorraad .1' 18
uv .. rrlocdig en standhoudend in de allerdroog-stfl ui.oenen, nl zoo Inl{erJgt dat de TUin I 30
en Boomgunlen d~g-t'lij k kunnen bevochtigd "orei~n. De eigenschappen 'an bO.Tengéme.'.de 1
Plaatseu zijn zon wd bekend, dat eenige omschrijving er TIn selder overtollig zou I~jn. I
Het zal dus roldeende zijn te zeggen, dat zij groote stukken lands gereed roor bewerking
beullen met uitgebreideo Tuingrond en eell fraaijen Boomgaard, beplant met nag,en~~g 2
alle soorten van Vruchtboomen "an den keurigsten aar d, Yoor Vee eli Paarde" zIJn 2
bOTt'lIgemelde onovertroffe», h-twelk liter duidelijk blijkt uit eie Toortrdr"lijke conditie I 1
¥all de Levende Have op eie Plaa~ en den uitmuntenden Weidegrolld voor duil'enden 20
stuka Ve!'. Er is overvloed van Gru het geheele jaar door, ulrs ill de droogs~e ui-
zoenen i en dit feil. alleen toont boé onschatbaar deze eigeudommeu zijn "OOl het Gralen
vali V re, P,MI., en l •• en z. I

Als Stru~l'ogcTl'laat~cn zijn zij zo~dt'r weerga in de Kolonie. Als men bed~n~t, i
welk" Terbu:el1dt: voorJerlell ontieelId zIjn door zooTeielI, vooral gedurende de weluige I

laat.ta jaren. door diell tak van lIijTerheid, dan wordel, deze Eigelldommell nog brgeer-
Iij ker Yoor KO(lp~rs. • .. . . ..

]J(J ljezondJ"elll vali het Klllllaat en de sehoonheul der Natuur 10 dezen omtrek ~IJII te
wd bek~nlj 0111 lIog gt'nocllHI te worden, en mell kOlt gerust zeggen dllt zulk cene ge!egen.1
heid ter b~komilJ" van een aangenaam Verblijf, vereenigd met eene winstgevende belegging
,au K"pitaal zeloen Togrgekomen i..

Levende Have en Losgoed, enl., enl., ens.
!..'O Merries, 200 Vlir kens, 1 Kapkar op ~ eren, lOpen Kilr, Tuigen, Kaflll1Uders,

Halfamen. Vaten, ZaJels en ToomeJl, Plo~gen, L"ddeu, een uitmuntend Gewl'er"
Boerderijgereedschap, eell "'eerglal, een Doot, een Visehnet, Watervat en Stander, euz. I

Huiameubelen. Ol.... eu Aardewerk, lteukenrereedachap, enz., eDl., enz. I
I

Dil VmaKOO2lX.GZ.&.%..m8J.... Tm. 10 vam. I
LiberaaJ Bonus zal gegeven worden.

D. A. DE VILLIERS, Ep.nig Curalor.
Caledon, 5 Septemb~t 1877.

J. H. F. KLEIJN, Afslager.

In aen Boedel THn wIJI .. u AN"" MAar" Pit",.
, SI:u.A SKIT, wl'duwe .. J .ijlen HINDi"

DUK hAA.K Dl: TOIT.A'II wInneer zullen verkocht ""rdeD,

HAVE HIERMEDE g~lIChiedt Ke~ni.g"iflg. du 0'
Liquidatie- eJJ lliatribul i!'rekeDinr: Ta',

Spa" Trekoasan, 1 Zwart en 1 Rood Span bo,en,~lloemden BoerII ,.r ittzage uI Iigr~n

Trekos8en 'Voor }:rfgeuomen fil A"derell, "'ien het mo.,
~.nt.~lbe'lIten _ II alngaat', kn K.utort~ Tlln tie Malmt~bury Y.l:.
fraalje Namaqua nul (een !roede kans Toor cute.nkamer 'oor dell tijd lan :!l d.::

elJ
~err.

dege"t11 die hunne Stoeterij weuseben le i ke ad YAn den l óden Sept. mbvr II<i7, "'."r",
nrbelerelo) . lindieu j:"ene oh"C'i~s gemaaU l'jlJ, deztlve al-

JODj!;e Paal deo I goedgekeurd Zal b.scho'l'" I "0 de".
Merri.. . j B. WETIBIAR, S'rr tai-,
Paar Hrui· e RaID' Ex cuteur Te.
Aaut'.elboKkc!\ , MBlm<sbulY, 15 S ..pt. 18 ••.

Loue Goederen; . _

I BllkL:.r
1 KaJikar (ti plaatlen)
1 Kld',e K"r (Illel L 'SIW Kar)
1 WHKen

12 Dcar- en Raomkotijn n
I Span TuigeD
~ Klibben .oor 10 raarden rik

Enkel< - Voor-ploe~en
Hiliti-ggers til 2 Halfaams Vaten

6 Houten Ka.'eh

EE:'<iE VOOHBEHEIf\t'~lJE

School voor Jongans,
I HrS.I>!!'! Tr.ERTUK JAB.tlf,

ZAl in de KlLtlpuad op ~<:1I 8alto OC'obu

I geopend worden.
, I le Ouder~eletkwde 'l'erlrOU,,1 "It 1..-1 htw
i gelukken ,.al, meI de oprillliD~ deur ~llool tt
l.oorzie" i" rl~ dril1~e!,de bl'ho('r!e dit' rloor W~

I!CbrLstelloudf'rs uiI,ier )!t·ro~I,: "-<): :t.
, Aan lt, I hoofi <In 1..,,:1:'1:'- ".I PI "'Ile }lam~

Ook lUllen worden verkocht,
6 Fraaije K8jatellhouten Knrnll 8tllan, UI~ 'oo .....i duur bare r I.i>~ '1Id~, 1 i, I ~ i"
1 " Voorkamer SIt I i dit blJ7.onuer Wt ,-k. "Is rlO.. r lr'lrU 11""-'" 1,•••• lIm.
3 Zilveren Horolo~tl! ril 4 doz. bchildflij'lI: b,·id eli l1a'r Chri"elij~ ka'aKI. r IlIt,I''''""
1 l\ldne PurdelJkracht gcschi!.:l n!Or nn, geschikl "ur t Iledcht \,,~)r dC" b,tlek~,,;~ 'I- 'j

Kort",mrJI"n bek l"l'dr ... ~I.
Lot Scheepsbout eD 'i Brrdde Jlee!tcli-, On<1.rw'l' iaI ..."d .. " ;':"1:' ,''" i, ol. ~O ~il •. ~t
.ellell I en in ..Ill· va'k'l' , " ,'c,.t·.},~. JJ'. , UIl.'j",Ir1
Lilll,en. Geruit, Voerebil7, Ste'el~, ""l., I'll!. opl.idllil'. 7.'''-')I"''/'/'!/' '),,,,,,/1.:::/,(('] e, '0r.
Eli ..nt "~rder Zal word~" ftl\"l:"hrnlZl. b,-rridill;: 'ol VrI' . 'e '11':1 1.lloo(ddoel.

I Xa tic \'trkoopil,g Zal t'r teil Schi~l",edslrijrl O"dn d .. jl. "Oil·· \·"qen w"rdell !,,,ek~,, ,',
I plaal. hellU!'1I Til" 10 Plljl.eu. LijstclI "oor, H(JII~""bch,. I" .. : en de Teeke.l.lI118t.
i"tfekening li::gc" biJ de Heerl'Il J. PKACOCK.! Tt'I;JH:N: Yon i,. Gd lol I~. Ier tnM,rl

I te Malmesbury, 8T1~;W"o. te Hopefield. til te belRalb.Rr op d ..n 'er~tnl tI,,~ vno elk ~.I,t •• i

C ! 008ten"sllllj Bij de ,er.>/. i,'~chlij'lng bt'I_.lt men Irr",O I J. W. STIGLI:'<iG. 2.6d. Worden e, I",e of n"'rr IlroeJers !tg'.
., I 006ten'll'al, 12 !:'lept.18i'i. iijkertijtl ~'pi'\fI":, 1:...11 Ud<ltll liJ eell 'eIRlIn.UNNE l'erele bezendinlf Lentt<goetifren ontpdt hebbende, Teati"eu (I~ uodlclJt "'0 ~n.ne derde" prij~

H"~un.ligero en het Pllbli.k in 't .Irf?m""n op de groote nrscheid"nheid Nieuwichf.den fn de J. W. MOORREES, J.m., & CO., Afslagers. Veldt're bij
7
.oll,inhnj Il tI' v. r" 1II"n bij

TELKAMt:HS VOOR MOIJEAHTIKELEN. Fr1lllllhe en EngelIebe opgeeaaaktu Hoed.n en - . -- -~ - . \\. .1 I I." ,,\'\' J
Sb d d· M I 0 ~.i,..··'h~1"-"ill'ltI UUie... I, .:-- ..••.•. , r:Mutsen, onopg,mukle Litorno en lIIaniUa troo 0. eo ..an e Dlell".t" ode leo, ral.je-bl'*-em, Gn y'. 1'.1<F, Ke,lf"l:d,Jasmijn (Kur-'ch en ElIg.illcb), Ved.,rett, '.11"" witt.. en .odekl"uri~.

ONDERl\LEEIIJNG VOOR DAME::! E..'i KINDEREN. ill TellChiIlende patronen eD k"ali~iten. Hi~h Sheriff'! OffiCf. titb ~[ptfmher, lBi7.: ~1'I,tt>llIh. r 187;.
SIUTTAFOIiD at Co. heb~n bij'''IIdrr attentie .. n dit deparlemelltgewijd en I.ijn vast overtuigd, dat aunne IN Execu:irJ" of the Judl!llle tuf ,he :3upreme
prij £eu .ene ~un.tige ver!(elijklng kUlln,n, doofstu". met i,·d.r huiA in dit TIk, lijnde due goe;teren Court. the foIIo ... in~ SRle wtll Inke place ;_
opzelt.hjk Ir.f.hri~r,j om ft"" '!e 'I'ra'lr op de Koloniale markt te Toldo,". ,

KLEI.N·KI~lJEH LINNEN en KLEEHING m.ken e..n onm lIpt'ciaie vBkk'll uit~ Geheeie Afdeeling Malmesbury.

St~lled in elerliJke l)o~'Tl komp ..~t von 318. 6,j. tot 10 ,uinj .... Wie~j"8.n Ki"~t'fI"""djps .orden JOHN lL\=-,WJ-:LL "1·r~118 A!,I:IEIlTGS DE 0 d"gel ... hnde lul \'an af dl'n 4J('"
"PIemaaKt . .F, .. ije Gebortiuu,de -0 G~81illt. Mant.ltjes enil!rkj.e vnll 218. t"t 1.0 j(ulnj.s. VO<l'Mpdl:lera, JOHANNES KOCK., ',St!l!('mber an"~tdalldr eell Pa. •• ~"'enL-ftrHoofdballden. FI.nailen e" VI.rkftote K"Ple~, HOIY.n eli Olptty ~Iut .. " (hfli n&eluclll, m«id), Ko •.-et~n _ A4

vnn .lle .o.crt, Gladalnitend. Hoogbor~t dit", ItiJkonetleo, "'ranscbe .0 lJolll!che Enk.t .n Dobbet Op Yrij,laL, den SdI''' Octoher 18ii, '~ ,Oor- i Iatou luop(,11 lu~scllt'u J'ra.nschh CII de
g.baleinde Keur.lij.pn. en "-,tra di.pe dito. .- ruiddalle 10 uur, op rie pulJlitke MarbpllL&t~,: Paa.rl, alle Dingldagin rn Vrijd&gen, aan

In de KOSTUUMIL\MER III men I"er de atteDtie wftardi!(1' nipuwigbeden iD ;.:roole Ttrscheidellheid MaJmtlloury.-2 PaLlrden, 1 Kar, 1 l:itel Tnig,; h~t P"8.rl~cbe St.tlon t~ arriver." voor ,'at d'
unlrtft'.n, Zijrlen Kestomrn .n R.kleu,d., kt>uril opg.m .. ktt' Ko~lum",1 'an fOOr de KaapSCbe knt. enZOOToort. ~M"rllell'rri .. ,,"tt \\'nr.:: ~tl" ~t;.d~,"rl. i1:t,,"lm

t

,

lft'tChikte 8toft'tln, duurzaam en lIIin kOlltbaal, Tan 2h. tot:> guiujes de Japon, Prin.ps8en vau Kaflndi.ler I en 'f n.wj,lll"i-" "nd~li_ik 1"1 ,i,. d\ttl.om.t ':1" .1.."BeiK' pn met Zijde lIeme"lIde Stoff.n.. .

BRUIlJS en STHOOHIEISJE8 "ordf!n uitgenoodiRd onZe Zijd~n :\lodest"ffen. Satijn, Japanneeehe IN Expention of tb .. Judgm~nt or Ihe Eutf'rn I Laa SlrH 'j"til: uil d- :-;1,,01 " I" \\, rep't r
Zijde, .tr.n en f[Ilbloe .. d, te bl"tilfti~ ..n. Kem uit ólMJ stnkk_n Vlll I(ljd. tot ]0,. 6d. pt'r yard. lijnde l)lstricts Conrt, the followill,lt ~.i{'a wlil tah. }'a~.' ,~p, rSI" '.": .j, 11<"" '" S~ l'rIJg
to,u'gedeelte T.n ".n piS per JJ"alm" Crulle aaog"kolDPn hbritkvoorraad, jui.t dl' go"rlf'rtn TOor het plloc;- .: P_l.j s wor.j." 'C,:'II lJ IIJ~ " 1"1,.' ",:r,'.:~
komend. lIIlil.oeli eo lafltr in prij. dAn ooit le 'orel' in de Kaap g.prp8t'ntet-Td, Yokohama Zijde uo hf\t I DiviJion of Port ElUa.beth_ i en "f"dil','r,1.
IIt""",mde leder-opm~ak".I, 45 d,ni~ bteed, '~an •.e lP, I ~d: p'r yard (H ylHds voor e,·.~ geheden Japon), 'MACKIl~, ]JlJt\N. &: e.. HIMUI WILLIA ~1 :
ElI'en-klenri!le el~ Geb oemde ZIJd .., Z·C, In ptt.!!! vermlnd_"d. S. & C. hebb~n parlIJ .~..troklr.rn :_'n d. ' WEH.NEH. i Frnn8chbo k.
groote ~dMlkth'ld aan de Enllel8cbe Markten eu groote Inkoopen gedaan, waarvan I:tI bllnne KlaotfD

1
·_ 0 5 I d tb 6tb Oet be 18-7 t 10 . I kj .__ _ ~ _

~nllen I.ten prufite!en . n • ~r ar e ° r. '. ' a 0 coc, I

Rijke Zijden YOn :l8. 114. tot 10s. 6d. per yard; zoire,!' Zijde en dr clraf[t lrewRarborgd (ata4.1Ijt>s: ~.IJI., at 1i:!H'd FI.;\ IJ:~se~o~d~lurnlturt" Oilman a TE KOOP
wo.d"n op alllDyraag o'eral tClf'gezooden), Erna, IDdische en TUlsoonche Zijri., bij ~et atuk en per 1ard! tort's, ors~,. I e, rl., tt Ct"ero. ,

Too'IlbdR·U··lLO""""ORD''''''S BRU'IDSUITZETT'''N Ik "b" cl beL d .. : k I DiviJion of Albany. EF:-I J\f:1I1"~11'·~ '<;,rnislo~rl 5 jal'i'ul ,t'I l' lO. r,n.; ~n - c.. ..oor WP e WIJ IJzon er aen 11)11,opgpm •• t ABRAHAM DE!'lYSSEJ.'1 S ta of f,; oth . b' d d .
naar den ~~atfD ..... k t.gen .ati.e l,riJl.n, ROlIWORlJERS. Eallen op d. Toord~eIiglte ToorWaatdea AfrIcan A~,oc"ltJ~n, ~enu~ J AP~:ÉS r~tullElfTs. gew.al urg 1-:0' le "Jll.
·oor F.mliJell .. et tie'jlel{one prompt" eD lorgvuldll(e attentie nltgeYoerd ft'orJl'n. C.l1mlrr!l en Lak.n.clte _, J. DJ. C l.l.5, Sr
Lijfje., Manlol •• rale~, Stofj .... n. K.oepdopltjea, Kanteo Mot .. ", Maotille" PolonD.ilea, Niéu,,- ,On WedntsIIRY, the l?th October, I",i. at 10 i Tij ,rb~r~,
Zijd~n Lijf jel voor ;JOs., . II clock a.m.. at. Gra~am d :o"n. 100 VOIU.... OC: . g

~JAAL- ]JEPARTE~IENT. eeu Dien'" bellndinl: Bcrlijnaeh Wollen Doeken. SbetllDdsche Sj~"II. Books, 30.0 \\ blpltlek~, 3 Case8 of H~ad., 2 I !!II _

K.bel ell St"ktl~ftrken Bouff4ntt' •• Kui .. ier ell LLAma Doek.n, Z".rt, Wit en in Ilie Kleur.n,: l'hoto!C,lIplm, C"weru, 1 ])ouble.ba.rrelled Gun, I MARKTPRIJZEN.
Rwmtioache Gcstrfept~, Pai.l·l, Geruilen, Qoeen,landlchf', 'Vollen en Twef'd, Re(Cpnaeh.rmen ,oor' el cetera.
Heerpn, dilo Toor Damn, al.ook l'af.1I011 ell ZOIlDeschermen iD oneindiK8 Tench.ideubrid, met geklporde
foering. Gf'!fr~lfr ..trdr, Gebordllurd.·, Op~ew·prkt. tn Rou" Zonllf'lIChermeD.

W ASGH BARE JA PONSTO.FFEN, Piké. Brilli.nl.n. Marcrlla$. G41.lea~. lIgt tB Yellthor
Stcppen, Linnen (lolet~ •. .Fouh",!~, Kametdoelc. B~tti8t, ToslOOrscbe Liun.ns, Satijnen Strepen ~n
H.lfa.tijn, Nelel<loek, Donlche f{pp",. en Matbe"trkr, Rijke Crdoroef, !\lo::Jteilh, .ft'en ril Ittdrllkt,
Chits.o, I).m""t. lIuishoudiinnéD, La~enlionen, Thee- en GI"lfr,..t~n, Neteldoek~che Gordijnen, Zak
~n Oxforris H.mdentro~d, Cre"deen@ en Wijrt.n HemdOO20.d, PnnjDDlI, Huialinnen, T.feljrenee~, HalT"rda
KOOien, Witle en Ong"')I~ekle B.lbrijlglll dilo, Zijd~n Geklokt. Nieu\\eStrepen in Hlj.wijhch O.ren en
K.loeu, dr"D kl!'nren, Marine Chocolaad tR t·ru, Rijsft'ijkecb Splo.el eu Zijden X:~uaen, enz., 8oknn,
HaITP Kousen, Ood.rbroelteD, Dam~l- en Heerrn Botstrokk'!n, Kruisbandeo, Boorden, VlLUen.
Gordt<ls, elli. .

In het llEPARTE~IENT voor HEEREN: Ni.uwe Oeruiten en Tweed Stoffen. Bfoekato~n,
Mode'uttn, Lak.o eli TWtled, HoedelI 1'0 Hel.rtten. Vilttn en Stroohoed.n, Z.abte Viltt'n Hoedt

n
,

breedge~'lld, Jong Afrika'. Heeren do., Hartington (FraIlach Kanadaaach Eacbl ViII), Ille kleureo,
Vilten en Kuimiren Helru'Utn, Brped~erande VIlten Hoedelt, met Ifroene yoering, ..oor Hui!tndrdgl.'

OP;\I.-\AK '3ELs, FHANJES, Knoope!J, Zijdp, K"toelJ, HeerenmUIsen, oplegsels en nood"edl
g
_

hrden, Berlijn!ICbe, Sbelludscbe en Ta.mal!ÏRcne Wol. Wol werk, Pantoffel, Oltomann8 en Kus~",_
p.tronpn, -'lode Garnterlel., Koord, Haarborateb, K.Dlmell, ToJletbt-boeften, Zeeprn, R.uk.olk
Grtee~ende MarceII. Goedpr.n. . _ ,

HEM OE!'l-Goed. Witte en Gekleorcl~ Hemden van 2,. 6,1. G.atreept en Geruit Hafl'(td
H'mdengoed bij de ykrd of het stuk ntl 18 yt.rd" ,.oor 9~. 6d. Blull ....e Gerllil~u .n Drilla Toor Pakken,
('IfelI en gn'r~pt. jj.lid.tijk Uil goede kwallleit voor 6j. tot ';1d. tIe ydrd. KHto~nkoord. Bedfo~d
Duitacb en B,oekkoord, '~n If'oole TIr acheidenheid eo h-el go"d~oop Brot'k.tof voor Joniene v.n h.:tI;
, ..rd. Goed ofJlI"bleekt Katoen ,an J•. ; breede P:lDjam. 'oor I i,. 6<1. tot 21s. het atu'... Uek!eurde
Bedapreijen .an "". Su, 68. 6<1., 78. 6d., alle I[rootten, Witte do., Maroelll, Vaitaehe Omkeerh.re ,nToilet8prti;en. ,

NAAHIACHI!'lE8 '1'10 alLe aoorteo, de Little W.nzt'r, WRnZer A, Klper.akell do. met aeoelro-
leerde wri,.iIJg. 1)<le ia eeo goede !'t[acbine Voor llaitcDi"bruik, daar I.ij ZWI'·, "erk killl doen zODderOllklaar te worden.

. JJAMES '~·EELDE.IJEPAltTEMENT.~H.ndlchoenen_Florence, Vf'nte ell Daboia, 360 d.ziJn
fijne Franac:he I\abretlt'n, bo,f'Bop g,borduurd, .Iil' kituren, 3,. 9d. hel pa.r, Hij- en Toinh.od~choenan
LIDn.n B~rd~n, Lnb.beD, K,aottn Stellen. Gebloemde Z!jdt<n Va.jes io groote ,erecheidenh.id •• ~
pat,ollo. WaalJer., LIDttn, ZlIkdoeken, Echte Kanleu, 8charen, MesIleo en nood .. eudighetien '!"OfrHlildwerlten.

.. Efn uitgezocbte ,.oorrlad Goederen in alle Departemtntrn te wordeo 'I'crkocbt telff n de l"l:l~
prillen om plaate te mak.n Toor uitu"e ver •• ebt word~ode Bez.endillJ(en. .

s l'U T TA·' 0 R D &

.PASSAGIERSKAR.

PERCY \'IGORS, High ::-hrritr.
--------- - - i

I

KSI.toor fRn d.lI13aljuw. 1141 bs ,"I"I"C" 1'''''''_ I J(I (1._

6 :3cpt.mb .. r 1.87i, 13uo Ih.I\,,:,r, 1"1.1, U J li _" ~ II

I~ElfcUtie Tan Gewija,'e 'an het H OOj.( Ge. ' ! le;: Bra"de .. ij n, 1" r ip~ I ~ (I II _ J ~ " ,
rtglshof, ill d. hierOl,dergemclde Z~nk, ui i }>~e"rit'I', ppr ,luk .. II 2 li _ "

. I b .Ei '·ft-r,. lier lOO 0 8 q _ II !4 IIa. vol~ende Verkoop1n!{ p aatll he b':n ;- i Ganlen, 'per Iluk " :1 !I _ I' :i ~

Division of Malmesbury. 81 bl. HaTer, per ;$ bl. LI lO 3 _ 0 10 6
JOH.:-I llAS\\'ET.L. 'er~\IS ALHERTUS 7 H. Harergerr.,pH JOOlb.tI 11 I'j _ (I J:l 5

JOHANNE3 KOCK. 1I0('00t'l S, pH @Iui I) I 0 _ n ~ il

Jr. bl. Kor.n, per 3 b~. 1 lO 10 _ 1 1(1 lO
'Uuk.l\n!,pPfJGz,kken 400-0 ,)

II n

STUTTAFORD i

On Frid.v, the 6lh Ootohr 18i7, at Irl ,,'eIoeI( !

o.m., on the 'Public Market plae ..., M.Imesbu'y,-
2 Horl~s, 1 Cart. 1 s.t oC Harneu., eIeetera. I Vi oen8Jag.

i DOllderdag,

I
N E.lfelltie nn G'''lj.deo fan bet Oostelijke I Vrijdag,

IJutrlkll Hof. r.nllen de Tol,~ude Verioopillgen ;;....__
pLollbi llebb"n, IJftmtlijk ;_

Afdeeling Port Eliu.beth,
MACKY Dl'.~N a: On. Tmu. WILLIA:'Ir A. I

WERNElt

Op Zaturdag den 6den OclolJt.r 1Si., 's Toor-I
..iddag. 10 lI11r, te Zaud.lllklP, Hui.Haa.!, vetle)'
wQren,l Paard, 1 Zadel. 1 Toom. l'OlOOvoort

AfdeeliDg Alb&nie.
ABRAH ....'I DE~IJSSE~, SeOrt'hrl8 van de Zuid 1
AfrikaanlCbe Aaeotiatit', .ertluaJJ AMES HOBEHTS.

Op Woensdag, rlen 10len October IRii.', Yoor.
mi<ldags JO Urf', te GreaaIDstad,-ltiO Bot'kd ~el~n.
3(f,} Z1\'eepstDll.ken. 3 doozeIl Kralen, 2 Photogl-Rphl-
aebe C..mens I Ge"eN met tWee Loopeo, "n7.OO'
'oort.

I~I Sept.
:20 do.
:.!l do.

1:) WRgCD~ (, KRrre~.
!' Jo. ;, do
4 do. 5 Jo.

ne
NIEUWE MARKT.

PBRCY VIGOHS. Bnljuw.

J:. ~. d. £ I. d
()O:~ OU3
200-:.!~(I
I lil () - j Hi ~
cl J (1,- 0 ~ I>j
(I J jl - () 1 Jl
(11)2-006*
o II :1 _ (I (I :;,

o !l lJ - (I l5 J
1 l'I 'ó _ I ];1 ~

(I " ti - (I 1,]1
n (I 4 n I' 4
o n J (I (I I.
II I!I (1" hi
o !l (; (I If) ;i
(lO:.! (I":\j
IJ I II 0 I
(I 4 ~ _ n ,; ~
()] _ n 3 ~
II 1:1 II - (I ).;

Amandelen, Gedr, p~r lb.
Aardappelen prr;] bIlsh.
Hoon,", per ;j L~.
BO!H, per Ih.
Hilter Limoen
Rlot'mkool
Ht'el per, b~8,
E, .. tc., groen!' p.r :l ba,b.
1-:rw'.n, droo~p. per 3 bs.
.Eljert n, per JO') ...
G,·,lr. l'''ll:kell. I"r Ib,
('roen" L'I-Il pr' bo.
H"pn': .. rs,l'''' .Iuk
1\ alko'llen
KO!)I, per _tukVOflels40-:-,edereDe ,!.-lIlm. Ije~, p"r J'''II!t ,1II'1IIa ],ilJlo~Il'·n, pt·r 1"1)

I ::-;a,lj"~. per JOU

DE Ondergelef?keDde koopt "enige hoe.eelheid P.tattH', per :j be.,
Struitvedereo en bét...lt de Tolle waarde. i P.r~n, p~, I no

I }'etpr.,elilr ..
E. G. ASPELING· Ho.,jllcn, per :b ...

i nApen per bos

GUA~O I GUANOIr i ~~l;~I;,:.:rf; ..~~

J

Zure LimoenenGOElJE KL'STGL'ANO, te ioop io d. l'ak-
LUI~en vuil

. . <nbr. ~lcL,"'CHLAN. Gedrukt hij ~loP-T''\: lIoYIJunR, ~". il. h".I"!·
Kuteelltuat, !lio. 34. strll~t h:allpt'tad.

Ce., Kaapstad.
UITMUNTEND KOREN EN MEEL

!2 September 1877.

Best Kaap!cb Meel
Goed tweede In.. liteit Meel
Fijn Mee', Hui.houdmeel
Uitmuntend Koren per 203 lb.
Stoomkolen in Zakken.

J. C. SILBERBAUER.

StoomwoleDl, CaleJuJliplein.
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