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Jl ~Op~tt,rif'~.I~~GetirtsHertie ler-'
-: riJ'.hle~, '.ft fR ' er \'fale.s,
I Cf e ,e 4 r l~ Hrin H " fn ff.

~I' ,,;t"t ...t~,aa.seltt'.r.lflltf.~s& AaIde-3,••~:·lfe.K,t ~.I·tleD, 2l jaar .. ti, te veel om

ZULL ~N ,op W'~yNSDAG, de., 1'den
MaILft lIá ~e erkoopi g \',1:, dell ~eer I

E C. Hui MA'{. ~all~li. k: wo d. Il verkocht tl!~de
Mur. tk raai, Je, W ~\I. llitU:i. r~

Bovensf&4lllde l'~rdjeiu ": Merri ~ ~i.i'" 11'\11' 8' ,

allen g~lr6kLel; 11:Q O'fufluel.,u Brie" lJiY,.u,1
De SlO 'erij 'VSD ~j"' ()1,.Jt·r~d('el<fn J,. ilS~2':')o; ,
wel bekend. d~t v_erfler'p Itall hevrlinll: onlloodi~ il->
, . ,: GIDEON J. LOU·,y.

Elalldsklo~f,_4 h~ar~,] 879. ~'

J. Fred,' Penu .,& CO. Afalagers. ~,
'. -~

~;~

I'

Jill, ,',:. ,-' ~:: I
:SCHAPE_ " ~SCHAPE,!I

, } I
I • <v IEENE T:ROEP' IV.Pl ornt r-nt I ,000 .:ichá~Il. :

en 50 «ti r.6nk:,c .. 7nlteKI'1'1$l181
w, r.leh verkocht, :1' I

t S I

Dingstlog, 18den dezt.!.
Zij fijn: in, ui. unte- de conditi gr~rfil;,,'

t,'t 4 j Il, (jud e n pfr'oonliJk ÏI,or
cebr n f!lpgf' r.'gt door dell ~'r
R. Jr .. voer de firm~ ~i

KR0EflP'RR I)REIJE~
'I'Y .... tIJIuI'~ ...r .. EiN ZOON, Afslagert .

1 +

f~

va~ de'1
Il Op

1 t.S.,,
l1rp:r_l!hl: ~

f&1I Day en

(ran alle ach.ke-
eli Bruul: Rijd,

Afrikaansche Bol,

50 Baard en
I

Riemen en

z~\ te koop
~,i8kar op V
zi~n en met
F~ije Bruina
ge~chikt om

fc1i~el'ed
t

oor Howard's Ploeg, No, 1,
ETN'bELIJK
geboden worden 1 l<'l'aaij;
IJ, met alle gemakkon vOOfj' II!'lJeUtllll"lJ

Tnigell kompleet, alsook ~
inpaarden in goede conditiei
elijk eeu lange reis aan té~

!
ell rernrstlli.gel .. lIu'
hift " ..rdea. !

J, J, VAN WIJK, ~ ----~~----~~--~--------~~--~----~--------~~_4AtÏI!ager.
TE

IJAVf'rllernn,
2 'Span Eul- el,
s Lide Bu~gie8, 1

811 HalfaUlen Ouden
druil. en wat m',

i C.

I
'erYene.i.~e. zalllell",eine:Ila1r&;.,,'.r4Ie
, NB ....-Rijtuigen

! dttnlei Junction
I, 'J . geri

I Uit~ijk,.· M~art ~
! -----..,----1J---;-t +-+-..-;--c¥"',- ) - MEJUFVH. MA wenscbt Ban

~, itc 1l••m S vau hel Uietrikl
_' ..... .aA.j Ca!tdo" bt'''~lId le III tij rio beZigheid

' Yn', Mas. IR18B oVt"rJlILIDOIlIl,b"I -eft eli ,Iezei".
a.I loortlttte , om Fij !Negrltic,{otder~D van
de be,t., CJ:U.!iI.,t te ver

Hoedje. wor le:, I:;rt
NB.-II.~r (erIJlen kOll

halb a"edpren tegen leer
-- '''1 - '-, -,,- ------+-'fr.--'.-t----~--- _

B'-Z
TE KUILSlUVIER, 201tea lIaart '

1879, ten ~chool.
All. Vriende, en rie:!ldinillen "orden YOu_---j'

IOCbt de 8azaar bij tet h.1I milde haDd
open te 'doen to' ' , de jengd.; Alle
Kiflen aullcu . doo' de ledtD me~ dek
0',( 'rangen wortIen, boe ook lIlo~eD zijD.

Er z~I:"1I ,;11. ten, VluChten,
Plaimvee, " ken "-ijlt. en
het v()orfl.a~.tet is ru SP"ilIoed. '

Teg~lijkt'ftijd 181 uit de band ver.
kocht wor1en ten Scboo~ b~plaDt
met 6,000 Wijn in go.de orde ea
I voU" dra~ f.

!
I,

: ., ,
i!

I

goedtJ conditie,
Is en Kapaters

2 jaar oud ;: I
en, kompleet ~': I
kele Voor-ploeg il . I

'~ Schopgraveo..
! en a~der BoerderiJ- i

Il! wat verder ten Ja~c i

vetkck)pirlll I~l worden aan~bragtt I
~im Crediet, .ni Ververschlllge~. r

DID T & RETIEF, ~l. I

, I' Afslagers);,
ly cr;, ~llkantPor, Pi
~" 1<) MAart 1879.

I

Ondergetëokouden, behoorlijk gelast door:
eduwe DANIEL JOHANNES DU,

I i
, I
'I

I}

, op de' Plaats zelve, hare;
III'ts Nieuwefontein, ge-~ .
rden berg, in de AfdeeliD8'i,'

lant, me:t 30,000 Wijn-i
re Vruchtboomen. j
goed voorsien van Water, en;

hare ~ vruchtbaarheid; zij'nde;
omlsCllntvlng dus geheel onno~dig. t '

VB~DEll. ! •
Kuipen, ÉmmerB, 1 Brande!
en wat verder :/:al worden iDE Heeren:J. J,

zullen !lIs ""',71t..,"",n",1
C'\;telliog mn hot

welken datum
Itegen 6 percent
(

I
--~-4~----~~ ~~ __~ j

t

I
, r .:.__-----+-t--t-t~.......---+-
'I '

INieuwe
, ,~

j' A G~H"-'"+-----~,,+--_.:_---r+-+--4!"' I" •

i HEEFT than!
; • verseheid-u a!8ott,lmi~"
'patronen Fancywrrk MIIIIII:<''''',"I Zijde, 1\ ral, n,. I!Il
, !rlJk,len 1'1111 I'api. r
: Dn,a1. ,
, ,WilCQX at Gibbs S,
': fn " Liltle Hapiu" ,Uret"I&CIIlln'l!,

, '\'alt'~f IIlIt, No. 6.
, 12 XlaArl 18i9. '

t.. is iutnsschen ' uit de hand'

k bij de; Weduwe DU TOlT
;De Wagen is io

en; heeft. zitplaatsen
da! zij een l!'I'eDlI~ltH~Cl1111t:
alsmede een
P~kmanden, enz.~ "

De Wagen is te zien bij den Heer SERRURllla,
W~g~nmaker, Kool'O"straat, , .::
' , t. IJK S~IIDT, ,~
! i : Landmeter Genol"l1&1' voorhanden

K )1~~ NIS<ft EV ING J r__ ..... vTY1'an"'''d~e'''':r~,:::!
; " ~: ,

, 1 • • T. Orders moetenPUllI,SellE '"rQ~t:I,I~GSltUD. ij, ~1.U:U~.u ..:.u ....IUII«' ....... worden ingezonden.

wofden gedaan met den

Maart 187~. # •

Jun., &; Co., Afslagen.
, i

AA:'\ "V·'gfn~"1 dir ~chter.~tallig ,ijn met ~
, be'aling. hnuuer ~Relas ins eo lot op tlQ

1.4,:,1\ Oct ..ber 1878. ~oró ~. hi. rbij • v",ocbl;
I'[~rval\ h..ta!II\g' té d()~" fuuT of oP' Qell 3'btefi T
'ollla,' ,,' ot na . W, lk~ da'um zoadt'/' n,ade;ij
",,~ /, ,,',I' 1'II') , re gtsm8!l1 ~g"r len lul en word~~ I
!"~.st'"I tegen olie, ahltiJen. i "- I

. J, ].<', P. PE.ROLD. :,;',I
J\al.!oor van dfh Af:lt,.,li":i!suad, ó' I

Paarl, 20 Fcbrua.r!ij (87P. ,;..

-.;___ --"

de Nieuwe Weyleyaan-
QPhet Groenteplein.
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voor de Verkiezing
wij, .Jnderge~kenden,· K:i,~""",""

1\Ismdlld.lUltstellen voor de

, ,

voorgestaan,
JLI wat Landhouw

veHrou~en dat de ir..H''' .....,n.

1I ... ,l.lU~:U veilig zal zijn.

230 Naamteekenindti~.

ar wekpn ·Iwpallldn een
IWlIIUI~Clltbij lid h,jJ<.!1IJ~r

......ooeren, eJ! det·d hij een
ke liefdadigheid onzer
unne z\vaal' bezochte

helpen. "Honderden der
van d .rst en gebrek om.

IA!·,...."brn ... bievenen hebben blJoI
MI'ldl!'en, zijn ge~olgdijk g~
u."~I.v... ugen om terug te heren,

t.reurige toekomst te gl~
er tot nog toe door onze

hand of voet ver-
te len4reo. Men

ur, ...".. ,u"" gewonden, \'oor
J.WUUJlt.~I1J'6. Voor honger.
mor veN rukte Nésro.

te ba'rdvochtig qf Le
te doen voor zijn eigen
Wij gelooven bet Diet.
veronder"SteUen, dat bet.
to wijten was aan coo

ling otntrent den 0Sl'
in de uitgewllkenen
een ragt begrip no

te helpen geien,.
"""O""""',u een EJgelschmao,

Barratt., van M.,le·
, de" 1'ranln:aal Argus:-

ORD...
~ c
i ; •
t '

l. Paarl, 8 .Maart 1870,
' • lAaii d~ Heeren die bebben. ' ~..;.

, . ~ MlJlllE HEEREN,-Ik dVflrDIIl.Daigde,en door invi~~rijke'
personen geteekende Bequisi gij tnij verzoekt mij w~+r als
uw Yen.egen woordiger voor te laten kiezen ~. ~

; Aangenaam was het mij vroegere pogingen ?:W~ een
bijviu ~~bben gevonden; ell inwillig, kan ik u ve~~keren
dat ,6Iefht~ plicbtgevoel mij] nt'lVo()l"4.,elijkbeidop mij te nemen.: !,

,: ~ VbornaaIpSte k ......UUi<lI.l.'''' van het nieuwe Parlemerft ~aar-
8ChiJn~j~ 'in besprek zal uq'U>IIIl". Rijksregeering aan dezef~lonie'
om iic~: met de andere Oranje Vrijstaat in een~.~ndge
'noo~~ap f..e vereenige? toéstand, waar de kolon~ Natal
en liet TJ1\DBvaalsche 10 ver t.pcrpilwo{)rrtll;rj~ntijd in der daa4 pnge-
8Chi~ om calk een voorstel De verantwoorde1ij~beid
die <til ~netning er van de lUapJltQ:Ionle, ct1'i\r\t.""A en rijkste, en tot t~lfver
dédiging pet geschiksïe deel schuiven, is, dunkt' rtdJ. ge-
heel pngeevenredigd aan de is, " ..........ueelen, Daar heeft men b..t'

l
den

Zulu"OQdog die wellicht niet zoo te brengen als sommigé~: 'zich
inbeelden; maar al is djt wel 't 'geval hoop ik di,t.-dan zal hE ~tocb
~ groo(en last achterlaten,en .1h veel kosten vereiscbende2~bik_
kinzen te maken tot het in it oorlogzuchtjge, oproe~ en
hoogst talrijke ras. Hiel bij der Regeering meer samen~teld
zal worden, en dat Lieruit v"''Tn'''''lIrledrig van uitgaven zal ~tb9rt-
vloeien. En is dan onze finaJ1Cl;t:6JeLOt'SLlUlU •tterend dat wij zulk een ;·z\.-are
veralltwoordelijkheid op ons dus verre de zaak uit een!~lde-
lijk OOgpunt beschouwd, M ontev,edenheid die er 1111 het
~llilVaalscpe neerscht, en die men den verkeerden stap;, ~eeft
gedaan van de houders des dierbare onafbankelijkh~i" te
~roo~en.-een stap, trouwens, het 'gevolg is van v~liIche
'voorstellitJgen van den kant en,-een afdoende R~nd
om, zoo l~mg de zaken niet YQ()rU:'est,e!dleUnie te zijn. t3tus-
sehen, dtpt-r er geen bepaald . , en er altijd eenige kans j~dat
de <Rijksrtgeering, ziende welk de aanheeLting van .het Tti.ns-
vBaJscbe iIn den weg aan bet geplaatst is, op de aanheëhJiog
zal terug komen, moet ik op de aallu~:w~{elfom mij vrijheid van· hadd~len
voor te Whouden tegen den ta.'Itbaren vorm Voor het ~tfe-
inent kom~, _ : .t:

.Ken;'aantal maatregelen ;yoor vt:"ru"'I.JIIC41~ der kolonie zijn verlede4 j4ar
door het. Parlement goedgekeurd'; en .van den Eersten Minis~;, ~e
oordeelen, ;ko~ ik tot het besluit' dat hem ernst wet de zaak is. en dat hij 'iet
overbelt tlQt die welgemeende maar enezenheid tot den "edelen wilde'
die maar aa te dikwijlIl een van misdaden e6 :be-
dwang,der Inboorlingen heeft Wellicht is de tijd Dogf~et
gekomen om een gevoelen te de bppa;ingen der ver~lpl-
lende Wetten -ten uitvoer dus van aanmerkingen ~ttr-
houden, In. hoe ver de het gebrek aan ~e
maatregelen om de onlusten aan bedwingen, moet door; Etell
behOorlijk onderzoek aan het lin~lt':'",...rrl"f1

Oyer: ae accijns-kwt'Stie
nog de&elfd, zijD ala verleden j

Het tárief van Inkomende
Ïuiens, VOOll gezorgd moet ...." .."0....
afnemen. lik zal de -,._,'----
Meel, en .op: andere' artikelen "'''·Il'''·C.~..

• Het btilioorlijke waarneming
(ing van ~orwegen en andere ' ~iI'1t~UJJle

U'~kende voor de m~j 'be!~n{ff
, N

&dert wij ~ét
ontvingen wij ~e
Maan, waarin brt

tt Graia1I-neill~t
gen, indien de
handen gen
wedawep en
gansche, "trek ' , is
gedompeld,
verkochten zij
gevallen;o nl:ret;wt'ifeldl

Wel is
door hn
maat het lIjden
~ja~meteD. "

, '

de pos.t ~tAAI tAl
:f_lnIJll>-<lm al de ellende welk. dl>

door bong-er. dorst, k '0111,
te melden. Ik beb verhAlen

bondig vemBaI tf g-even
weidion te soeksn, flft

eehte liefdedaad ziJD,
te openen. Ik helft
leven; en ik houd

. hun rijden meet alze-
beroep in bun b.'laDJ:
,,·/leren. I~et iJl hard, '

"'~UU...;t:II, die tegeo··;\Iun 'ID

d. dwaze .da jen
wat ~;I. A jdven
q('ze, o"d;; '·'eD,

ttt'~li'ektlerd, hne'P,'('1 zi J ,,~ !e'er
om een beter . jrwoel

De Pa8rlsche

d.
9
4
4
6
6
o

o 2 3
o 100
o 6 7
3 10 0
1 2' 2
o 16 0
o 6 I)

blijkbaar uiet van ~o
. gewoon is van elk'eo,J
maken. Zullen, nu
de zaak aantrekken,
0<7 onverschillig met

ve: zitten? Wij ~e-
onzen predikanten en

i hen in elke"gerneenJ
IJU1UUt'u en zich met de

-kerliif~r9'ljen in communicatie
Van Let gecollec·

volgaarne belasJ,en
geldeD' en daarvan

'\ -,
;--. "

gevoél~s
, 'I

weineet wijziging, schoon er, 11l1jits
Invoerbelasting niet te doen

ten op Ingevoerd 1,{ooni ~n-
bij lijden kan, hestrijil~~,

":''''UUHUUC'J.cu, zal ik de vt>tlen

Aatdappelen,
Appelen, per
BOter, per lb.
&onen, per 3 bso
Druiven ..
Eenden per stak

I Eijeten, per 100
tt' iGansen, per stuk

Honig, per lb.
Hoenders, per
Kool,}H\r stak
Kweepel'en ••
Kalk'oenen per .
Patattaa, per 3' be•.
SpaaD8Cbspek .
Tamatoee ...
Wien, per' mud
Vip (rijp) per
Varkens, speen,
,Vogelzaad
WatenneloeneDI

1 0 6
o 3,3
o 2 6
~ 17 0o 3 4o 2 '9
0.13 8
o 4 10

..Q 0 eo 2 -6
o 0 4t
,0 2 2
o 6 6
,0 12 0
o 0 9
o 2 4
o 7 0
o 0 8

6 6
o 2j
o 10

J: S .MARAIS,
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~BoerdAl';;gereedJch&p: :': ,.'
> ,-"" ·H

Extra Bolr.agen ',t
" ~ "met I1z~rt'n AI, .~~

,~~'
'GB.A.NElf ,,;:~.

;' ] .: ~~;
MUttdli~ Zand H.Yer, goed en lC~tofl

,j i " Keer». " ~..1
li ; l{0!(. d

,: J. T. S. SCHREU'p~R.
; I ,:j,

sb~ry~ 1 F<b, 1879. :)j.
W.'+rrers,' l.~•., Uilt"'

tl:ES KIER.I:n
0" ~ t~ f

HEEn liASPEn VAH S. SCHR~~Dli:R,
in zil',~ belrekking ala Fxecut~.~T~Slfi_

.r in 41'0; Boedel van wijlen M~i~tvr. "e
N~U.N, .al np lijue J,ar1ijk.elil Ver-

til datum bovenli.emeld, !:;.~'bliek
erN:OOIDen de w..lbek-ellde Plaais. I. 'rrie.

te Groenekloof, io de..(f: eeling
omtrent 760 mor,en. ~;nezel,e

slid weltens 'truchtbllArheil!i'· zoo
' van Water en ook: eoo ~d ala
eplnals, dal rerdere aa"lIfi~eli"1

,I
worden d~ ~SS E
tot gemelil,o JJfedtl!

Jl. C. VINK,

18
zuilen verkocht

RE ~ b, h~orende

Tt IS.
ZADEN .tNZ
er K. M. ot.~a '(QAf

..l uihl'eldl,,~ 'all den I gt1l.
Lalld ouw. ell ~r"e-lU'o.

l~oo, ClI, .'.la"J..elw'Jr\tl,
e., en t_, t-II et n 'it,-!t'brti~
81I)"01""':e,,. B'n, 'HpO: ea

", C ,m<lias, A,-aJ,a,1 et
1.

Ka1ta~p~n 'op aanvraag.

E SCHOOL
,CERES.

10 Oasen "J

!~O:ri~:r~ ,,>\
1 Wa~en
1 Ploeg ..

JASPER VAN S. SCHREU
, Executeur 'I'estam«

hu ry. 3 Maart 1879.

](~ Jr., &; Co.,

BENOOI' bo"en~pnocrnde School,
erns lio wij.ertp, voor £"jlflscb, tU

HoUBn ..j8Cb~ nd"U"W,,",nA;j i" tt ali!emren.
~alari8: ' ,r, ,., !~ (pbrer,g~l fU

priute Diuaj".
.lf rhks'i/.h

d- n' 3U8 eli dl'
0l' .r roor

.
Ul~ Slae:rUl'. O.C••
High Sheriff'. Office, Cape

. 3rd March,
of the JuJllml'nl uI the

rictll.Co~rt the following S..lee

" •t, de.fOf'n
..tl: of
IDflden B-
Kallj.;u 1'&'

Walest'aat, 0

V'or.Je,e" h~bbrll '.r,
,jj.. eau d, 1\ bov"".

ven daarvalI bR 'I tJi t-u
l U"d,r~et.~, keude, ill de
bd"l'nJ tOl "oe .. r i Deq

Division of Albany.
F~ASER OATO:\BY, JOHN
Ta & Co., J ..& G. GORDON,
KF;"\'fr8uII MICHAEL BENJA
AH<1M' LOUIS HENJAMIN,
HUR BENJAMIN, traling
- or Firm ofBENJAMIN a: Co.
oped.y, the 26th ltarch, 1

dt\Y8i at 12 o'clock Noon, al
gelieral U80I'Imenl of M
Biscuirs, omc .• Furniture,

s, Sbélvin~, S(ation~ry, eleet,ra.

Division of Bedford.
RIFFIN HJll.LIER versus H

I EnTS ~n I JAMES ROBERT8.;., .
. iday, tb~ 21st March, 1879, ,a(lo
" .t ih~ Gob, Hot.!,-12 Trek Oiirt,

I , ~

uiio-. (lf the Ju I~me',t' of the &upreiti:.
,lh" 'folJowiog :-nle lO ill take place':+:
Division of Tulbagh. . ,

IDSON st CP. versus .TOHN

TEl N, nabij ol Het ,
voor rekening des ',,+"""""',,''''!
JOKABllEll Josus ;~,lsso~i

nllQ'e&al~eEclltt.".oote, al hetgeen tor(leZeg~T
,bellbol:1';l als:-

reil v.", UU'mU't.teliae lJtu'tI'Ii.:ma
HUllne Pille.tI ••
• erkwa~ig
de hoedajJ,ighed ..n
hee-rell ~LLEN &
deden niet all.en
.fdeeling·g oote err

. I

- ,
;,
'i'

VOORDAT
'ea H"r.no.tI."rri

eerst rien naar
lIiums. Zij tiJo
loon fn kunnen
Pijpen op de
en niel op hout,
,menteH. gYRN E
en bebb~D,'juiat
In.tl'umenteo U"'VAlTD'pn.

'c,
;,
,--

~'

Pikken, .liillkll,
J,>e·a,lI:aIlILeIl, Schotelgoed; oPl.

",' ' ONnEPERKTE'
, FHbtikllllten

bebbendt',
k~pen leigeD de H
Kontant Geld.

Kaapstad, 6 1
--_ - _._;_--1--,--

,Afdeeling Bedford.
FFIN HP;w,.IER vmul HENRY, I,

"."'')ULu,Ts e I JAMES BOBERTS: ~'li
'g, den 21slen Maart 1879, 's voor-: ;;.

Dur, aan litt" Ooba," Hotrl 12: I
enroovoort. ' :.

\'aD de grootste
eo Ameri!.a ont-
StrlMe\'ederw te
prijl!~D OD voor

RDON,
UNDIGE,

Kantoor \1\', den Haljuw
I 6 M"lITt 1879.

van Oe"ij,"e van h~t Hoog Ge,
, in de hielO urll(eru,lde Z,...k, lal
\' erkooping pl<1at8hebben :_
Afdeeling Tulbagh. :.f

.& Co., •• rtusJOIINTALL.
J'.D 15 Ien Maart 1879, 'd voor-

uur, i, den Mitchel8p'ls,-Hui8'.<d,
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