
aD,
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meld:
gelijk na-aankoms !
AMERICAN van I

I

: Maaststoombooë NA-~
I J. C. GfLltERT R:.N.R.!
, ,zal als bóvenge~
rekken zoo. spoedig mo-i
de 'Kon. Maalstoomboo~

d. Voor vraqht o£
ot do Kantoren va.n

Union, N0i 62~

KAANSCHE "

MAILDIE~ST.
be K.t. iK~n. Mail ti.it ..

,

DE SI(OmbOO\e~, de ser Li it vertrekkr n V~II

,..;. Knaps: ad uaar : Landen om den Rntleren~
Ding8d8~, vin Mac1;e-im en Plymouth, le! Sint; I
Helena ',n Ascensibll :Danle~.gen"e op ~'~illl.dei

&1!8CbebtIJoeli. He',lo~lrka"TIJPs" orden U1tgrrelk I.'

geheene vernllndl'rllló! van lO percent tU!l!Chro:
ngelar.d en· ol" Ka1Ipk?lonie ru Naia}; ~ ,

J~n. 30, 1880. dO~WA Y CASTLE, KlIpl
JONIs. ! i

Jan. 27,1880. EIJlil\GBUHGIi C\STLE, Kapt.
O . ! I •UNCUi. i' ,

Feb. 3, 1880. DUAiRT CASTLE, Kapt. DOWDY.

ANOERSOr&'M1JRISON, Agenten.

WEL~~NGrrON~
PU}jLIEKE iVER.KOOPING

't . ;VAN . '

HUISRAAD,
SLAGT EN TREKOSSEN,'

,Struisvogels, enz.
Op Vrijdag,: de~- 30 deter,

, 's MORGE~STEN 10URE,
,I AL de Ondorgeteekeude, die v,"!l Woon-'
LJ. plaats sf aat til veruderen, publiek laten
verkooMn op de plaats Tan den Heer QUlNOT,
te DaIjotiapbat, ,

20r Slagt ~)~Trekossen,
W~Dd~f' eene span regale Roode bij elkauder!
gedre.rd. :

Een Wagen mot ~ijn_ en Kafbok,
Een. Span Trekgoed vPOr Ossen,
S Strnisrogels, 7! maanden oud.

.A:UnIED E,
. ", I

De Ge•• u nr~.ei4&,"ei. H.isru4.:
i 'N. H. FAAS EN.

J. RED. P~, "Po., Afslagen.
W elli~gton. 20 ~anUJl.rij '1880.

(,OO Mudden HaTek
:!GO do. Koor[I,
100 do-' Rog, L
30 do, Sarst ,

B. 'WETH1UB, Secretaris.
J. W. M'ORREES Jr. & 00., Afslager.
Malmesbury, Jauuarij, isso;

iD:j "

: '~

; lII!i", ,~i '

i,,
I

DE HEER JOH. PETRUS LOUW, VIUl
woning veranderende, heelt den O'Ddl1rge-

toekende ge last , publiek te :TerkoOpen~ ter
plaatse "Leeuwenkuil," in de 'afdeeliEig' Hál-
mesbury. op

Woen~dag~ 25 Febr. IS80,

i
i 'a'a.. , .

! , l

DE VOLGElIDs .

LOSSE GOEDERBN.,
6 Eze1B, 4 jaar oud, groot en sterk
18 Paarden, Ruins eo Merries
4 Slakt- en "I'rekossen '
13 Aanteelbecsten

, 1(j Varkena
I TeQ~wagen, nieuw
1Bo~wagen, do.
1 do.' do.
I Open Kar op Veren
1 Ba~kar op Veren
1 Waterkar
g Dubbele-voor Ploegen
2 Enkele do. do.
I paar extra Kártuigen , .
2 span Wagentuigen, kompleet
2 spen Ploeg do. do.
Zwengels, Kettings en Touwen

300 Mudden Zaadhaver
100 do. Zaadkoren
30 do. Rog
40 do. GBrst
S stel' Lederzakken, bijna nienw
3 do. Zeilzakken
2 Zéi1kribben
S ZeÏJlI8n, in goede orde
GraTen" Pikken, Vorken, enz.

B. WBTHMAR,
Secretaris.

...

.~No 4,589

Malmesbury, 20 Jail: 1880.
J. W. MOoITees, Jr. & 00., Afslagers.

ZELD¥!E lANS
Klei~ ,Ber.griyi~rJ'T ulbagh~

~IOOTK t;N B·ftL4N~RI.i1(1

PUBLIEKE VERKOOPING.

"

DE Klassen lullen op DINGSDA(J, den
27sten deur, heropend worden.

. Boarders worden op MAANDAG AVOND
verWacht.

N.B.-Behalve TaU Ouders, worden g~u
'-<>ektm ontvangen, dan alleen op elkeD
Za.turdag, tussoheo 11 a.m, en 6 p.m ..

. H~ STELLENBOSSCHE.,

GYMNASIUM.

"

UIl UU ICOSTRAlll!

YUte eli Losse 'lotHIer., '
LEVENDE HAV~, ENZ: •

, i

WO:ENSDAG,'
.ou,!S8ti. Juurij I'SS',

len teveel om]e melden. " 1

Q.J1 de, ct Stokerij" te ~ellington.; op".u'l~gBaa,g,
10 'ur!'. ,;;,;.

A. C. TAY.LOR & '
: ';, ' I

en

J'AARL I{SCU~, !'

VERKdOPING,
.' I,; , :
TI i

~;,.,....:_,.~.'DIS1'ltIK'l1. ~.QUETBEBG,OP.

VVMlYw..tJIiiiio. '·18 lebnian.i a.s. '
ZIE VORIGE ADVERTENTIE. \

alKO
op

,
~ .

VeDduk"nto~~, Piqll~tberg,
5 Jan, 1880.

•
",
!'

r~
\
,.

, I

AAN i 81'.8- EN BUITENBANDELAARS~
BAt,~N B1JS'k' &; 00." ,II' , '; . ,

" ' I I.!. " ,

N~h,t~~ans garooo.,"i:iiIN
.' 'I ilW~~ , ' ,

[~GEtOERlf VOOR DIT: S~ZOEN. .
J j i I ' ALSMEDE,
r, ,

Beste J3~~auwbooin Rio'Ko~e
G.ele~1uj1*er,Graanzakken
Gega:ff~~i~eerd IJzer en Draad,

e-n '!7 'j ,onz, .&ja+l·l' 1~.. i

Itaar$~p~ Ze.ep,; ~liewat;en.
, , '

H. A.. PAGAN,
Vendu-Afalager.

Vendu· Kantoor. Tulbagh, ' '
2 Januarij 1880.

i .
Struisvogels Benobdi GROOTE' VERKOOPING
DE, >bn~~r8-eteekenae wenscht ~eti,'

Stl'u~vbg~ls te koopen van V"Ir:
jaren o~d. I '. '
..;: en: .rig~ IlÏch met upga ve Tan prij I e~,lget,,,.

VAN

LEVENDl,; HAVE,
Boerderjjgel·eedsc~I., eaz.,

OP,
DINGSD.A,G, a FEBRUARIJ e.k.,

, TKk ,PLl •• T~E _/

"Alto~i.," nabij, Philadelphia, .Koeberg;
. . ~ ,

DE Ondergeteekende, zijne opgemelde plaats
, aan zijnen zoon verhuurd hebbende,

heeft den Ondergeteekenden gelaBt~ dientenge-
volge op dag eo plaats voormeld tP. verkoopeo,
zijne Levende Have en Boerderijgereedscbap
-welbekend ala' van de beste soort en qualiteis.

3 Spao uitgezochte Ezels, van 4 I tot, 6
jaren oud

4 Rijpaarden
3 Ruin do.
2 Karpaarden, groot on sterk, 6 jaren oud
1 Extra .Aanteel Merrie,' met I-jarig

Ezel-venlen .
450 Aanteel Schapen, 80 Merino Hamels,

10 Ka (>ilterbok ken. 20 Aanteelbeesten. I Kerry
Bul, 8 'I'rekosscn (waarvan 6 Kar-ossen zijn),
ID Varkens, I Zog met Kleinen.

1 Waterkar,-3 Bokwageus. 2 Leereu en Built
met Tent, Bok kar op Veeren, 3 span Zwin'gelll,
.e02: ; Kruiwagens. I Vier-voor, 2 Dubbele en
}j;lJkele Ploegen. 1 Land en 1 Braaklande Eg-ge,
f:oioijmacbiuc. 2 span 'Wagep- e-n s span Ploeg-
tui~n (kompleet). Vateu, Kisten, ZWeI'pen 80

'~to_.I.."",eo, Emmers, Kajatenhouten Trechtera,
. ~f- en"Muddenzakken, enz.

" JACOB u. v A N DER SPUIJ.• J. J. Hofmeyr en ~n, Afalagen.

TE KOOP::.
N PlO M·P E N·

\ .' ~
!

~NISGEVING
TENDERS.

I'
IN

UWEN EN OUDEN STIJ·



, i

i ,

SO~SchnpeD n Bokken, in goede eeudine
.. SIa"gtkodj ,
8, ~aapscQe Paarden, goede .Trekdleren
2. ~ngeJsobe IAanteelmerrie". goodo Trek-
ï: 'dieren I
'i Tre.kezeJs i ' ,

2~, ¥arkells ,eri 40 Stuks Pluim \'CO

2; Wagells' I ,
:-l' ~ar op Veeren eu 1 Schotsohe Ka~
~ Span Tuill~n en :.I:wiugels vOllr 6 Paarden
2i Dll-bOOley~r Ransome PJoeg~
4 Enkele ',OOr uo..
~ Gra_~ietell Rolle)' i

st Eggên ':
'..,- l' Wood's Maaimaohine

Aanbeeld, ee~ Partij Stalgereedschnp eu
li- allerlei gemengd goed.

Keukengereedschap en Buisraad.
i E. OXENHAM,
~. Executrice Teliti DANL MILLS, ,

I
JNO. T. KOLLER.,

Executeuren Te~t. ,
J. J. IHW.ntYlt & ZO'tN, .\(~lager8..

, . I

Pnbliekjlatsel verkoopen op.?e PJaat .. ·
Zijn ~eer vruchtbare WIJnplaats 'Il6Dti8,~d

Vallei nabij Wellington,' met een:
Stalle~ -en Kralen, meest, allen onder
orde. De plaats is beplant met 75,000
andera :in volle dragt en veelbelovend;
Vruchttioomen, heeft ft~ai~, Tuinwei, en
Water ~ord~ met Pijpen :uit de .Sterke
Groote Damrne» opgevengen. Dez~ .
en heef~ Grodte Kampen, alsmede Vee we! .

De geheele.Plaate isin de beste orde eu wordt met

, LOSSE, GOED

. [

PlJBLIEl EVER KOOf ING"
- ~ Till; PLAATSE

Vogelstruisdrift, Malmes~ury.
, •nabij, ~ltegrn®f1' de welbekende plaats

:: RE1t:I1l00GTE, PiquetberJ1 '
. ~ \ np

.t.,WQensd~g, 2a Jan.' 18ao..
" I' I _'DE .ouder~ét,eekendcn, daartoe behoorlijk

, ~etast en I ve~ocbt, zullen alsdan publiek
kl , .

,'hl" ~pen:- I Ic'
8 OSsen (2 en 3 jaar oud)
5 Do. (4 en 5 jaar oud)
1 Gr~, uitgegroeide Belgische Bul
25 Varkens-i.zonder letsel+niet :mager,

niet kreupel
1 Jonge HeD~, 1 Ezel, 1 :Merrie en 'Als Tafels, 8akkist, Potten. Pannen, en~., enz.

Veulen I AANDEELEN,
10 VelziLkken~, Jukken, Riemen en 20 Wellingtonsche Bank AIludeeIen

StroPpertl JO Paarlsche Bán k do.
I I 1W te 1..__ En wat ,verder ~I worden aangeboden.1Paardenwa,gep .. comp,eet, a, r~ \

1 Span Wag~~Ulgen, 1 Kleeder~a8t! Wellington, 21 Janunrij 1880. !\
3 Ploegen. 21 eljtra geweren & c i
50 J(ud fraaiJ) [Haver Jó FRED. PENTZ 0., I A

'~~ :::~ :: I t:t 1 . UIT'G.E' BR, 'E' -;'I E
en wai verder !tel!! d,age der Terkooping zal ; ,

wordenaangebl'~gt. PUBLIEKE VER DPING.Ruim Orediet en Verversching~n"

V'ndnkaotoo,1 p~::l!~~'!·~~~~~~'" . . ,."
~ Jau. 18~O. In den Boedel van "wijlen den Heer: Schalk der Merwft

IPublieke Verkoopiog. . en nagelatene w~duwe G10~~na J.
: ' i.· T-e ElsboschklooJ 2~RI ........IA ••
!DE pndergeteekenden, daartoe behooi-lijk] '. , i"
I gelast. door den Heer FRAlfCOIS C. I OP

~;~u:;~~;e~::~~~~~i~e~j~eV:~~;~"TToe' nsdag 25' 'lil
te Yermtodereu, zlllle.n op ,wy ' a, .J:

" Woensdat,3 Maart aanst., ' __~-tl_'_'_'--~---'-l:---:-
qp bove~g~melde' plaats pnbliek: verk:oopeD de
~Dder~olgenue prachtige Levende Have en
~ Góederen, ~Is ,

LEVENDE HAVE:'
, 1 Spa~ lste Kla~s~ goed gedresseerde Kaap.

schip Ezels, van 3 tot 4. jaren oud : <

1 Opr.egte Ezrl~engst, 6 " "
2 Jonge Hengs~n, gedre8l!cerd iD tuig) 2
jal'en ()ud ! I

1 Jl881! Karpaar~en Rood-Schimmels 5 jaren
O~I J I

1 paar, Karpaarden Roodbruine :Ruins, 4
" jaren oud

; 24 TrekOSSen, goed voor Slagters eD Trons-
r' pOrt~ijdel'8 .

800 .Ext~ vette Kaapscbe en Merino Hamels
100 Ka~ter Bokken.

LOSSE GO'EDEREN:
'1 -Open Wagen met :Jeeren
~ Kapkar-op Vcereu, zoo goed als nieuw
S. Dub~le (IJowards) Voor Ploegen
1 Spaninleuwe Wapntuigeu
1 ,,; ., Zwinigels. kompleet

" 1 .. Y'rekgoedl kompleet
~ Half ~gger Balies.
1 TweeiBaJf- Aama Vat

10 Vel Zakken .
100 St.reep do

8' Sense~
10 Pikkep \ i ..

. : GRANEN:
soo Mtidddn Zaad Have~
50 :" ~ Garst 'I

2s •. ;Rog
N.B.:_De Y'erkoopiny ~a~precies te 9 uur
, i, begin.e1li.

. ~ FH~Nd~IS O. \'INCDK. '

J. W; liooRR~liIC~'J ~1'I. '

'I U'401 f· I 'I,

1 I I :;. ,. I: I. 'a~ ....~ ;f',-'.....,.•• \~ ..~.. '. '_'I ..,~_,' __ !I3';;:a~ij;;: ~ "~~~):.«'e."1i?'i,,,j'"'~ "

1 I i I
j I I i,
I' : I i
,I I i.

!
I

\

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

'7 Stukvl\t~n (6 en 7 LeggCl's)
. 6 Kajsten en andere Houten Kuipen

Ka~aten Kuipdekst'1s, ' i

1 WiJnpordp, met toebehooron, compleet:
in do bdste orde ; : I

lj Pijpen, geheel nieuw
12 Halfleggers

Halfamen en Aukel's
Kajatenhouten Trap en Oódorbalies

1 Persmachine.
Emmers, Tl'echters, Kranen, «uz,

1 Zes' Halfaams Brandewijnskou-l met 2
~clill . 1

1 Rozijnen ketel
1 Grooto ,I.Jzeren Kalkpot

Cape Town, 19th Januarij; 1830.

d

Ui~h ..hetj'lj' 05ef',

i It I
I :l·r ,.r'

",: ! { t
!

Voorts

IN Rx;cntinn of tbe Judgment of the Eastern
'Distl ;".( •. CQllrt, tbe following Sale will

take place :
Division of:Otadock.

. : I

THOMAS WILLIAM 8~lTH vs. 'fILLEM
JOHANNES EDW AllO EAR.&E. .

00 Satuf'day" "tbe 21st January, h88~, at i

Gradock,jatlO o'clock a.m, -16young0strrehes, i
..bout B year old, 1 good Spring- Cart (I)ew), i
2 sets HarneSs, 4, Horses, 1 Saddle and Briddie, I

-etcetera.
! JAMES ?tf. CROSB)', High Sheriff.

L'EVENDE HAV
. 20 Aanteelbeesten, 7 fl'naijl! Val keus,

I
2 Paar Beproefdo Brollivog~l~. Deze : zijn zoo he'l!iO€im(1L"llataanb~veling onnoodig

is maar yoor diegenen, die niet in de gelegenheid zij " ,verzekeren wij dat
zï'J' de beste in Wagenmakers'" Vallei zijn.

'. , IN.B. H!l._teeue paar 1.3 Welel' aan . t eJg~n.

.. HUISRAAD.

entoon$telling
j

High Sheriff's UffiOEt, Cnpo Tqwu, ,
. 2211d Jaou1l.r·y; 188p.

I

!.he
will

'I'

OP DrNGSD.A.G, 27, en WOiE~SDAG, 28 uilen 'aar Stelle-nbosch PI~il:ier-
k~artjes V~lI de lste en 2dp 'Klasse tegen prijzel(1 voor' de Dubbele' Reis,

gangbaa~ voor t~rngkomst bij iederen Trein tot u dezer) wordon nitstreikt, a}s
volgt, t.".:- : : . I

Te worJ~ster, rr'l3rmo~ en } Me~ den Trein van W r velltrek.Jcende ·om.'tO.3~ v.m.
tusschen~lggend1 Stations ,or 27 dezer. '; I . '.~~:

, . I : " I ') Terngkeerende Dlet: den
Te Ka8pfJtad .,.7 Met den 'Tl'ejn van Knaj>stad yer- I gewoDen Trein, :¥.n; Stel-
" Zoutrivier ··,5trekkendoom orn 7.10eIl9.20~.m. rlenbosch vertrekke)t4e om

(speciale):op 2~ dezer. ; J ~.(l, en een sPeQi~ep om :"
. '. 0.10 n.m, r :

:::} Met den Trein van KaaJ)stad ~el'_} Ter'ugkeerende t;tJ~~ j <Jen
... trekkend'e,om7.10vm.op28de~er., gewonen Trein, van S~l

' '; ledbosch vertrekkebc\e Om
: ;' 4.6'D.m. ',:, :

I I ),. ,·,·1 . . " , ' ,'''5 Met den Trein van Welli~gton "fr-} Terngkeerende in~t i den
... trekkende om 6.20 v.m: op 28 de~er.' gewon en Trein, V~! S~el-
." , : 1 lenbosch vertrekketjde bm

., • ~ I 5..7 n. m, , ~, i
') Met den :r~in van Malmesbury v:er- ')f .

Te Malmesbury ! I trekkendeom 6.5v.m. od d~n28s~u.,~ Terngkeerende
" KsIsha.skrnal : } Een speciale 'I'rein zal _iasSl1g!er8 ['. spéoialen 'l'rein,
"Klipheuvel I opnemen ,van MuldersvleI .runetlOp, len~sch

, : naar Stellanboseh, vertrek~ende oin ' 3 n.m.
, ; 9.40 v. m ~ . .' '~ 'I ) :

De Trein di~ van Kuapst~d vertrekt om ~.10 en, ~e Spe~i~le Trein om
zullen aan do Overkruising in de Dorpstraat te SklJenbo~ch halt ~ouden om .t'alllla4rners
te laten uitst*ppe1 alsmodo de terugkeerend~ gefone Trfi~ van ~tellenbosch
kende om 4.d n.mp en de terugkeersnds Specials ~m Pass",gIers 011te nemen.

JAMES DELL, Directeur vaa' Dieb
, I, .
'.; , I, ' .

IN' Execution' of tho Judgment i of
Supreme Court, the following Sale

~ko place :- ,

Division of Riversda.le.
WILI~El[ JACOBUS VAN ZIJL; 'l'Or8US
. " AN I.)RIEi ·LOlJRENS. i'Houten en IJzf'reu Ledekantou met 'vede- ' .

ren Bedden en Mutrnsseu, compleet
Mahoniehouten en andera Kasten,

Wasch- en Kleedtafels met toobe-
hooren

Wllschbakken
Waschgoedmand

.J:'drcedeln!. en Af\rdewerk (We4rvan
'geheel nieuw).

Ká.ntoor van den Baljuw,
. 19 JUllnurij, 1880,

'l'e Durbsnweg
" Kuilsl'i vier
" Eerstel'iyier

o

O~ ~aturday, the 31st Janl11u'y, 1680, at
Riversdale, at 10 o'clock a.m.,-Housf'hold
FuroituJ;e, 4.pxen, 1 Cow and Calf, 1Waggou,
6 Spades, etcetera. ~

< JAMEs M. CROSBY, Rigb Sheriff'.
, . a.,

KEUKENGER~ED8C

Te WeHington
" LadYi'Grey
"Paarl: ...
" Klapmuts

I,NE~ecutie VaD Gew'iJsden ~au het Oostelijke
Distrikts !lor, ui de volgebde Verkoeping

pJatlt.s 'hebben: J1llwelijk:-

~. AfdeeliDg "Cradock.

THOMAS WILLIAM surra vs. '''ILLEM
, JOHANNES EDW ARp EARLE;

Op ~a(urdág, del) 31sten Januarij 18,~,des
voormrddags lO.nur, to Crndoc1'.-IGiJoIJge
Struisvogels. omtrent eeu jllfl.r oud, 1 :gocJe ,
Kar op Veren (nieuw), 2 :Stell('n Tuig, "
Paarden, 1 Zadel en Toom, eneoovoort, ,

J~MES M. CROSBY, Baljuw.

":~

.:~r:
"

I·

DE On,lergeteekenden he den last ont~Qngen om
, ning. van bovengemelden Boedel," te 'verkoopsn alle Goederen

bestaande in : . . i'

i:

Kantoor van
Kaapstad,

Directeur van Dienst,
Januarij 1880: .

.f\antoor v';n '!fen Baljuw,
22 Janusrij 1880.

IN Exp.cutie van Gewijsde van het Hoog
. Geregtshof, in de hierondergemelde Zaak,

zal de volgende Verkoopikg pleats hcbbeu r-«
Afd~ling Rivers4a.le. '

WILLEM J ",COBUS V.AN ZIJL versus
ANDRIEs LOURENS.

.,
.. ,

Op Zaturdag, nen 31~ten' JaDullrij '1880;-_ ...1
i, 's voormiddags.' 10 uur, te Rt,er'6da!(',-!::1uis-'

raa9' 4 Ossen, I. Koe on KAlf, 1 Wngcll, 6
Graven, en zoovoort. .

JA)fES bl, cn.OSBY, Bal':n~'. \

r.,.'

~'I'-:.r: ~'-.
{.
'.
··t'. ,~

-1 •,,
!' .,
I·

1 '...

.f 1880
•

Xaaspch

voor reke
beb?Oreode,:

,
Ol)el~illg t'an 116t StafiOll: Beaufort" West

( r " ~ c~; :. i I: •
j , 1 - , .

BIJ deze gesChi~dt k~nisgeving dat de ~ectie ~~n de ii~i~ tus~o~en de CQUICJD!I:;(,'!l'8"
serborgw~g ep Beaufort West ~fficleel g~o~and zal ! ~orden op den

voor het PublIek Vprkeer op den 600n FebruarI]. , I ,

. ...: . J AYES DEBL~ DirE1Cteur van ~'<; .. ,"",.

Kantoor van
Káapstad;

Directenr van Dienst,
Jannarlj, 1880i

LANDGOED
IN DE. TUINEN.

UITi~ HANDTEKOOP.
DE HEER PiETER KOTZE heeft,
, wegens afnemende ,:gezondheid,
besloten tot den verkoop van zijn
,prachtig Landgoed ,

'tEEUWENlIOF'
, ,

gel~gen in de. Tuinen, eh zoo wel
b~keD~, dat het naau welijks ,besChrij-
vmg behbeft. . .

Ten einde aán het' verlangen van
Koopers te gemoet te komen, is de
Eigenaar hereid, het geheel in één

, Perceel te verkoopen of anders het te
splitsen in drie Perceelen, namelijk ;_
Het groote Heerenhuis, de Buiten-
gebo'uwen, Stallen en Bediendenver-
trekken! met een groot deel van den
Grond, en de rest in t wee Perceelen.

Volledige . bijzonderheden, alsmede
de voorwaarden die zeer aQ,rlDemeliik
zijn, zijn·te vernemen op aanvraag bij

JONES &; OOSNETT.
erewes' Gebouwen,
21 Januarij 188.0.

• 1

L:evende' Have.
, I

400 Sebapen en Bokken, i~ extra kon~it,i~ ~ I;
4 Prachtige Jonge Bengsten. van' 3 jaar ou4
8 Merries, met en zonder Veulens I:

Ho Extra Zware Slagt- !ln TJ'ekossen (puik) ,
I hxtra Namaqna Bul (rood) ,

Hl .AanteeJbeeaten, van goed ras
14 V8l'ken8. • I

• BoerderijgereedSch4p.
, . I-

l Pa.lrdenwagen léompJeet (o:ieuw),l oude do" I Nieuwc:hr:-a """..,II.me. 2. SpaD Jukken,
Riemen en Stroppen,3 Bpan"Tnigen (2 halfsleten en 1 nieuw),:f paar Nieuwe Kartuigen, 20
Nieuwe VelZ!lkken, 2 Eukele en 1 Dubbelo.voor Ploegen; I Nieaiwe Eg met IJzeren Tanden, •
BeestenvelleD, 6 Halfaams, iDIr.., eni., enll, ii
" HUISRAAD.:I.
E f . .' S . kb' Jlen raai 'eu groot assortiment· van hn outon en an:1~re ,

len, Kasten, Vederen Bedden (nieuw), A!atl'888en (nieuw)' IJ
Paviljoontjes, Koperen Ketels en. Komforen, Lepels, MClIlienlen V
A8l'dewerk, Porselein waren Iln ,el'n groote yoorraad Keuk' n- en
Goede~II, . I.,

. .' : GRANEN, '.

..'

Waschtafels, Stae.
LedekanteD en

in soorten, Glas- en
Huisboudelij ke

BUITENLANDSCBE
i .

I VOOR DEN

'Tel'koop vali) ill _de r{~.~pkoloni~ geleg~D

., .

Ruim .Krediet en

I ~DE Ond~rgeteekeUden hebben zieh nu, gcvesti~ als Agenteni om Kaapsche
. goe~eren te v~.~~oopen zoowel: ip Londen, de Wijndi~trikten' van Frankrijk,
~elbourno JU Austr:,lle. I ~ .; ~ .'

• Dé aandacht vau het ,Publiek van He genoemde. en andeIje Pla~t"en in de
in den l~t8ten tijd ~ee.l· op de Ksa.1? géve8tig~ gewQ~.den depri •. he~ goede gevolg,
mede alhIer de Strul~voge)kweekenJ wordt urtgeoefand, temlJl 10 i FI'I\nkrijk VOOI'8",~Ie
belangstelling der WIjnboeren in hoog~ mate aangaande dé ~p is; opgewekt, fi""rit ... ",
.de geVl'ee~de 'phyllozq,.a vasiatriz a.lhie!Ï niet voorko~t. ::
. Al degen~n dje.y~stgoed wille~ Ivprkoopen, gel~even .i* ihnn. ,igen, bel~ng .
D.~men en de besehrJ]vlUg van h.unlHi V,!ste Goederen ..aan alti Kaotoqr op te geven,
ZIJ alsdan profi.te~en van leder a&,llzpek aan de"Onderg~t~kena6 Agenten
$,l deze zoo d~nde op de hoogte znllen honden ''Van Grp~ijbezitt4ngeD, die
~rkoop zl1Uen opgedragen., \ . :. : . '.

:r- ~ I.

VERDER; 30 mudde u Koreo,:~!O m-q.dden Rog, 20 mudden "I:r,aver.""',
gróote partij Kaf eli ",at verder ten dage der Ilerkooping zal' ~liJ,",bnlWrt,

.l

, .,

.'



MA'plft.Ir_~' te WEllIill5rtAI>II.1

. il, .,' ",P. R. I

v"'''IIl.,,, ... 22 Jan. 1'8a<>. : . '
. . . 1 '

Pentz" qo., Afslagen.
. I....-...;;_-4--·----r--j·-, ---'---'-1-,!.'DEl BEER, ;fiIiIIIiIt( I', wijlen.._al"'~'~ I ~ te Piqoetber'"

~; ~R~OOPINp Dond
,,!AARD~~B~G, i publ~. te

IN DE ,AtDEELING rar DE P~~f. gepacbt

. ., E~~~~.B~D, :~:j:
.StrUiUfvogels, enl. j sonoone

i " :. J I

Vrij~~iJ 6 F1e~ruarij ~5.J
.de Oudergeleeke~de publiek doen ~er-

okOQpeni,utp zijDé _pl~ u Knollevallei r-
l Paar goedgeteel4elHe'ngsten (geleerd),

2. j.ren and (g~lacbtregiste"' z~llen
, geproduceerd MQrden) .
1 Paar uitmuntende Karpaarden, 3 jar!)n

oud; Hengsten . ~
"1 Paar jlitmunteudo 'Ruius, Kar. en ,Rij.
. paRrden, (i jaren'

5 Rninal Rijpaarden, 4, tot 6 jaren
l. 4, JongtJJHengsten, 21jaren oud

. 10 Merriés (3 met Vet1l~ns)
2 Span gedresseerde ~zels
6 Gevoerde Oasen (z~u.ar eo vel)
1 ExtraiMelkkoe .

40 Aantoolbeeaten
200 Kaa~be Hamels;
100 Meripo do.
400 .Aanteehjch~peL
200 Lammeren
100 Kapater'Bokken
24 StruiSvogels (7-8 maanden and).

VOOR'PS:

trI-
~

aan st.,
;,

--
E Ondergeteebnden,pebo6rlij~ kolaat door

den Heer bDRl.S W.. :MrntnwH, "an;
W()I.,.~,fOlltei.U." (Bontberg), nabij Darling, in~

Afdeeling, sullen op .

ngsdag, 10 'Februa~j 'a:5.;,
op botengémelJe plaats. publiek veFkoopen, ' :

LEVENDE. RAVE:

~~ dl~wiiIiam
h..i,.....,An. h«1~ ruime,

. een verkiesliJk
,WD,mEm beloond voor. ,:

! , ,
V6ndn-KantP0r, Piqnetberg,

.'

WalterA.
,t..).N Belanghebbenden wordfvri",ndelijk ~er~ocht hunne i
iX; Maaijers 'voor het aaust.aande Saisoeu zonder uitstel in

, 1 ViN D
.Eenige

door WilTlI:RWij ontleenen het volgende aan de
A. WOOD. .

, De Maaijers van "WOOD," :hebben in openbaren W
op de Machinés van' . .

Samuelson, ;67 ma.al \" Albion, 4: maal
Bornsby, .49 : OSBORN'E,73 "
Howard, ·26" Johnston 43 "

. nC~ lIoo~8te l-rijleR dtr Werelel zij. "ela~'. d.er "
va. ·1851tot ,1819.. ..

VAN D

.~ j:: i . •. • :
<>"etwlnnlng behaald
i: j

27 maal •
li.' .,
S ..\ -

4 Dub~le Howard'~ Ploegen, 6 enkele Do.:
2 Ligte HOWHl'd's Eggen,2 LigteLandeggen:
2 Braaktand Eggen, 2 Span Ploegtuigen
1 Span WJlgentnigep, 6 p!lllr Kartuigen
~Bokwagens' m.etl IJzeren Assen, 1 i
1 Buikplsn k met Leeren, 1 Persmachine,'
,c 2 Voermachilles, enz, euz,

Dt~rY4~"~tbiil!!4~Dznlltli nrsdlaft wor.~ •..
J.: P. EKSTEl<JN. IJZERWAREN,· TPeardenberg- 15 Jan. 188Q.

J. S. -,1RAIS &; Co.. Afslagers.:
.' 'j

Tel gelijk~r tijd znllen verkocht wordeq 40;
video: E-,els, vouw ~ tot 3 jaren oud"
ge w~rvan gedresseerd. .

J. S. VARUS ~. Co., Afalage!l' ~

\,.---
Publieke 'le r koopiDg~

, "

DE HEER H .• T. SCHREUDER, dooi'
ziekelijke omstandigheden verpligt uit

zijne bezigheid te gaan, -hceft den Onde~ge~
kende Jast gegeven om, op • :

Vrijdag, 27· Februari] JSSO',
Publiek te doen verkoopen,

Zijn Aandeer in de plaats" Rondekuil,l, geit?-
gen in het Zwart land, in de 'afdeeliog' Mal·
m~hry: '

VERDER
zullen verkocht \\ orden, de Losse

• beet8nnde :i~n:
6 Koéijen met Kaj veren'

200 Schapen
25 Hamels en Kapater~
4 Trekpaar·den
1 Rijpaard
4 Ezels
1Schotscho Bakkar
1Wageu i
1 Zadel en 'Iloom
1 Span Tuigen: kompleet.

I

Huisraad, G~aven, Pikken, :eDI~

[
! B. WETBMAiR,

I
Secretaris.'

Malmc.sbory, ~O Jon. 1880. :
J. W..Mo0rree!s, Jr. & 00., Afalagen.:

/

fT
1 [',

•
'',~

,

,

6 Ezels.
2 K&rpaaTdeli .

230 GlllIt Ooijen
1:;0 A.autee\aoha.pen
130 Lamme!'6 met Wol
100 Slagtooijen.

LOSSE GOEDEREN, als:
lOpen' Kar op Veren
1 ..span Wagelltuigen
1 Paar Achter do,
2 Enkele Vpor Ploegen

l~O ,~bdza.kk~.
I ~GRA.NEN:

200~M,udden fiittt .
150' " Haver.
100 " Koren,

En wat verder ten dage der verkoopiog zal
worden aangeboden. -,

ANDRIES W. M};BURGH ..
Malme,bary, 22 Januarij 1880. '

N. B. De Vqrkooping ,al precies ~ 9 uur begt:n .tk

i.W.• oo~ Jr." &; CO~, ,A.fB~

Au Rl:eednrwa.ten e. Vrie.tlen '
, .'

, ~'lTOR))T hi.rmer1e bek9"d gemaakt dat h. telen'
t l" Heer beha. ga hf'~ft lot zich te nemen op den
l).Ipo d, tI r. (,nt Doehtertj« ,EUP.:A1IETB; LOUISA, In
deo nU l.t.!OOI'vall 2, jA'." f'il 5 maanden, en op den
2bl.n .!,ze< ,0115 Z"Pl1tje FRANCOIS PB:I'l1UB, iu den

. ou.l.vdom vuu 1 ja ..rclI:.! 1I1 •• udeu,
n. S. BOTH A, j
5. M. HOTHA. ge!>. LE RoI!.X,

\\'0;oes1er, Jll Jalllla.rij,,1880.

Z.\-TURDAiG, 24 JANUARIJ, 1's80.
;: 'i . .)

.~
!! .
t1 .

!
f' .
I .
I-

f
,J .'
',I
I
I
;j

'1
I



, " .

, '
, , ,

hoanet.. 26 ~eJer. .
. l r Izal op den morge~ ,RI\ dien dag

" komen voor, betl Matriqoleren
~t[IO~O~n. I

JA.MES GILL,
. I ,

i,:. Secretaria, van den Senaat. ,
Kaaps~,. Junnarij, 1880.. II .

MS
1:>.Il.J.4\JU"' .... 'l"UNIj~.1Jen de plaats

.......mon, oft op den Hoofd
bet Station Piketbttri{weg, E'eli BOS
TEU;. pe viildBt uI'de bovenstaande
"iog outv,JliI'gen als hit deeelre tt:rl'gt
den Stotioncb(-f op H;'l'mou, of bij dt'1I
geteekende 8:1\11 Pikct!J.,rglVcg, " '

, O~A. COATO~& é4
. --L.

: ;:

1
i
; PriJzen .: MAui'\;BURY :

4 • I:'l I

EXEOUtE',:RSKAME~
KENNISGEVING' ·.A~N CIifWITEURtN

EN DEBl,'rElTltEN.'
... .~. i .

\
"

:. ILEES BI.~! ,
~T,,\EN 2~ien Jam18rij zal (0, V.J eenV pl~'; hebbeo te KP;ijsrivier tot' .on
_eJ'8tennll~g !ier Evang, GeméelltE! ter dier
Plaatae. ~11«l klei no garo Z;t1 m~t. dank ont-
fangeo wcjMen door deu WEd. beef'p, R1TTER,
ls; St. ~~orgesstnlat, deor Jopgajoffl'onw
FAURE, Pl'ir.straat. Stellen bosch " en Jonge-
Jufvrou\V ~TH te KniJsrivit.'t'. I

1 liTE itrlti:
D~E ~lliatsen "LANo'EKL00V" en

I ," P~E.KSTOEL.' gel~en I.~abij Ma~-
~elbury,-Wail<clijk te bevragelI I?'J. Jell EI--
genaar, ti
: . i! IJENRY \,,}~!~SFELD,
; Pl'eeka~l. 19 Jan. 1880.
'I I

" .,In den Boedel van j,ijlen FaÉOESIK CHRIS "I
~ ToYFl!L RVST, van, del~laa.t8 Illoe(DfonteiD;

Afdc.'Cliug llalmt'3bory. i
A'L degtinen die iets lie vorderen hebben ,"~n,

of ve~hOldigd ~II aan bovellgomel<to' ~
Boedel, g"rl even daarvll:tl'opgnve ofbetnlinglte
doen ten "k"'tore "'&11 ifD Malm'elibnry Exedll. "
teurskamer' binnen ees weken na dagt{c.
kening dez~~' !

! Vbor Exeoutrice,
. I' n. wEfH~A~ SecrtJtarisiMaIQlesb~ry, ] 2 Ja",~rij, ] 880. I

I ,l.Wl~jflOOOWerSm'eeDil{iD~
Storti van £2, per Aandeel,
VER-C ENEN,15 OCTOBER 1879. J

DEN A~eelhOU~dj:'han do oproeping ~i'

tot bo Dgelloewde:ftorting nog niet vol.
daan hebben wordt in betinnering gebragt, da't
als dezelve t betaald w,ordt 'l'óór den 31sten
dbzer, zonde~ nadere keril,isgeving, r.egtBmaat-
regelen znllen'wordcn illgesteld voor het icvor-

-. deren daarv~~l· Op ~;tH,J,[ÁM BALL,

I aB pakke!l Suiker, ::;,cl'ctaris,

Ct'cwcs Gl' JUI\l!f1,
10 JUIlU I ij 1t:80, '

RE NIS GEVING.,
, '
I

HIIl:R~,IE¥r: ,I\'orclt :1(, lii~ !!e!'\'(m aan
Onder ijzers. fn, Onderwijzeressen,

dut er c.« '0 ~I' ,de tJet,o.-lle ;Pf'.t,rillt ill bet riist'I~1

AJhl'lt nun on~eT\\ ijzers tll1Qnderwij ;eresser.
Wij, .I,. 0 "l(,I'~ell'"kf'nd~", vra, e« hier I ij

Hiend~"j< 0111 'j'''nw k \'a', persone», eli gOM
on.lerwjs Lu'"c, !CI'e, iu «e Ih,lIa.UthCue en
l~n;.:elsch "t.aJel1 . 11.00:' it! d1;l nl)Jz'ek.

Mell ':'/c, ,~r;(t'1.eld van !,;otuigsclli if"'n 'a',
b,·~w.lo!t.lreld e .uivq·llI'id ,..In wa "del, a.'llzoek
bij nl de Ond-r eb'ek, nJ!'!!... ,

"VI· A. S.\IIT, -\ïnk.Jfqnt..i".
A·I S. S.\111', WH!rlvai,
B i VAN, STHA ~ I<:N, l\lipfo' tein.

8 0" 8 2,
"

"

MARK ,

BRANI. .

iBleem
Vogblstruisveder:en. '

'" "I i". !DE Ondej1geteekende koopt iedere hoev~l-
, heid iVaderen. . lJ ij is op h~t KalJWor

'.,~ 8 ore vlm. tot 5 ure n.rn.

, i' , E. G. AspkLING.
'lio. 20, Burgstraat.
" I,

;.R.
Bieden thans bovengenoemd

AT.q

l ,

, \J.' ) ,

•• j~-~ l-------

SNOEJ' PJIJiEL4lt It,
• -·-.Te R ~fP in de P~kh~i ,e~ ,Van
'- .! LO\" \ I"~ "J i, ..;Le.,

;;·0, 1 ;11 ;;e"l!i, at

-~~~ 23 __.. ... . J
-D !I. VILJ() 'f~ ,~. ,'. ' .. _l.]~ ...,

Oet;listreer Land., Wet- en COmmi'siea.gent,

~FSLAGE~~ EN GEZWO~N VER~ALER
BIJ' HET

IlOOGE GEREGTSHO:F.

B R I rrs TOW:N
-.,_ __ ~lri __ \

: .....-.t;"R:,OSKO' OP : DE OIHI~rgU(eekehJell, :Eenige Agenêen van de beroemd- il Hark,;Regeerbare Maaij .... van 18i9.: .IJ.L~". . ~; , b.bb, u !:VGOrbll~d~ol eo verwachten biolfo~o k(~rt hU~'le Juat1ljkiCbe Bezelldilig per ," H~ JJ,TE KOOI\ :vGOr £30, eeu Mikiro~; . BrooLrn,all:' a.ii~ct vil? NiAiuw YO,de. " ' , I ' ' ; '.
,te bevr a 'en er brief elidresseerirl aau _._ Kqoplu8tJg.." ~ t- Iier en vro~gtlJdlg ."nlOck le doen. I, r •

., ag., p tt, g i I Ge u rndol! bet afgelooprn St;ZDPIl werd <ilt Ilfdcelte ~H ~oluule bezocht door r,611 Spt'c.aleD
Z., ka~toor Z1,id Afrikaall. ! Veot.g,"",oot(j~,r Van \rALTall '\. WOOD, 111ft het Jopl omj;1.lcb, I~n NHe b-kend te bi&.krnlmer
' Het IS E'en [dusgenoemd HARLEYi,BINO_ de kolol,j.lc b~"o.fttlJ t." ein+e die _"Ianijers vulu. lUkt te nJ~keo ,.i

l
al'l. nllo,logo ,el belerlllRen t.

CUL~ gem~~kt door. COL~INS,eu ~IJ?a ge, doen, t'1I 'c alioo I"t ware Frienden van den Iloer te "'ak en. I Dot JA :tell ,'ull<, tot Blond ceh~cht ua
hecl:.11Ienlv. IDlt praci]Llg 1I111.:r·0koop, IS on, eeue z"rg'uldiJ'i" -St udie ; eli 10:.·1. geeft 00'8 IllJ 'eel ~'''''''go" I~tll S,fl.ark R~g('erbare" MaaoJer lun
geveer 20 duirr hoog e', kan als BlIJocUJar zoo- H'i9",,11 IC' ""!Jel.,, aa. ,die G RnulHIH"1l III de !ielo''ll~ K<llor~It"< . :', ., '...
w,el ~'als MonOClilar gebruikt worden., Het is WOUD'S "~nijl" s krfgell t wee achlt',e'lJ '1'0 ,Jude 1""'11 dJ1,' EeHI&o PriJs op ',CII M.81. nedalFlJd,
voor~ietJ van t~ey paar ocnlairen met S<ihadnw~ j:dwuden I. K'f"Hg, ouder Ilt.t:be.tllur van bet,L"I,dbouw Ge'},1 tschap:: :
ka 'en en t'ee objectieven, nl. van een Alldd:eL'"~\'nn",'"e"lIIaall"rL;OJnZorg.uldl.:re,"lt:lkt.,: .
. pp; 'jY. ~ . U' b' llelP I~ ,lp 'i'!""l!" \ olkuolleu H";':""I bs re Z,'lfbHk .\1.'RIJ"1 oOl~,getn."k,.d.,,,, .. , m '1'" "."d,." do,,'!. '. M; 0 jee- "00' .... " ...d..... ,,,,, «orn , .... de d.ij,,,· unar • ', •.,,,,, .... '."'f ",.oe zitp] ..... , ''''':'"'

tieve~ Van ~ d~lrh',2 duim en R' duim met eeo dndeJ4jk hl'( lo..r~en II'ge!ell, 1.lellde elk e- tweede, d.rde, "101'16 ~r \'!Ifud Haik nl •• eo Hark werleeu,eo
' ~r ;Kelner s oonl]lIlren kunnen tegen ('el'o .valn- ""d, r. Harkt Il ,~18 kloppers, . i.' , ,,' ..

tie worden orergenomell). De obJ~c(leven Des- M Iilij~r" zIj" W.I (,loIbcronll I wegefis, hm.ne eelll·(Judl~.?t1d "OL """"'," k ruchr ; ZIJ snijden ~et
worden ill een i "! nosepieea" ~eschr'oefd'i zood at ~ern.k G·,a.u st.;,l."de 0l' 'lOW tueberei,ie of zandige ',,,ocI'IJen, z,~n !(e!"llj,k, IIJII te bestur.u, loopeu hg'men- ie verwis~clen, kau, zouder ze te be boe ven en 8nijnen bl eedf '. ., ..
. '~obroe'l'eli.' lIet Mikroskoop neelt twee III Ame.ik~j •." Europa hedt WALT£R A. WOOD auderm41l1 1!l'1l E.':~(e" PI IJS behaal.I, op el kt

. 0 iB foorzico vali tiet We8stcr's con- Landhoul" TenlOllollstelllllJ( waar IiIJ .en "",clbloug<,r l"a" _ " . ,
)I • 'h d' JYllplic.le déd.lI "o,dell III VO"II und gehon'It:'1J en zulléu ",Our .~d"IrJke prilZeIl worJen "'rschaft.' t grn'l'°lltrng dlap ragon ,ZOO]lt men ""d' kt d ,

' 'I.. I, b '! .. k Koop.ra gelieven vloe"toJ li( all"~o~ " Oell, I, ".,.'!te hc"t o~ et voorwerp w.er~n an. ,. A"" D _ oft· D -:r. I.... lI:"a
J het voorzien van een polariskoop, eeu V .... 6jO _ ," 1_ '" . ,

i condellsh, forceps. frogplate eo een 3.5,: ST. GEOltGE::'TUAAT, KA AiljST.".;D,: .
",a .lncida ~lf de ver~roo~? voor~erpen EENJGE AGENTE~ IN DE KOLC>;NJE.

papier te t~eKenen. EwdelrJk, beh4!>orter: I ~ :.;!' ,

JDim~::~~~ro::oos!a~i~uwb~{~ ~::bp:;~:~KOR'BN MEEL (GRql tF [EN FIJN.)'
i~D. i

De
pnJ8'}1.£13~ kontant. II ~,~ .... ~' -'-_...j.;_. ,~_::;_, . •

I'·" ,.... ,."jiU.... ,i.. 4.. Best Kaapsch en Ausfralis~h ~oren
'lXT;ORDT ~\ehd gemaakt, dat op g.en 17 • D dj, Meel\'li ;,dezer, 's!rudrgens om half VIer, mi). door 5 O. ,0. ., :
deu' dood we~ ontnomen, mijn geliefde Be::.st Kaapsch Grof Meel. II' 'Echtgt!Doot J lE*R JoHANNES VAN foÉa W.,.T_

BUIliEN. iu qeu, ouderdom 70 jaar en Te KOOni,'dtegcn den La.aoO'stenPriis te No. 13,I:KaSteelstraat.17 d~n, mij Ia<jbt.erlatenJe met 4 hulpe- r, ~ L

tooze kmderen. IZ~a."ris mij dat verlies, m8liJ'. R. A. ~EEDERBgRG.
tb:~~t in den '1'il[van Hem, die het al?'~ be- Kaapstad, Januarij 1880. i, 'j'
I sj M. VAN: DER WESTHUIJSEN~

; : , Geb. LOUBSER.
' Wildehpnde~.rng,l Malinesbnry.,; ;:
\' 18 JannanJ. 1~80. .' _ _ .

~ t. I ,

.ZWAVEJ;"
!t, .

I'
!~

rt- . j,,
~
i
~ t,
f
i
~

SUIKER!
i 1'1"",5 "",ri!",, (:III.<eh~'I't uil ,le" Co,

IHq ... ~('II,.J;i I i, ~:(,i', v '.1, DtI,: :;, I !lllJi" {Hl Best,I '.

I

WA'L TER A. wdo 's M
1 ... , __ . __ ._,:_ 1_. ._. ,

Eerste Pri~ toegekend in 1877 en 1878; doq~' hét; Landbouw Genootschap

D~ MAAIER GEWERKT DOOR DEN i~E': J. D. J .. UIJS. , .

,
11':"11 141 "Oi,.'

MIELIES! , ,

~TEIJTLER & fCo.

HElt\'JNGQHAAD, GHI\i;"is~ht: Gl'llochl
! AJaliill!l '1;',11 KI!lpper Touw, Seh'opel!

Ledlklllltt"lI, dubbele en eli I, "If', alle IiIJorten,
Tetpell:tijll,. SIO(1\'t'tIV, LijiII, lIilrs, ~Iuili,
Kerels,' SIIJp_ en. Mo!ell~te"lIt·", Vensterglas,

Voor F~rnuis

.EEN G noor» V

>

UHuteb Koor'lsclioppeJl,
s, Z",issen, Z~i8S\eelle",

. smeer, T"pr, Otil',: Verw,
. Potter{, allOnen,

alle 8ó(U't~n.

" "60, 80 Gallon •• Ulet en
, .. !

BRAND, ,WIJN,KETELS .
BRAND JNKETELs voorh~n
, van :Ulerlei ootte,Wl:RK GEW
BORGD, en OPER vah de DIKSTE en
ALLERBEST~ BOORT. Orders moeten
100 vroeg moJrelijk wo~den ingezonden.
REPARATljES wórden gedaan met den

mees~n spoed~I '
KOPEREN I KONFUTKETELS en

T.~1LTP ~~N van a.lle, soorten,- tegen
~illiJke pnJzen1 " ;

T.~n. & Il. T. LAWTON.
No. 33 autg$-aat, K~sta.d.

Twee deuren v.n de Nieuwe Weyleyaan_
sche Kerk ~P het Groentplein.

Vssen, Ve~en,

GE
~.~
, ,
",

J.
,I

:Aan Fa~i1ie en Vrienden:~
I ''wO&OT be~nd gemaakt, dat bet den

. : Heer vaoi 'leven en dood behaagd h~tl,
door den dood tot [Lich te nemen, op ningsdag,

, den 23a",,:o Decembler 1870, onzen teedergpliefden
Zoon, BERIilMlAS qJoRiNulus. iu den jeugdigen
ouderdom van 10 j"reo, !J maanden en' 24
dagen. ; I ;,

Zwaar valt ansi dIt vorlies, daar dit oos
~egende.' )rind is, qat de Beer ons ootnomcn
heef\. Echter w~llen wij niet treuren' als
diegenen; die geeni hoop hebbeo, ~r Zijne
alagende ~and knasfn en zeggen:

"Wat God doet, is wel gedaan."

,H..a. STRAUSS,
J, M. STRA USS,
I geboren Lot:w:
f .

\

IZoetwa~r, I

distrikt Calvioi~.

word~ een goede
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ril
te hA",. Il~ vnn
pel"l1 VI"1de Htlre
En heot graM bu Iten

Oodel" de dlveree
YooraJ g1!trokken door de mo
dea heer Retlel, de zware boe~nz&ep "an
deu beer llhltnaut, de verleJdehJke Ing.legde "l'lICb.
tea VlllllneJutv llosmllD en de me~boi vnn deu heerLaugao

'" ~eC lfepRrtement I.bnekwezen baarde 008 teleur-
.téJhlif!'en zooIVei ale IllUllrtname rerrlUllJngen Te-
le~qll'en, omdat d" PAltrI, d!" lOO beroemd,
... ~ IIJDe karren en WIlgenI, elechte een pMr
eie NJISe en geen enkele vlln de Ifatste te "ertooneo
had. en Yerra8flnp:en, omdat WIJ er IlDmlabobare te&-
boen zagen. Un de vordt:nngen, door de P.AIlrlache
DI.)Yerheld 10 aneiere ngllug-en gemalIkt Dur WIlJ'1lU

er aie(anéén pille tWlfe", en degellJlraJwnJeder, IDlIAr
-Uta geheernlp.Dwl In het dlstrpltt-ultllCbr.lIde m-
I8lIdingen VII.nlRllerfl'llal.8t en t.lv~n. sterkst g"HJlAAkte
aebgeDen; laarzen en ellppen, "'~Om8t1,.!' van de Wel.
~he MaateelurpPIJ en vsn den beer Andrew.
ED te ..el1llverwbnde de hoor Blake. een .leer net exe_
plur VAn ZIJDe drUIVenpers, die steeds meer en meer
~D I{lIbrw~ kom~ onder onze boeren

Hit kort oveUI,.rt WIJSt j(enoegl¥DI AIln, wMrop
de Pnllrlscberr ID verbR"d met bunne tentooustelllD!!,
~b"1l1oKen lIJn WAarover "'J ~een reden van
iro_hlieid hebben' Over de aclJlkluugen lI'emaaJn.
ier 'foedIDA' der bezoekl'rs door den c>ndernemet'
die taak IVIla opll~dIA..r<n net "I'S eeu sc~nde, dat
lbeo verphllt werd njn maa] te maksu van een stu.lqe
ham zond'er groenlen nf brood, en het WRB,erre Tin
...... n&llm, 'slIIImlddll78 order een zoo br •• dend h"'ete
-;te moeten booren, lilt er wd WIJDen brandeWI}n
til ."'lIftr bier In overvl led, mAHr gfl<flldroppel limo,
Dade, Ifemberbler of zelfs waler te verknJj!'en WftS

WIJ lateu vol,sreq

DE PRlJSLIJST
Paarden ( :.t de Kolollle Geteeld)

Toor bet be.t" pMr Koets Paarden ".n ~ tot 7
J"ren ODd J P ThAmn

, ue Zue be.te dIto J J rle Vltj)e ... , !'zo
, 3de ,A D J ....0 Rl.rk A JlLou",
eo P C le Roux Zoor a.nbevolen

het haste R'jpaard ulto 0 PRetlef
.. he' 2da dIto, C e A de V,IIte",
, bet beste Hengst Vpn on n rht DIstrlot lf<lteeld

"n" I tot 2 Jaren ourl J 0 Cdl ero (2 praoh
ttge Hengstveulens gc eold hIJ den Leer
Melk vertOOnd door A "nn Niekerk)

de beeto Mp, r e, d,to Gee.tl vertoond
2 Ezel. nlAt boven 5 )"rtln oud In UIt

Dlstnct ll~teelrl H Dro,er
, 1 (aggy P,_.tI op Ron.
[De ..oJgendc Paarden wen!e~eboektl-ls.dts

Phrden, 21 RI)Pll3.rden Il Jong~l1engl!ten. (waar
van alechts Jl ID het D,.tnct I(~eld), 6 BuggJ
PUrden en 3 paar Mmle7.els J

Hoornvee (In de KolOnIe Geteeld)
Voor den Beaten K JloDlalen Bnl melkgevend rns

J J de Vllliie .... hie pr)"
,. de 2de beSt~ F S edIters 24e
" de beste melkgevende Ko~, IU Inelk .A Sp"""n

berg lote -
de ide J D Bosman, 2de
de 3de 3de
be.te ntelklleyende K"" Ct"t In melk J S de
VillIers, lste

,. de 2d&. P Moll ~de
" de beete Jl Vaarzen niet meer dan" Tanden

M S Baeson IBte
de ide be8t.P F D de Vdl e.. 2de
den besten GemestelI o. C Br,en late

ot den 2den, J ~ Eks ee~ ~ le

,DE HEEn DE ROO.DAIX EN 2:IJN QV
FfCATIE

dan d_ R«lul.teu,. r
Mf~iJheel'i<-lr"t I'Wll4rkhlJu!rJlr dat de hlt'tlr A~ln"

lid van de AMembly 'I'J'f>r UnIe :\fd6P!rn~ .!'lIIIt ~

dAnke~ 'VII 11J.II~l'fIl'ljl' 'UI ,I. n heer II" R ,u!-Il.l
onzen beWWd.n br.lerenrnend, te yen 't ke'1 VOHrOIl!
te r"Jlreepnteren rndl"l1 IIII t-lf'Sl"lDl d,~ tRt III
Iedere attml h, bben \VIJ hdden r ..eb ~Ul8itlt'l
Opgtlmlllllot, mur IIwn lP rt dill hij niet ~vuead II
om een pl.llts tt! "elllell le dIt II() _

~F.~ Kau!1I
• (ne b~r de nouJr..i~ 11 !!,ereh ..blillt'erd en dll8 ~r-
kieebft.1J' voor dt! WOIj,l't!r~de Ve~ndeTlng RIC, J

- __ 4...

Scha:le!1 ~nBokken

Wlj,bebben lDede
kl~. «ïet mmder
dlOgu~g ...area
lendeTPI veel eer
1 lil klae N

"Itte 1tIJn
gezondeu, meest
fOor.teal pnJs too
"Ho~" bet
Retief"P sn ,
tweede,prJJ8 IS tO!!,IlE.ke'l.lq
Inll6Zoqden door
ook 11leer goed
la I ekend aan
lO D P , he, eIgendom
1I dil Vllhera

2 T~e~do klae F Np 39, voor den heaten
legger ~ol'tae Er ...a. IIlf'obt8 een roon.ter In-
Jre~ondlin gemerkt· S ~o S" door den heer
P A la' Rou wJen "'~I e.n Prij. toekennen
meer al:! een aaa.lporlll!4' dan letll anders r.aar
bet mon.ter DIet zeer gopd wae
3 Vo~r den besteu le~8r • Hanepoot ""Jll "

Zeven monstels waren Ingezonden alle zeer
Roed 'W:1Jkennen den eersten prlJII too aan bet
monstert ge:rserkt ., Spes Bone " het eigendom
'au den heer A S Perc!>ld als voorzeker het
beste mQJlster Hllnepoot dat WIJ kooden ver.
"aebtenl! en aan bet mrJn~ter !ZeIll'" kt " B ..
Ingezonqlm door den beer POL Rou, ken-
nen WIJ ~on twelldea prlJ8 lOA

1, Voor den beste I.~~er' Stem wIJn" ken-
nen WIl den eersten prlJ~ toe &all bet monster
£emeTkt 'AIpb.:' mgezqndpn door den heer
PJ A MIJ~l1r~h van Joo.tenherg en den hno
den prIJS *3rl heL monster IItlm",kt ' Paarl,"
t<>ebeboottnrlo aan !lell he"r A J van BIerIc

[> Voor; dpn besten leg~er 'Mu»cadel"
"ennpn ,.jlIJ á~n eerslen pnJJ toe &:lil den
hee, Af J Ih8son en dell twecdon aan den
heer P Rijll f P zn
(j Vu')r ri"n bestón le.!ger· Hoek' wnroo

Idechts t~lee moosters I " zond?n. ann bet
f'pnA gem<ltlrt 'S N" 4 \ III d 0 b, er il P
le UOI1.1 "~I en "IJ ce IJ
oonJeel rlati heL mon.t", _
m"~ gOf d ~ello"g IS om
IInn t., tl'l kenneIl

7 Voor ca~n be,l' 1 Ic",,,, , Z lete Pontao
Voo, dezo klasse ">4ron cl f Z el goede moo
stf'r" Illgezl!nden IIRI\ hut hl , er ~Oro(,1 kt
' ROS ~et elQeodom <8 heel J D
Bosma.n, 18 ",anrllJk nltp.t~kol ol
d ..n epr~t II p IJ8 too uan hr
NP I' bet t'lgendorn 'nil

!Jo"man
8 \ or êI.n beaten legl!ol' ' z' ete

nn,n WIJ I en eOlstem rt '18 lo
I r. .It'm", kt' KOS '1 .. IJ I lrr

n In <I I, J Il H ~-rB'l P~ n(' 'en
..", It, r " kl NI r I
hO( re ' Illl)\l JplI lt ~ J J II 'II ""
li \ OOI ~ II LJ , < 1 I g r • Her TI" g

was .Ieeh S Wil fllf1!l.tPr IOC "" i&f"1m lar ol '''r
rirzp lan Old" k" ""~II I. k"ll' 1'01\v I r rt n
prIJ' .... II t <', I!a li I Ir r I I H. I) I

vnn Qr ot JJ:t"k", '" n
lO D P1h< n " ,

mon.tvr8 waif, Illuez 11 I~ IV I ~ ,
et'rste)l prl]~1 toe Mn Goon Hop' vau de
heeroll A () l'nylor k (Jn Hln \Volhnlltoo en
den t"coden p'rlJ~ 8Jln '1 r, me vali den h ..er
P A MJlbu,il' van JoostenberIl
Il VOOI ~et uPite mnnster • Alc 11.01

kenDen <YIJd'in '''rM en PrilS toe 11'1" hpt m JU.

~ter gemPol kt i XX ,"nn de PllarJscLe Alcohol
Maat"cbapPI) er, clpn t",epr!en prIJs aan het
monster gcme: kt '\Ieobol rnn de PaarJscLe
W'JO ef! B and""1 II M atsehllPPIJ

J2 Voor doo bn.t n le~gel aZI]n wnreu acbt
monsters ln!Zel'londen, alle zeer ~oe 1 WIJ
kennen den !lersten pTlJ" toe aan X y Z '
\'811 den heer f! A J de Rou.lbalX en den twee
dell pTlJS 11811 t,A' .nn dell heer H Louw ran
Groot Dr'lken~teJD

Met ~trekklbg tot; de "IJnen allfl<'n v(\or de
tontoonatelhnJ/: IDgezonden belKlbou"en "IJ bet
monstel Pontad van den beer J H L MlnnaJlr
nIs ultstt'kend I De "'inen door de Paarl.cbe
W'l" en Brande ...iJn MaatscbapplJ '"gezondon
zIJn zeer goed ell WIl bescbouwen de monsters
Paarl.ebe Port ~ Golden Sberry en Paarl~che
Hoek als z er lJl'stpkond Het mOtlltcr Pon
tac vall d~n hee1 L J Bnnle 18 .. erkt'lh kUIt-
munter.d en het mOoster IIcbte WIJn van den
heer F H Ret IIlif, P zn was ook eell goed Z UI
Ver monster "'IJá

fen slotte k~1 [(n WIJ cr blJ~oPl(on dnt de
tentooo8telllng ~n deze kl ..ue W9kelrJk Zeer
goed "aB, Inderdaad de beate d,e ""J OOIt
hebben b Jge"OOlld en zeer eervol Vuor h~t
dJstnct. DE LINT EN RET/EF

MII~18t"lIat seids, dat de
s <heus verklnt IIJg het hj

te bed gevonden had
knonp gezien had, dat J

de overlf'dene te slaan
eli JOiWIllla .Peerboom aanh
nit fel gPlulgelll1i als UIt bet ""'" ........ ".,,,
loctor bleek, Jat de \ lOUW grn

lelde, VIIDden VOl)1&IIUerl
OfticlleJe 11Ist "lIn

Jr l'lldo dllt dIJ
den nu volgt>nden
\'ooneker me~ u......ti:lri:rt wor
dele raakte esu hgeh~8m dat

een wonder had gewerkt, dut leven
voorschijn g~bragt, ~w de

iL"[llClDplll,wvol'eell_lifl VI]ftlen JMf ~eleden
""'LU'J"."'l.ung lUIDde Pallrl gehoudeD,
af scheen de landbouwer dood te ZIJII

men weder een teaken yan lev~n
wie anders wns dllt te dllinke I dan

ke vllreeollllD~ met haren wakkeren
minder wllkkere S"cre~ml!!8an,

de Vllhel'8, L W V en P Fnure P

bad bed. Il eeue teIJtoon8tEllhng ge.
tee bétr lf, mat 4Chte~nd bi]

de 8,lIelwr tt! KRRpstAd IIl1d Mn.
ruebren olg'locuten Ilctrol, Ibng1 JIJ

stllan met de Stellen bossebe, doell ZIJkwam
diRt bij : en bBperde het wat IIAnde raDg-
In dele depar ementen, dat WAa, Daar hem

tie WIJteI) Ran den grooten oVérvloed van
zoOdlIt lolla dat gt!brek een verdleDste ton

gruodslQg hnd HIJ wilde nu waar hopen dat het
v~rnleuFI\ levrn met slechts epI) zAAk vlln het Oogen-
hllk. eeln inort VI\n electrleke achok zou lIJn. om
weldrn pllflt. lp m~llen voor even groote doodschheld
I~ te \1()rfll J.~n hRd de Vereem!2'IDg een blIJvend

leven r p Ite Ilf lj, daD, meende hIJ, moest ZIJ Dleuwe
" ..(fen II! de ~I tln,.r Mn ontwlldcelJng IIlslnan ZIJ
mo ilt b, IIJt terreden ZIJn met JAArnil IlIIIr eene
Icrnon ft Hal. ~ kroon UIt te loven V(lor de ZWAArste
les Dlnlllftll~vo1el8 mARr trachtpn een of IInder vmag.
stu k np htlt I!~LI~d der laudbouwhulah .udkul de te
helpen onlnll,l, len Zoo zou ZII b v Wilt kunnen
doen m do b Irel kellJlce v~rdlen8tpn ntn:kun8trnatlll'
voe J pn ps 1,,) • It III het ftlld weld'en te wegen,door

pl~ IS lilt lol 11ven vo Jr den melkboer, ,he de
Istt UII~p't ektheld gronds ondpr mangelwortel.
hehl '~II pen lIuder die Illet CIJfers, Il'etrok.

I" i' I;lndHv!lIdioll, I u kunneo aantooneD
I .t I !llr.IJtI In de melkboerdelIJ, het voeden

I li ge"weekt voeder of ona gewone s~I~1
I rif WIl met op dlO mllnler~ M den mond
) f?en stqppell \ an uItlandelI dIe onlen
I I,'ll' vndzlj!'held en lUIbeId verwelen, we.

, It t II t I "'eel,en lAIIi'kunatvoeder, or to~nen
I t '''J 'e~llehjl{hltland"chtl botl'), uit de k I DIe

II li ,n I I u I Il lt II I < I lUen ,p- Iln Ier pro uct,
1 I II" I, I" l,t III Il "'" I... Pilar! reeds

~ n I I el Ik ~ I ti I lfb Iltlll hlld Zou de
\ eel. " I I t ti II P 'iS li lInen ultlovpn om
p I II eh CIVIlt. 1 tt< lome I ,r de olljlcltltul1r al
<1, tIt I ""~ 'VI stil ,pnrte uezlgbeld kRn wor-

I cl ¥ 1 al 1 ~ 01' de7- Dl uIer ZOIlde Pallrlache
I" " I,!' I' ol lt Illn lbouwtentoonltelhngenIII " I el r ~ Il III I ti en tIJd verdrlJt werden Jle.
h ud I ru I t '81bilre prnktlscbe resu.ltaten afWler-

f pe n Ue Vereeel1lglllj{ WRagoe I begoonen, en dllarcilm
stelde hll eell dr n~ In op hAar voorepoed eo lang

II~ven' I
I I 'e heer R H'm. bedankte v )Or den tOll8t ID eene
I~tJestlge nnnsplllllk Laatst bnd biJ III de Z1ttd .Af;"-
'kaan gelezen, dllt het op Ollze landbouwdIners te

Iveel 'IIerd to gelegd op bomg om den mond 8ms-
ren en b llerM VI\lJel~al1der liet kwam hem echter
Voor dftt de béer Hulmeyr ook Wa} nan dat boteren
had gedaan IfIJ gIng vervolgeus over tot bet mnkeu
I vnn eSlllge Rm~uoante zInspehngen op de perzlkver-I toolllnp'en van Slellenboeeh en het verlllllrfeeat dat
die plRats IlI.'\tsChad gtjhollden "e PMrl WIUIIII veel
le uud om te gMD ve~Jaardng vieren Wat do PAarl
bl hoefde was elm tr04Wrlng, een soort vau huW'ell]lll!-
band tU8~chen 1\1 ZIIOdlfferento deelelI, lIis Noorder eo
lUider PAArl Grvot en l{leln Vraken8telD, W~enm.
I k~rsvlel, het !Jal, FfIln!',Chhoek en KIIlpmnts Ahoo

I vereemgd lul1 de Paarl opll'ewll88en zIJn tegen eeo
leder en roorulignan mQt de besten

De heer Jno Pnctor,lL 'V V , bedr.nkte ~e fOor
I den tonat en boople, dllt de 100 goed gpslaagde ten-
Iloonstelltng van heden slecbts de voorloopeter tou zIJn
vlln cellO I..ng-e ~ eka VBOtentooostelhngen

I De heer J J de Vlllr~rs, L W V. dronk op de ge-
zondbeld der beoordeelAArs, wien men zoo veel dO\nk- De M!\glslraat alb,or heeft een gelegtel'lk
baarbeid verschuldIgd wl>8 Voor het regtvaardlge ondel zoc~ lugestell'i [Ilaar de omstandigheden
bunner UitWIJZingen HIJ maakte meer bijlonder ge- van C II Boo I eCner: gekieul de vron 1\, IQ leven
wag van bet rapport over den WIJII ~n brllgt den nAAm wonende te Papolldql p en SaartJe (ordon ge
VRn dell heer ToblR8 Louw, dIe op zoo nobele wIjze beofen \\,cr ItJk op lell 6den dezel ge\joodenzIJn plnats voor de tentoonstelhng bad afgestaAo, 10

verbRod met den ~oaat IS In Ct n t~est Ind, dié erllstlgo ,ermoedens deed
Dil toll8t met d~ meeste geestdnft Il'edronken zlfnde, oprIJzen ~II de ulJzolldelllCdcn waarV::lU reeds

bedankte de heer Louw In eenlj!e gepRete en harte door onzel' Papelldorpschen corrcspolldellt ZI/II
hJke bewoordlogen HIJ zou lIlet nalaten het~een medegodeeld Op dell 8stel! had c

eell
voorloopl,{I,n zIJn rermO/len WIlS te doen om de teDtoonstelhngeD onderzoek plaats \I aarhIJ JapIe, de m In dUI

der Paarl8che vereemglng steeds meer en llJeer overledene verklaarde lat bIJ, op den 6clen thUISIBucce. te verzekeren k d d

omen e ~IJne vrou"l 0' lJ'e\onden el! dIe be
D
V I3"'0()RVEL I 'ARS b De VIleelirOORtodndronk op dbeegezondbedld VAn dden vllldmg aaln de pohtle gel appal tcerd had De'" J~ I: '" eer tl en e epo Ilweg am bten, le al w~ er

Wl\I'pn nIs vol$l't - Igetoond badden, hueveel ZIJ over hadden voor het hoof Ikoo8tabd Elhott g. tUIgde bIJ dlez
e

fde
PAArden R S utHey P A ~Iyburp'b en 011 d genet del pubhek. gelugenhcHI dat tocn LIJ bet lIJk vond zekere
lIorenvep J Him 1 trstpnnel 0 Pr ctor, I e heer Veil, bedankendo zOlde, dnt het hem Jo h !I.Il na PeerbooDl In dezelfJe kamer was

Klnpmuts en 1. von l3l~rk Pnarl zoowtil ale d" Re/lerlOg altoos g"noe/l~" deed, onder- terstond vard wel)ll to n bIJ de zaak nader
Scbnpen en bukk~ P W de Vllhers, J lJ Boe-I nemlnJ!en Ale landbouwtentoonstelltngen to bevor-/oPllllm HÏJ ha 1 teekenen v ln gelveld aan

llIon en ! B de \ 111Jel'& do",,, bet lIJ k gevon -Icn
I Varkens pn Plulltl!fce Il Gle n J J de Vllhers I Toen 'Ilerd no!!, Iledronktn op de dIlmes door den D thd tol cl t d
en J S MlIrAlS beer lzaak Horak de Vtlhers, op du drukpers door I a cng '1'0 ge e nl vaar IgIlIg Vlln een

\\ IJn en Brnndew~glJ lIugo MllrRls, hallp.!tad, E den heer Il de V dtl I{uclr, ~II ook op den Vu)r dwangbevel tot lub.eclitenJsnemlllg van cle ge-
K Green I\RAp.tad ~n W \\ ~8BeI8 PRat! zltter zegde Johart"a Peerboom en baar vermeenden

Bot.!r, HIIII1 en Groenteo D 'w e88~la P \ Utl voorzitter bed"nlrte ~oor de hartelijkheid man Carl l' erboo
l
/£ welke twee gearresteerd

M,b."b J,,, '" 8 U,,,k wmm,d, d, 'AA"" ""''' WM '"'''"''" To" h" '",d" b'J .', pa. "40.d" """',h)' .. d"Vrucbten A J hn d~r Bvl Klapmuts. J VRn ljO)I' In het onderv~ld wns had hiJ reeds i'adacht dllt zoek O'ohoou!l \Vellen

dM ny, 8',11",-", ",) L J "b.. , """"'''" ""m" 'W~ dw,:, ''''", .,Ik, h,)'oo. d, .,,,, C,;, P",,",.. '""d,.d "J 'd" ",k'M'd,
G"", A Il A,W. l' J d, V"h," "A J M•• ,11" doo, .1, " .. 'M'" d, "",."' "'''' n 00, v~,man '" d" .,0,." d " h 1 bevan der Spuy PlIIlI'l landbollwvere"nrglng, en d~ Rudere, het lori?en v lor I) e eer Ol t
Blo

emelJ
S du Tolt \\ elEw ClldewlS en J M beier waler Geit Ik bet slecht" één mlln beboefde die te llfalmcrbucy woontt Ik woon te Papeudorp

Louw' lom de lol k op te wl(1den, 100 WRS het gebleken, dat mp~ mIJn zoogenaamd~ vron w Jobanoa WIJ
Struisve 'eren en Diverse T Sbeldon POle men hltlr alecht.s behoefte h.'1dgehad nRn Iemand, om '''\)non III de keuken eli JapIe wooode met zlln

Rm ". F d, V,'6," ""'d",,,," ~ d,,, """",,"", '1 '",',d," vm.w '" <l, voo""'"" Opd"
Seevels en TUIgen I JEksteell, J du Telt en TIlllt WKSI1U dlgt bIJ halt elf uur en bet gelel&ehap 6dcII UIt Kaapstad terugkomende ontmoette Ik

Sb" , '''' ,w"'" D, '"',. ,j" Ku,."" ",,,,bk,, J,p" '.",h" Ad.~ hnm .. deo 1.' a,Karren en WlI!<er s I J lIolm,8telJeobosch '1 rie per speclalen trein om elt uur "'Ing IDet een kOl I aar Kaa st d Ik k \ ~VillIers, P~8rl ou E lf MartIIJ, \VellwU'ton. ~ IdS bP 1 am om

". i.) nur t lUIS cp von ara en mIJn trouw In de
HET J'INER , PRIESKA ~oolkamcr ZJIJ waren belden dronkeu Je denr

Dee "vonrla wu er ec;n dtn~r In bet R()yRI lIotel, stooi! open Ik het ze qaar ZII ton en gwg nallr
wanrRsn nng-eveer zestl!!! heeren ondel Vllorzltt~r8ChBp (T an em Cot'f'68porulenf) Zon!! IVler Ik bleef dállr dronken geworden

'" d" hM C!~" qn '" R M d~, .m, D, I"i"d ••• , ""p 'p b" "Id • M,.. ". ''',,,d,
GOtlVermlUr en gevolg )'I'8rell a namlduKlj's stfldwlIRrtlll 14 Jan 1880 Ik terng nna" Papendorp Ik mng naRr ecnvertrokkel1 en du F'd h~er AylrtJ: die acbter- k k 1 ".bl h

MJ dUllkt het zrll geenszlliS onzepast wezell anben eD reeg daar een glas wIJn Ik boorde
ge even 'IIn8 om et lIOlllSlerw te vprte,zenw )()rdrgAII, I ..

hIId zulk een zwartl IlOUfdpl] I op;edoa dat LIJ walll eer Ik u een Uil ander omtrent dIt I daar d lt mIJnt! Vronw naar I emasplaats gegaan
olet..koo IIlInzltten I af,;elt~l'u ho( kJe der Kolome ga melden, I eo dat Japles HOUIY dOOL! was Ik gmg tO~1J

Nlldllt re~t wnf gedAan AllOd~ eubstantlele ep Jzen II)! e Iwt hier toC'gnat om zoodoende ons z Iven BnRr lJemns

(liJ waren bed spbstRlltle..J, WRnt behalve een pMr bekend te maken Rall de bnlte~ereld Naar DR Ro 8 verklaarde I-n ZIJII certIfikaat dat
'""'u .. " ,~" d."," lo "" "'M ,,",'00' " g.'oOf "'" d. m.. ,,. tt.," ,.,,~ ". h" h., h,,, ". ~" g'''''''', ,ron. S'mh
per,zJk k

f

tros ddfUKIVe
n
) 8tedlde dd

e
VeOlzllter eeu I ollbekend met dezo pI aa te, en ook zie Ik "'elfll~ Cal clou g~heeten, gelnspektcer I had HIJ gEl-hel 't

roo
ln op e on~.gln le ge rOlhen werd met klo I cl d t Id A d

grootH Il'eestdr)(t, en ,enolg~n. op dell Ovu V~lneur of nooIt lets tJI van ID u we 0 ommeu Om zoo 00 l e n Z J een gewe ~II IgelJ dood gesto", on
ZExc zalde hiJ h'ld h~en bewezen boeveel belRng k Irt m(i)gehJk te zIJn zal Ik bot dan ~erBt I was. daar bet lrJk een dIep paarscheu tint had
111J stelde In on~e ..effilltmgen, want hoew~l bIJ I kortdIJk beschrlJVeu De PRam Prieska 18 van I HIJ geloofde I lilt dat :ac a4n eelle zlokte kon ZIJ
ongt'twllteld bet kt'ele OouvernementshUls zou heb. Ide 0 T1qufttaal afkomstig eli beteekent bol. l el bezweken

bo, • ","" b.d 7., tt d, h"" J~ dM,. ''''0' ,'0,"" ,. duo ,.", moo,), """m mg 'OO'w... J""",. p,,, "oo, '.'kl.""" M,i" m.,
seerd 0 n Zlcb door ",J!I door bekeud til wnken met De pIck: \\89 vroeger ceoe stetie van Orlkwas en Ik woollde t~ Papenjjorp III do kcnlicu enh
de prodll1t~1J VRlI bet illlltnkt (Een stl:'m Hl] W88 Bosc1tJeSUl!l1l8 en KOr!l.nnllB JaplO IU de voorkamer ~al hetzelfde hUI!! IkII] !o!o:lDOgom tt: kan IwlJ.l) I I

h

d J
De toast vri d t t h tik ~ k I Het \leId VOOI ('eDlgo Jlllen voor eeD dorPI enllno mIJ lt apIe mét een kar nUAr Kaap;er DIe 00 IIr e IJ !l'e"ron en a! d H b did d d I cl ,!,. M ~ t k

de vonjl'e ~en paar heetell bleven zelfs zitten n ltlgeleg Io't l toeo 1111 er aa vee te stR 61ng IJll u)an, ullar je eli I glllgeo daaru!l.
I e beer R hert Har~. dltl een der Vlce·'oorzlttere k>lmpell met dl' laatst.e oorlogeo op de grellzen Hl de voork lID!''!" Snart}e Il\as dronken, Ik was

waM zCldp dat hiJ bad "'jllen dnoken up het (JllVoe lIaar het Jl1lSt op de oeve1J! der Oran,lern Ier nucb~er en miJn mau bad te veel op Saart}e
~"d n.~,d d.. , "" ,,,' ,~. h' , .. ''''''"'' g<"'<", '''. badJ.. d. "w9"" da",hJ k, clen hoop .m 0' '."k"" >I'J' ru" wnd m'J ,It...... 00"", .... ,. liIJ"'~ "J",_b """,," "J""d ,. " .... ht., d. mn.)d, " 'm _ oott,' .'l" .. too" "",ngk •• m v",dk
""d hiM' "mM" ~'b'i d" b~, M.~. "'''~ '",d,. ,,", boogo"~md '00""" mok,,, "'''m m" t, hod ,. d, '00"'"" Uen om te drrnken 'p het Hoofdgeot ut8cbop ) be b j d hi Id h b'
De heer J " \1 r LU" '"Id I acb Ik n hl< e te dat nu de oorlog on er e em eo IJ sloeg miJ met den._, R ais T' 8", elO een leer nette P k I bo I ht' bl

aanspraak een h6lldrODki lO op bet f\AI\p de Got'de 0 fer IS rles '" a S Ult diepen 811lAp ont I tt<> WIJIl e aan t oeden Ik wascbte
Hoop LandboQlVg-er.ootsciinp D" Paarl lelde bIJ 0 a waakt zIJnde, de handen bet werk slaat en miJn hoofJ en Daar het pohtlestatlOn OlD
blld J:fj Jaar lanfl gpsl"P!m, maar lVlI8 ten laats~ tcekeoen vnD leven nen zIJn I bem tJe Do vrouw van den uoofd-
'''ouh '" b.d 'ed" ". ,." ""'''''''''' "'_ ""... " ho",,"-Io~ d., (o,k.,."'''&ob", ... """, hM, ",,' 'M, K~ ..... "

i
.m, .. ,,,",,... ~", d• 'W'''' o.'b" .~, "",~,~ ."d1 d,,,,, "' •• ~" , hw~, '"" WAA Ik ."'. " , bo •• n v",d "")'
:!:e~:;",~eo8tp"I.~~~áe melt gestAdig vllDl Jur tot.J&lU"BISedert lil er .oen IS, hebbelI dronken op d vloer hgg

en
MIJD man wu"w .. - ... 't&Il loe(Iang ID te I Ultberen IJ h J h

fin~ korte11jk de ~eeeh~denu "an Landboll",ver-I ge ad Voor weg apIe een alf Uur thnlS
I18DJglrwen 10 dit 1uid DA, J!enDDerde,dat ~D ntedt ln opJromlt biJ alJ Ik ant-i.........."''''. lojl ru" hod... , • .. I " j

1-
BOEHE~BESOHF..n.MINGSVEREENIGING_

27, Volle MAAn, Hu .oom voorDlId Lilts
3, Wllte ~ ..."rtler, 4u ó2m nilmIddag,r,
ro, Nieuwe lfJlan, Oil, 81 m n!lmldd~
18, Jl'A!I'I!teKlrattler, ~t1 Om ~'" rmlddags
26, V(llle .M1Ift", 2u Mm vnorWlddngs

t -- 1
n~ orrlwlkkehn~ der gebeurt"Dlt!leI,t~;' de Tmn&-

vaal t~Di pll~ te d ..r VtrhOlldlnll tU880h de tejl'elt-
Wu rdlg!o re;erlnJ[ .HI de' oppositie tejre de annexa-
LIe, heeft plolsehoi( een wondArhJken:ke r genomeD
\\ are ~ t llIet V lil vele zijden bevetlli ,men z JU
h~t betl!(t "'11 vruchlbare verbeeJdl11j' eachnJ.ven,
eo toeb' 18 bp.t 000 lelt, dat de n:.PI'Di !Int M W
Pretonub, de mnn, die 10Q even een ¥lêrq)Or WOK'" s
" boogvqrralld" moest ondergaan en allltAata,;re vnn-
geWe Ultjt eens onder seer hou~ borgeUl1)ihg vuorl,.1)o.
pig op "rJe voeteD mailt blijven, vereérdi.18 met de
IIIIlIbledlDIl' van een setel In den Ultvoétebden Raad
VIIn datllelfde Gou vernemeot, omtren' Ifetwdlk bij
heette VerrAM gepl'egd te hebbeD, til lvau wellle
eDOrfne 8IInkillgt hiJ no, niet een. wjf vn.l!!etlpru.
lren Verl'llftd eeb~r eehlJDt een VCXl~me rolJe
8J><'lén l£i de modalue gescbl.deul.8 van Jen lAnd, dit
volgelIS ~eer 11001' ge%~g geheel err al lJ deazclt.
tellenwoordlg~ meeetera verraden en ver

Dil tele)l'rnmmen omtreDt delen 1&1\
slln tamelIjk poaltJe' PretOnll.i, 100 t er een,
Will met KomlDllndant Ferreira vlln PPle eletroom
ID Pr~ton" IIanllekoltlen en hlld op Vl}.@dMIJke UIt.
noOdlll'lDg Vlln Sir Garnet Woiseley J till tweemftal Wortels, per bo.

een onderhoud met ZExc, die hem ht bovenll'e- Witte 'V tree'.,
IIBnbod deed Kolouel LanyoDpl..eeblJnt bij Z.,,,rhno""nf>O, per 100

ook tegenwoordig *e iljo! geweeet I
nllm het ulet IIAn, en lelde dat ilJ~et zijne

J daarover 8prllken moest AI. va~ daarop .MARKTPRIJZEN
rd de'1 dag dHarna, Woen.ed"l!', Ilfl retorrar l

jre8eIDd, dat volgen. roede authont'*t PMtO"lUs met ..
Ferreira n,...r HeldeJberg en Wakkeret~ vertrok· Van 2J tilt 13 Jt1ntur,'tJ 1880
Jeen WIUI, Bat er p!la.rden vau het OommlflMtjAllt ter I
ilJDer bel!C~lkk.ing wareo geeUlId en dill' pretonus/ .c s d £ s d
bet vrIje ~ebrUik van de t{!legraaf had lHendnk 24<5 ~ AllrdappeJen, pr 8 be 0 6 0 _ 0 18 0
fjch .eman, pGIr eeu lid fan het Oomlttl, w.. mllde naar 70 Ib Ahnkoleo~per tb 0 0 ó _ 0 0 lj
fIeld"lberll' vertrokk~n Er liJn kllllQ'lillJkehJk 80 Ib Boter, pet lb. 0 1 I) _ 0 2 2
êchlkklDg,sn g"mllAkt, lI:iIg~ de lender, ..~ ejtne ver· Eenden, Rer ~l~k 0 2 0 _ 0 2 6
gadenIlS' vlln een belIIngrijk gedeelte vnu ~t Comité, E'jerpn, per 100 0 14 0 _ 0 14 9
waarop 81r Garnet, dIe mor)l'en naM Na~ vjertrekt, 76 b. Garst, per 3 ba. 0 10 7 _ 0 lt II
W8IIJ"8Cbljnl'lJk AAnweZIg W zlIn Ik l!'eláO~ :.oe;z:t GaDIen per 8tt~k 0 3 6 _ 0 4 ()
~j er bIJ, da Sir Garnet veel heeft t~lZ!ClI'even, 1l0endel'l'" pt r stuk 0 1 0 _ 0 2 il
nlRRr Ik heb hIervoor D1ót den mID8ten IO'olld, ba.l 'l75 hs lIlIfp.r, per 3 hs.. 0 8 I _ 0 Il 0
liftlve dat I

j

retonu8 er III toegesl.emd heel!;<;1m, liJn 00 \r narer!!', pr ]00 Ib 0 4 2 _ 0 7 2
mede·leden Vlln bet Comité te rnadpJeg-QJ ~ lIJ.') hs horen, per 3 hU$b I 0 0 _ J 5 0

OngetWIjfeld 8t.111\tdit alles In verball<t Iilet Sil 4ó hs Roll', pcr 3 OS 0 10 (} _ 0 17 0
Gllrnet Wolseley s vertrek Uit ZUId Afrlk!fll'n ZIJn 195 hs UIJen, per 3 be 0 4 0 _ 0 Il 9
rllrlllnJlen all:! v 10r d,eD tiJd .Oov,el hep'f'lIloll'elljk
1$ een soort ran orde Uit den cbaos te 8Ch~~n De
\V"tj!Avende en U,tvoerende RRad, zegt ~Il ~lIdele
d~peche, zu41en eeD gpnoP/lZRRm Rantal JiidCjI ~ I.

krligen L J ubert vnn P'lLcbefeboom \ oorg ..drnll't'11
voor den UItroerendeo Hila:! Forssmnn (Potchet ~~ __
stl'Pom) Pled MarBl8, (Pretonl\) Kembet __ \\ Illte I
(I'rel 1In) IIoltehulzen (Middelburg) en wB_stbIJn- I
lI]k EsterllUI2e (Rustenburg) zullen In elell "et
geven<1en I""'d Zlttll1g nemen
SIl Garnel's IUJ,nstellrng tot hootdbevelhpllb( t der

troepen In Indie wordt bevestl/ld Z Exe. wordt I
p'e.e!!'d apoodlg nAAr Natal te zullen glllln, ~ar 0111

wellr terll,il te tomen, wnl ecbter tW1Jf"laehtl..-fCbIJnt., IJJ HOFMEYR EN ZOON
ull.IIS' bIJ alllJI\ gmJ \trkoopt GeueuL&! Ohfli,Jrd, die Jan 27 -KMlmaDskloof I~j 'pmut.~ Sta bon,
DlIlgsdllg' II VIn Pletermarlt.zburg nMr Ji't~tonll GrWolu en Hl1lslaad Docdel Woxeoham
rer'rokken \VII', W"rJt Ills IIIJOo?v{ll~er ged ~VErfd, I F(;b 8 - AltonA, "abIJ Pllilarldpllla V ce en
met de bIJ'OPIlIU~ dllt hij dllar hhJ~en sal 10\ dllt Lanse Goe lerell VI1IlJ CJ van der S UIer eene beshs~lng rllit omtrent een centlidel)atJe p J
voor8tel Dat de Trausvalers ZM'r verhaali;d liJ II wareu, enz , v UI ~
oVet het P~Q g'ebeurd~, vooral wet deo beer Prew I J ~ I EIiTZ EN CO

rlus s"reekt r~1l lel'; maar men beweert, dllt hlln le I hn 27 WolhngtolJ Lossf\ Goedercu, van0plI'llwondpn!teld vriJ wut bekoeld 10 door het'betlgt, \ (l" -. C
dat Sir Garn~t IUUI de Rijksregeling een 1l1l1~uen 0

p()l1d slerllDg heeft I!'evraagd voor deo OIlIDlddélljken I Jail _.) - IV dltllgt.on, Bokken, vali P P
o/'nleg ~.n een epoor'lveg nllAr Delegoabanl Hit Jllcobs

"nit IIcbter leer te betWijfelen Jan 29 Welllng'OIl Ne~otle eli SmeerUit verdere telegrllmmen nemell
gendIl Over _

VODrlooplg ~erhoor van Bok bragt DIets AAO !tet
heht Bok erkende ZIJO bllndteek.nlllg onder de
docultJenten en mRaktf! nlzoo een einde Mn een laDg
j!'etUlgenverhoor Het verhoor 18 onbtJpaald PUlle.
st"'ld

He~ 80ste Reflement 18 van Pol,cbef~r om naAl
Nlltsl Dver HeIdelberg vertrokken Mea zeilt dat er
langs deu Weil nMr Klmberlcv geen levenemiddelen
te kkomen zijn De cOlltrllctanteu voor de troepen

lereUSlDlc!delen UIt den VriJStaat hal{!n. De fT A rAG,L~

hoefwn op de marh1t te PretOl1ll nJzen soel In J H\ 28 _ Kiel !Je, "'n, lel Tnlbll"'h pillat.,Plll ten!2'ebevoklgcdvangebr~khaatn voorrllllld NO(Jlt.!edHcbt Le \ elI I~ Ha, e, O, aan'" lllZ vau
n on en p"rSOOIl ee t een til egraafp&a1Ile_/ G J Joubert Sr •deeltdijk doorjle,ao.ld en met een biJl verder IIf),"ebakt '

HIJ he.eftDok de ~'yllDders opdenl8111 gebroken en de J ~ MOOI(fl~E3 J ~~ I!~ cO
einden vlln den drllnd een ein Ver terulg"boge.n F b 4 KI t: M I I LI I
Er IS eene beloonlllil ullj!eloofd Voor he I die de per- e - lp ollfelll f l mes JUry. .cite 8,
s Deo aanbreng~n die del) teltlgrllllfdraad hebbeo PR'lrden e wo \ an J H VUil der Merwe
doorgesIJedeu M lalt 3 -UlLvlugot M llrncsuury, E:6els,

Ooed,e tijdingen "an hen die In Secocoellls Inn!! Pn IrJ<.:Il, eIn vnll F C V, nok
nnsponngen do~n De belft der Itcentlogelden, rhe het C lt ~ I{YER
Gouvern ment ontVtlngt, ull!escbonken worden nab

b8,l1die guud In Winstgevende hoeveelheid Ontdekken FeL 10 -Cl lnwrllrnlo Aa, teelbt.'<steu Scba.
- ~ pcn cuz, Boedel A J SmIt1n di!pêcbes Ill.teren door de

komt h~t volgende voor _

Pleter.malltzbul'll', 22 Jan ]2 ló u m
Jl O'frespondent van de Wlfn_ beTlgt, dnt dlle

olIteleren vao het BOtte /lenrrellteerd ZIJl! d >or bueren
en dat het regement IUgesloten 18 In de llablJueld flló
PUlchelsLroom ale ook dill Joubert gerlugt 18 Pil dat
r 'u dour I!ewapi!nde boeren tegen In hechtenre_
Oe IJl bescbermd wordt

III Marnzburjt Ileloott men aau dat benj!'t lIlet
Sir Garnet Wolseley IS VIID daag Mar Natal ver.

trokken eu zal m"t Oenerfl81 Chfford, die" bl) op weg
denkt te ontmoi!ten, eell kort ondorbtlud bebbeD

De Cape Po6t van gleteren beeft bet folgende tf!1.e-gram

Pretolla 22 J'lInuarl)
Sil Garbet \\ ol.eIey IS heden marlleo nRAr Natal

op rSls gejZ'lIIIo, mll8r wordt op den 2den FehruanJ
terugverwaebt Men mag eene verandonng Jn d~1l
~orm vlln het ~atallChe Gonvernement "erwach.teD

Alles rustig bier

De JlterhJk~hfl vergad®"lng Villi' den Pllllrll!C~11
tak der B )61'tfllverE>elllj!lnll! werd gl\!teren gebouden
ID de zlllll der WestRlJjke Ptoflncle B,nk

Het wtldur '1'as erg 0111lUn8flfI tt n p-tlv.IJle WllftrVlln
er DIet Wetlr ~'\II omtrsnr d. rlll{ ItlUll1ltezenwo ,,,hll
waren, waaronder de heeN!! -tJ J MIllIlRar, I a
)' uslin, T LOIlW, J lJ 80tlt " P Fnnre, \ R d~
Vllhers, 0 R~tt",f S v ti ::;I'UIJ J, Lftlegon, J ij
Retref, D Ul.IP'!> J J Praet\r, P HIIijl ,Jac! Hellef,
J J de V\lhenj, !\ P z ,J S Marllls,:J S de VrlIJel'll
A l\f ~ , JIICS I~ Roux

De heer P IF\ure stelds voor, d&t de heer JIW
Wessel! den vqolZlttersstoel zou lUnemen
Ult werd ftJlIlgenomen on de voorzitter las de

ke~llf!'eVl~g vo~r, wAArbiJ de vergadering wn8 biJeen.
ger e~n ell ve~ocbt vervolgens den Secreta1l8, bét
6n heele tllppqrt voor het Illgeloopen JIIRt voor te
lel,;l1, dat in d~ hoofdzIIak neerkwllm op het vol-
~eo£ie - •
Inkqmsten tot It; Oct - - - • .£á08 OS 61

tUJt~aron eD geremItteerd IInn het
Hootdbes~l1ur _ _ • _ •

\

NIEuWE MARIIT

SlIldo - - £ 9ó 61! odIle beer Faure vroeg hoeveel led~n er waren
lJ~ Sccreta1l8 ,elde ver over de dne bonderd
Vil heer J J de VIllleIs, A l' zn; gllf aan de

hand, III lIet 'Verv\,>lzeen ,;:eachreven rnpport vlln lie
vt!rngtlllgon der Takvereanld'lllg' to le voren

Iltt sebeell blJ~nl te \lO f~n, altbans de Secretnn8
bevIIIIsIlO dlllttnllRt te baudeIe)]

Op VOorete~ VIIU den heer J II En8hu, gesecon-
deerd door den heer J J Mlnnilál, Wt!rd het rapportAAngenomen j

A I~orena oter Ife gMn tot do verkle~lOg vnn het
Comlttl voor het volj!'eado JAar, sprak de hoor J S
l\Iarlil" L \\ V, Ilen 1\ <lrd tor opwekklnlr tot bI".
vende Ibelllng8telllQg' 10 de VereeDlb'1n!1'r lIVqzeod,; hIJ
op be~ nut dat deielve r~ede Iflld ges.lclJt, eli op het
vele dtt II) uog t.eldoen had
De betr P FIlure beallmde het door den heer

MRr&l8 lie8prok ..o~ Tevens ..roeg biJ wat e~ was
gewor1en vnll de petities over de ph,lJoo::era, welkd
op de rd31lromtrent gebonden verjl'llderrng ter onder-
teekem Il' WRren lutgedeeld De StêllenhOS8Che
petitie. ltIIlllen ree4a gepresenteerd, hIJ Oleende, dil!
men h~deb eene dEIpIltstIe moest ben~men om ool[
de PM" rI,o 'I' r'<'senteren Op de h)@'t AIIn ZIJn
kanto r[Iu.J LjJ OL~1veer tweeh?oderd namen

In dell loop et'ner korte dlSCUl!!8lelelde kie heer J
J de VillIers L W V , die els SpcretarJI dffl' bedoelde
verj,(aderlog blld gengeerd, dnt 1111zou zo~en dat de
petltlea bit de differente WIjken Inkwamen en tegen
Zaturdng, den 3lstell dezer, kouden worden gepresen-teerd

Op vOOl'8tel \IIn den heer J S de Villrel'll, !\ M zn ,
werdAn de heeren Praetor, L \V V Mami', L W V ,
eli de V1llherJ!, L 'V iV , benoemd als deputAtie (l1IJ de
pwtltlen n III te bieden

Vervo~"("118 :WE'rd het oude Plaatsellike Cumlté
berkazen !Det biJvotglIIg vnn de heeren Jnn EI
steelI, Jlln Joubert 'Jan H Enshn, Az, " B de
VIIHers lP J zn P i MJburgh ~Il 0 C A deVillIers

De wenk werd i'éZevell, dllt de subscrIptIen voor
het 1000pe~de Jllftr ten eerste (Dorsten worclell betaald,
eD met eene dRnkbetul,l!'lllj( aan deo VoorZIlter en
deu Secretaris hepen d,e vemgtlnll'eD teD tllnde

VCOl" de beste 5 Hamels VBn ""mg soort D We.
aaIs,

d'e beste ó Kaapsohe Sebapen P e Be Jers
de beete 5 '£erlOo C BII"n
de besie 5 K 'pater Bokken T J Lonw

r 0 BAIJors 7_r aanbevolen

Varkens (m de Kolonie Geteeld)
Voor dpn Besten Bt.'8r T J loHv late

do Uil' !'I J y d SpUIJ lste
do Store Vorken BJ Lute

" 2de do F Walder 2de
do do 3 Speen V.rken N R() BOUW.~"

\V>ensdll,z,
nnierd""
VIIJJII~,

21
22

Jlln
do
doJ3

p

o 8
o 1
(J 0
o 1o • s
o I
o 2
0. 16
u 2
U 4
U 2
o 0
o Il
o I
U 0
o 1
o 2

'0 0
o 1
o li
o 0
o 0
o 0
o 4

G - 0 12 0
0-0 1 {)
lj- 0 0 2
6 - 0 li 2-
V-078
8 - 0 Il 0
J - Ol 2 4
0-0. 15 6
0-0 II 4
li - 0 4 (}
3-0 UlO
V!- 0 0 10
3-0.11 8
4,- U I li!
6 - 0 OOli
5 - 0 2 1
0-0 ~ 7
{) - OIR
3 - 0 3 Il
0-0 ó (}
&!- 0 0 8
1 - 0 0 Ii
I~- 0 0 2
4 - 0 6 3

45 \\ AgeIls
iJ7' no
8ó do

)!} harren
Ió do
14 do

VEE EN LOSS£.; GOBDERE:-J

Voor de &>ste Hoender. Haan en 2 Hennen vali
""Olg soort Jf IIugo

de 2de beste, WD do Tr ,t 2de
bet beste paar Kalkcenen HBan en Hen H
P BeIJers lste

bet beste paar Oan.eD e P Tberoo hte
do beate do Ee"~en A J vao del BIJl. Ist ..
do beste do Mahn ...eD, ADJ van Blprlr, late
do beete do DUIven J van Beek, l.te

WijD, Brandewijn enz (In dit DI~tflCt ge
produce erd dour den Tentoonsteller).

(Voor WtJn enz. Z1e Rappal t der Beoordeelaan ]
Boter en HlUll (In dit dlstnct gemaakt)

Voor de be8te 5 Ib Bote~, D C Malan
• 2de do C Rnen

.. .. beste Ham, F R de Vilh,,1'8
, 2de do F R de Vlllters

Groenten
voor d. beste ..erZSlmehDg Groonlen III MaDden

ge!!Cblkt om te ~erkoopen R Hare Iste '
.. "beste do Groentel qaalltelt on qun.tltelt

..ereenlgd T J Lonw lste
, 2de do do A C Vnn der BIJl 2de
bet beate Mod .AIlrdappelen RBare, Iste

f, .. do do UIen J P Goosen
ti de do 5 Koppen Kool ruet ..ertoond

do 3 Pompoenen P e lo &on:r
P J MIDllABrzeer Banbevolen

, do 20 Mangel Wortels Mej A P de Vllhers
J J Baason zeer "a nbe, ol"n

, <fa 10 Roode B,oten A Bf'Ot>kholJzeo
P C le Roux zeer aRnbevoleD

V.8RMOEDEJ.,IJK E MOORD TE
PASENDORP

waren

Jan 28 - Vogulstrnls Infc, Il,st Malmesbnry,
Vee en Losso ( o( derul van_

I-eb G en 7 -I rt IHIlt', Vl'e en Losse
Goed, rCIl van Huss~1 CII C)

F.,o l8 -ReRlboll.{tc lJ", PlqDetUE'rg
Veo en Loss Goodetcl1 vaó J N 1 nmmao

11(01{ - _

F "It 12 -Tb('efont~1I1 MailJ"lOHbury, Ossen,
Aanteelbee8teo ellZ van J !Slabbel t

E H VANNOOUDI!:S

Feb 19 -Zoovoorbl] Portervtlle.
Losse Goeder~n, van N Lambrechts

C J. N nEMPf""llS
Jan z7 -Cale<loo Vute E'n Losse Goede-

reu, ~lIn A B Chlapplol

J } I ENn EI'; co
JaD 28 -Welhng-ton Vee Vaste en Loese

Goedoreu van D G Malan J ho

J J HOfMEYR £1'1 ZOON
Feb 2 -St.eeu!Jerg Dii;t. WIjnberg twee

Stukken Grond eu Lasso -Ooeleren van J A
Lonw Sr

f' J BOo.llAN

Feb 3 en .. -"tellellboach V Isle
Goederen. van mej J Hanptdelscb

PE VOS EN THEIlCl'N

L8~an 28 -WOrceaf"r, Vnstegoed, van P. H.

I- eo 7 - W ~ceater, Vaate en Losse Goede-reo, VRn -s:::......

f. H V I!iOOnDBltI

Feb 20 -Portervdle, Erf, Ossen,
ent, vaD D J Lonw

DE VILLIERS, HcnE B.NCO

Ja.D 2ï -VeOouwde en onbebouwde Er~,
V'&Il P J NJerop
Jan 29._Paarl, Vaste en Loue G-.J_J D ~_ .....

(Gt.'t) E KaRkEN
J W WES,rLS
HGGO H MARAlij

"OSTE~ DI LAWRENCE

Ma.art 18 -ZcovoorbIJ. Porterville
Goederen, van [1 L Ebicrs •

De Paar] ~O J~n l8BO

Vruchten
Voor bet groolste en be.ttl asBortlment YrDOhteD,

T J Lonl\
.. .. Zoe dn do A J Loaw
, ,Bde do do L J Bnuk
" de beste v~rz"me1" b Dru vcn P eIe Rowx

2de no do H Hngo
,. , be-te 12 Per!!lken lIeJ P e le Ronx
" " 2de do d A Farter
" t, beste Tros Pi88n~. Me) Delher"
" ,,2de do "'e) D ellhers

beate 2 Scbotel. Appels en Peren J PTheron
, " 2 Watermeloenen W I Hettef
, 2 Meloenen D etl! vertoond
NB-BIJ een vergl!ll!lng werden J2 perziken

opg8llomen onder le yerzameltng vroellten waarvoor
de vertooner den loten prIJS moe.t bebaald hebben

Graan
Toor den beet..n Zak BlII\rd KoorD (de EIgenaar 10

.. mud In beZIt te hebben) J de Vdhers
beste Zak da TOlts Koorn dIto bi Bl'Ot'~
do do Haver do do slecht. 1

zak Geen prl)"
do do G&l'St

toond
du
do

---_

J Il f KLEUN

13 -Pfaatsen, Schapen
R. A W C88f'1a '

do

TELEGRAAF.

VASTE GOEDEREN

do Rog do
do }flehCfl do

Bloemen
Voor de bl'st" venamehng geBo.deu Blrl'meo zODder

te leHen op de tch'kklog PC Beyers
den be.ten Rn ker Bloemen M". e Lon ...

2den do do !tI .s F Mnlherb ..
besten TIal I Rl1lker !tt.s GLoIl,.
2den <lo D G Horak

Diversen ~
Toor d. lIeate verzamelt0l'r Strol8ve<!ertln Inil be~

Distr,ot gewonne, door den Tentoonstel!
DIPt I1IHtdn dan I Ih. PJ Rl'tlef er

, ida besw do lo M S R8.SAon
tt ,. beate ..el'"&alu~lllJg .AtJBr ID bet d"'trtct .-moakt, W .A JOllbert. ,,_

2áe beete do do do GePll pr'J"
beste 2 SIlt'enen Zeep u) I • t dl.1 nct gt'mMlrt
J H Bijgnent G ~ Retler Z&'r a,anbeTolen '

" "beste ~n&Jnellng logeleljde Vrucl,ten do
M.... JD Boom'lJl ,

" , llde be.!t" do do ~ lets
, beste fl&al (!!'epter.t 1I0u) lo Z de Villi., ...
J J de V~&JZCCraanbeV1l'en '

., het beete Mo. ster Tabak (Rol ot Blad) Iet
IlUDder dan 25 Ib do, J J Rac.ief D

•• de beate l"elZalDeJ.in« Koelijt, do,)(1'I. A. JLoa",

n ".~:: LO ~br~~ V~h_ YaII ..

PER
GnAHAlIIsTÁD, 22 Jan 'a ","onde

De Urrcketl!pelJrs t.eruggekomen, wel vold&llo overbun wprk
De hitte ~ versehllkkehJk

hl~o }\IlLrAl!tfS TOWN, 2'2 Jan
I" do eerste 1nl11OI<1Ider partij tUS8Chen 1\ ID",

\\ rlltams 1'own en Q).ieeDst<,wn maakte eers~e-
noemde zijde 220, lVRaTTao IOó nIleen door StewArt
HIJ 'll"3S toeo zoo lIltgeput, dat men h@n! nllftr het
partIJoen moe.t drageD, waar hiJ 10 Z'iVlJIII Viel

VnJdlljr, .,l3 JtUl
Kl11g \VIIIJllffiil TOWD beett Qoeen8trJwD Overwao.

oeD ID één lnnlllll'B met verscbeldene "rtJne" over
\ RDda.'I.j!'beelt de beallSilende partI) plaau tUMcbeD
KUJg Williams Town en Port ElizAbeth De kllr1.8
staat tegen eer8tgenoemd~

"Feb
van H

•

Vee en

Loese

en Laesa

Paardeo, eDI,

Schapen,
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