
DEEL 50.

".
( -~

"'"J

~rri, ' .•·1a'
# J

i •

; .
!; I

! ::><1"

I- ,
, i NO 4,596.

~- ..,.~ ...... " .. ---,....
~ ,.; ~UID.,'EN OOST.

K01Ufl KLIJKK i

i te Delagoabeai, Inhsmbeue, Q'lillimane
Mozanibiqu- ~1J1t!~gende.

, Retourk~ar'jt'8 "orden ui.ger-ikt .1, gen VN-

• mind<rde Prijzen. , ..
'; VCWrVracht of Pasg,,~~ t!~"lI1en aan-o-k h'J
, de Kalltoren der Ma.18chapP'J, In do A -d-iley-
; .trut.

THOS. ~:. FULL~:R,
Dirt'kknr Geu- raal voor Zuid Af, i; a.

N aar Engeland via Madeira.

, ~ I)E Kon. Mailst.oomboot
" AMERICAN. A., McLau-SWAIT, Gezagvoerder, zal all
boveugemeld vertrok ken op of omtrent WGenII-
dag,25 Febraarij. Voor Vracht of j o88age
.ervoege men zich ten Kantore van de Stoom-
bootmaatschappij ol Union," No. G2, Adderley·
IItraat.

N~r Engeland via Madeira,:8t: DE Kon. M..ilstoornboot
.'".. A lt' R I U A N, W, C.

~ _ CRUTCHLET, ItN. R, GezBg'-
'roerder, tal als boveugemeld vertrekken op
DingJIdag,. 2, Maart, te 4, UUI' '8 namiddaga.
Paasagienl gelieven aan boord te gaan aan de
('ost Kaai, Afred Dok, niet later dan 8 uur
'. namiddágli. Geen lading zal iugenomen wor
d-u na 12 's middags op den dag van vertrek.
Voor vraebt of pa88age ver voege men lIic~
ten Kantore van de !- toom bootmaatachappij
Union, No, 62, Adderleystraat.

Naar Algoabaai en Natal, te OOit
Londen aanliggende alleen om Mails
en Pa.ssagiers te landen en aan boord
te nemen.

: Naar Mosselbaai. Algoabaai, Kowie en
Oost Londen.

:.. DE Koninklijke MailstooDlboot
, TEUTON, Kapt, E. MANNlNG,
.. . RN.R., Gezagvoerder, omtrent 22
i ' .Fobrnarij van Engeland verwacbt. I
zaf al's bovengemeld vertrekkeu zoo spoedig
mogelijk na ontschepiug van hare Kaapetadecbe
lading. Voor V racbt of' Passage vervoege men
zich ten Kantore van de Stoombootmaat!!obappij
lO U nion," No. 6~, .A.dderleystraat.

Naar Port Natal, te M088elbaai, Algoa
baai en Oost Londen aanleggende om
alleen ..ltails en Passagien te landen
en aan Boord te nemen.

. DE Kon~,'nk.lijke Mail8toomboot, '
NA"rAL, J. C. Gn.BIRT, .

R. ezagvoerder" ziil aJII boeengemeld !
Tertrekldm zoo Bpoedi~ mogelijk na R&Dkolallt .
Yan de K. M. St, .. Teuton," van Engeland ..
V oor Thcbt of Passage ver,oege. men sioh
ten Kantore van de Stoombootmaatschappij
II Union," 62, Adderleystr.aat.

ZUID-AlI'RliKAANSCHE

KONINKLIJKE: MAI~IElfST.
Uf K.I. 1'... Mail Li.le.

De Heer L H. Goldschmidt!
IS K&n!lidaat voor de vakature in dei,

Direktie der Kaapsche, Hande1s~
en verZoekt de ondenteuniug van Iij~ I

Vrienden. : J,

l"

PIKETBE,RG, VEE),:.. GR!
Jj:'

ULLEN publiek: i worden ~rkoobt 'te
WORCESTER op

"~~W1o.ndag.23 F~bl'llal'lj1880,
's KOROUS TEN 'oRE. i

EXECUTEU KAMER STEPH'ENS BAZAAR.
!

, I (: , , ;" EN BAZAAR eal (D.v~) door boven.; l' 'eb"'~.',g..,.P1, ,.,. e.k, Po', Il" e,ke \T er:. koop,. log.;' '. gemelde Kerk worJen ~~onclen in de..~.., i , lvertrekkeo lJalst het K1rkgebonw in de

j ',' ,' ~aat (Boerenplein), op DfNGSDAG, den

DE HNER H .• T. SqHREUDER, Maart e.k. 's morgens ten 10 are, met
ie~~,ijke omstandigbeden . oei om geldeu bijeen t~ brengen om de

ziJ"ne~zig_he, id te gaan, beert deu vernuderingen aan de ~Choolgcboul\'en
kende !flst gegeven em, op en. Wij uoodigen al onze vrienden en,\/ "1' 7 F b' .. die het. werk des Hchen liefhebbenvr,rlJ ag, 2 e., ruarlJ elijk Uit, deuzelve bijl te wonen, en

Publiek te doen vt'rkoOpen, hnn alle goederen ~en den langsten
, zullen aanbieden. Wij liloodige,n vooral,

Zijn Afndeél in de plaa~;" Ronrlek~il," ge . . uit, dMI' zij hier goede koopjes voor.
gen in het Zwart lacd, ID de afd~lDg Ma huuue kinderen doen kunnen. ,

mesbu .' VERDEB. ' .' ..O~~e vr,ienden worden tev.eu8j,verzocht, han~e
l>IJGljlu~en.te zenden .aa» meJ' BUCRSER, Oranje-

zU,lIen yerk""ocht worden, da Losse GoeElere~, .t~t, jougej. SndM.ANN, Diamond, Villa, Zet!-
bes~de .1D: pun~, jougej. STKIJTLEK, Loopetraar, en den

~

; Kci,eijen met Kalveren beer,' J, • DEV~LLlERS,Langestra.~'t.
2 Silhl\pen .. J. A. DiiCHN~, V.D.M.

ijamels en Kapaters ~~~.1l.:- :;'_V'''';~ZSQ;.,,!,~-~~

, Tr!lkpaardeD OIVERL~:DEN ap den Ll den dezer, ous,Il Rijpaard' 19' eliefde Zoontje SifEPlIANGSARlUltIAM, In
fj, EIli1ls
~ Sebotscbe Bakkar den uderdoui van 1 jaar, 7 .maan den en 14

\

1 Wagen ~~n, dit·p hetn'nrd., ! .
1 Zftldel en Toom' i • 1", A. OiLLIERS,
1 S' T' kit I, J, C. CtLLIERS,

pau ulgen, omp ee . ,j Geboren HGGo.

Huir' raad, Graven, Pikken, ,enz.. P~arl, 16 Februarij, ~1880,
B: WETHMAR, '~~~""';;:l:&1),.-::m;.--:;''''~I ' Secretaris, , I . F"

Malfesbory, 20 Jan. 18~0., nf~udlDaking aall a.ilill en hienCitu.
J. W,' Moorre€S, Jr. ~ 00., Afslagers. 'OIvERLEDEN, te Bottelaei], op Dingsdag

1 , 1 nacht, 10 dezer, onze ~wa.ger eu oom;
-----,-- - _- -- , '.AMrln LUIBBECIIl'8, in den ouderdom van 72I ... ."p.lepnoq .wd '.I;}OA lleo.IB " Y"
o 1: lo 1dÓ'llle.81I11Z "op JIlJl, jare~, 9 maanden en 1 dag, '
9 nlo 'op 'op '18.1I1B·· I Wed. J, P. BOSMAN,
o 8 f[ .' ... s[eqsng 8 aad 'ue.l0X: .! P. S: LAMBR&CHTS, P.zn.
o 0 (lg: p.lepuoq aod 'aeue}l.l9A\lH ef!,I'IIJ.f .~; i '. r.:::; -nm.j_
'COOl 'u' 'ap UI) J9tAll~"1'Bd aJj !,'dVERLEDEN, to. Wag~-.nmakersvallei, op

.l1 .,.., . " ! . 15 dezer, miJn gehefde .Echtgenoote, ;
lo .::fOO}I. aT' .' i ill;'!,A ALWA RSTln, oad 25 jaren en 7 ,i

MICHIEL ADRIAAN Louw. cl. ~ W ., 'maanden. Diep betreurd,

.ua. P,uV ua s.I~;;IZla8..un,,< I· J08A.NN]i;S H. RiCHTER.
, _ ._. . 1~ Februarij 1880.

--~~--------~----~--~ ~ a.~

.' ,j Rf-K ":NlJlIAIU"G. ,
. A! AN Bloedverwanten en Vrienden word,
~ bij deze bekellJ gemaakt, dat bet den

i He~re' behaagd beeft van mijne zijde weg té
:nemen mijn teedergeliefden Echtgenoot, ANDRU8

.. JACfB{;8 BESTER,Sr., in den ouderdom van 80
iarlf! eu 9 maanden, :

1 'ELIZABETI-f BESTER,
, geb, SCRICKKERLlNG.
~ohter Paarl, 16 F-eb. 1880.;

ager.

Pro
Reerstanll kunnende bieden

. ,gelEjgen te Porterville en
heeft deo Ondergeteekende gelast

doch voor liefhebbers, die met het-
iil 't Centraalste gedeelt.e van hét
WA1'ER, boplant met eeue groote

....."'I'.nr'·'" PISANGHOSCH, en bijzonder

,10 ore ~~ginneD.
DE Koninklijke Mailatoomboot 'DE HEER Jb~. PETRUS LOUW, Yah

NY ANZA, ) [ BULARD Ge- 4<
ugvoerder, elk oogenblik vaa '. woning ve~nQ,re.Dde,h+ft den Ooder~-

. Engeland verwacht, hed't al- teekeode gelast, p1ibhek tel verkoopen r
leen Passagiers voor deze Haven, en zal als plaatse .. Leeu'tvenk~il," iu db afdeeling Mat-
bovengemeld vertrekken zoo spoedig mogelijk ~eabuTY, op . "
na ze geland te hebben. Voor Vracht en Pal- Woensdag' : 25 Febr
sage doe men aanzoek ten Kantore van de , , ., I •

Stoombootmeatscbappij 'Union," No. 62, '" nl iYOLOlJ!lDl1
AdderleYlfraa t,

OE Sloomboolen dtller Li"ie vertr"ltkt'D van
Itaaps'ad nnar "ollden om den anderl'n .... ~d cr ..J: t

Di"~sdaf, via Madeira ell Plymouth, te Sim 11 .L1L~ en ewe .
Helefla 'u ÁSCf'lifion aanlejlgelltle op b poalde
loucheblijden. He'olJrkautjes "orden uitll"reikt" ZON D'E R RES E RV E ..
tpge~ el'Ue nrmi"rl,ril,t van 10 pereent tu!schro, ,
Engel8hd tn ol, Kaapkulunie rD Natal.' ,':, " ; I
Ex, S er DU !RT CASTLE Ka t.' DE Onderget.ee~ende ial, pubhek: doe~, Y~r.

tra team , ,p koopeD op ZIJDplaat. " CoDterberg, i

Feb. ~r~bNROBIN CASTLE, Kapt. WIN-:\ Op 9 Maart aanstaande,
CH_STER., '

Maut 9 KINFAUNSCASTLE,Kapt.. HOW8011. 500 Mud Z~baver '
lNDERSON &; \WRISON, Agenten.; I Meriuó:Ooijen

__ _ _ ____ .. __. __ , ' 2 Jonge lIamels
200 Hamel ~meren
100' Jon,e poijen, 18 ma&,nden

Een!geJ~~e11 en Memee
1 Ka ':0;p ,
1 OpeJl ~, eD", enz. i '

. J. S. VAN RI)ENENi
; ,

W. ){OO~B, Jr. ,& Co" Afslagei's.

i

at
, MALMESBURY ;

EXECUTEURS: KAMER, I

Publieke ;iVerioopiDgl
" I

. Vendu-Kantoor, Piquetberg, i
1 Januarij 1880~,: I

De \7erkoopi,g, '
188~,

i

I
!

LOSSE 'GOEDEREN I

, ,6 Ezels, 4'jaa~ oud, groot en llterk
18 Paarden, R~ius en }lerries
4 Slagt- en Trekoesen
13 Aanteelbeeiteo
1:J Varkens '.
1Tentwaseu~ nieuw i
1 Bokwagen, ' do.
1 do.,,; do.
lOpen nr ()p Verell
1 Bakkar:pp Veren
1Water kar ;
2 Dubbel~.oór Ploegen
2 Enkele 'd~. do.' ,
I paar exh !{artuigen
2 span W~eDtaigeD, ~ompleet
2 8Jl8n PlOeg: do.' do.

ZweogeJs, }{ettiugs ~n Touwen
300 Mudden ZMdbaver
100 do. ZaadkoreD
80 do .. ,!log
, 40 do.' GnMlt

3 .tel Ledersakken, bijna nieu"
3 do. Zeilzakken
2 Zeilltribbe~
5 Zeiaaen; ingoedeorde
Graven~ Pikken, Vorken, enz.

B. WETHMAR,
Secretaris. !

den Boedel van

E ~ecuteuren in Bojedel zullen publiek: doen verkoopen ter plaatse
II T"eekuileD," in' , op,j i

ouderdag, al F,bruarij aanst.,
tEVE~E iRAVE:

39 Aanteelbeeeten, wMronder ZijD K~ven 1~0 Opre~tgeteelde Sobapen
met jonge Kalvefen " I' il. Do.! Ram

60 Trekossen I i 5jW ,Slagtecbapen
1 Extra Bul, uit de 8~terij van den ieer lW Bokken .

MELCK . 'i i, I 2 Wijfjes en 1 Mannetje Broeiatrniavogêla
8 Merries met Veule~s j ~6 Prachtige Stmievogele, vau 2 en 3 ja'llra· Jonge Paarden, ~engsten ep Merles, i, oud, die binnen '.~ort _kunnen gepI~kt

'ran ljaar oud, " i' r worden (deze zIJn iUlt de Hand te
Een lot Vette Var.enB :' Koop).

",' i I

, - LOS~E GOEtDEREN:
4 Howards dubbe1~Joor Ploeg~D : 1·Koorn harp
,] Drie-voor Ploeg I 2 Zeiseeu
,I Enkele .do, Smidsgereedscbap, als' Blaasb~g, Aan-
1 Hot.om do. beeld, Spierhaak:, Schroef, Boormachipe,
2 Holle PloegeD i I Trek- en Spanzagen, eDI., enz. '
. 2 Eggen 4 Twee Halfaams Vaten
! l' Windmolen .' . r 3 Halfamen
'1 Ketting Pomp 1. . I ., ,; 2 Ankérs.
1 Horn.by's Maaiin~chine, gehbel nieliw 1 KajatenhouteD Balie
; 1 Pleizier"agen . 1 Lot gezaagd en oogesaagd Hout
, 2 Kapkarren i " 1Sleepblok:
, 1 KapwageD I, Rolblok
1 Bakkar Pikken en Graven
1 Bokwagen ., 1Slijpsteen
1 Spau Paardentuige, nIV erwsteen
1 Do. Ploeg' do. 1 Stoof
1Trek voor vier 1Naaiban k
2 Paar KartuigeD , t, 1 Lot Zakken
1 Do. Engelsche K~rtuigen 1 Stel Velzakken
1 Do. BoMltpiaten :, Raauwe en gebreide Vellen
1 Lot Zwengels' I r Zeilkrib
1.Hooillnijmachine! 1 Fraai Zetnet, enz" enz.
1Windmaobine . I

; 1 i "
,I , I

Malmesbury, 3 F~.~.rruarij & '
J. W. .pOR i ES,

, i

Malmesbury, 20 Jl1n. 1880.
J. W .• ~ Jr. &. ,00·,AfIlagera. ,

B. WETHMA R, Secretaris.

'; &. CO., Afslagers.

!
;~ .

, i
, I

!

i i

Te"

Onlhr20teek:eoile uI
verltoopen

1 'Paar ge Schimmel! Paarden.' 8 gedl'f>s'
Beerde Merries. :1 paar iterke ge.res_rd~
Kar Ezels. , ' ' . ,

3 Span ; groote T,rekOs~eu, 9
groot '-eu vet. , .

800 Merino SIa.gucha.peD,
Rok keD. ': . : •

150 ,Mudaeu Bengaálscb ~oornt 2QO do. dil '
Toita -Koorn (beide' soorten véor zaad),
100 do. Haard Kooen, 100,00<) Havee-~. : . ~

:1111
J. G .. FISCHER.

Bottelarij.
gorvell, enz. ens,

Verko('pÏbg te beginnen ten 10 ~ur, v m.
S. ,LOUB~ER .

• Afslagen,

BAZAAR.
VOORDEIIWE van do:Colldsen der Ne.

derduitach Gereformeer dl) Kerk te Wijn-
. zal, ouder bescherming van Lady FRERE,
Bell BAZaAR worjen gehouden op het terrein
dol' Pastorie, op
,I

.• orgen, Donderdag, 19 Februarij 1880,'
I .

, . O,PENall ELF tJUR vdll.

. ,

CHRISTY'S

Str isvogel-Broernachines,
"A~III~SO~ & Co. TtET heeft dell Heer be~agd, door denndood tot zich te nemen.jop 26 Jannarij, '

Oll~, 'teedergeliefJe. Moeder,.I.,de wed, GESIN1 ,
MA'u. Vl.NK, geb. VERWW, lD deb ouderd0'P
va~ ,79 jaren, 6 maandeu en LIdag. Hoe 8ma~
telik dit verli~s ons zij. wij zillen &wijgell ep
in ren Heer ons vertroosteu. .
i Uit naam der gezameDlijlée Kinderen,
r IET,ER J05EPH VIrNK,

. I GE5INA MARIA SCHIETE.\AT .
l'~tje. Koebel"g' ~'".PS WA ~- ,*e,Ë'i*~B?PP

I B~&EN'I'Ki~G: .
~ ': I

11\ E Koning van Bemef\[ eo Aarde nam
UI beden morgeD om 9 ure door de wurg-:
ziJkte TaD on~, ons dérde ~n laatste kind,!
P'4ElER BGRGItRDMAll.us. in "en leeftijd van l'
j...r eo.l 0 .maanden De Heere geve 0118 ~n.
zijne Grooto~ders,door zijne genade, zwi~l::en!le
mbnJen en bld4lellde harten ",om' den bitteren:

, k~lll; te ledigen die vopr ons ~ geschonken.
! OO.zedrie kinderen Jeven niet meer,
. Maar ook iijn ze niet dood, i

Zij rusIAn mur ~1ec;bt8i~ '§ ploeders ecboot:
£ens zullen WIJ ID eeQwlj!'be~d
Elkl\ar ontmoete" in heerlijkheid.

Dat geve Ood. .

D~NIEL F. lf.\UDIb
SUS.A.~NA ~ NADDB,

_~ I Geb, .MARAIS.

Stellenboscb, 15 'it:bru!U'i~, 1880.

H BBEN een verdere' besending outva.ngen
v$d deze Broeimuchihes per Edin'lJlL1'gh

Caatle VMl: twee grootten ; .
He re~~cbt.

II AD~TIE.
rrls:..p ~~ d.n !!VJO~,~ RoU,"

lJoz. r.<>ón,Achter Paarl, in Yo~leVeder.
drag~ Zij moeten den .18~? Apnl geplU1ltt
word~n ....,..Hijde 10 eu 8 zIJn ZIJ ook te krijgen j

term~n liberaal. •

n Wijte Stroisvogelt
I'D
\ .

I~ reeds heeft gelegd en 7 Jonge Vogels
Tfl;i1 8 maanden, ~ koop bij

P, J. n:-';CHfi}R,
: Bottelarij.
i

I~I,
I~1
I

r ,



.,
!, ,

. GELEGEN I" RIJNEVELDST&AAT, ,
IN u ar DORI!' ST lj: I.LENB~SCH:,

· OP ~IAANDAG, .
DEN 23STEN FEBRtJiARIJ :1880,;

I • ' !

:j . OM 'tiEN OUR

, I
, i

: I
i I
: I.
j I C

'!

"Ti) F! HEER CORN ELI ~SEN, versebeidene
. :!:v uanscekeu gehliJ hebbende bm zijn
Eigendom t vel'koopen,. heeft beslcteu Poll de~
Olidet'geleckendo gelast: zian zeer gerieflijke
Wf:ming' pe~ pu~lieke veiliDt{ te verkoopen. .

De 'Wornng is onder IJzereD Dak en bav~t
. 4. 'zeer ruirue Kamers, Provisiekamer'; KeukeD
en Buiienk.aUll'r, ern ruime Achterpll\l\ts ~n
een ingellloteD Tuin, beplant met cirka 20
Vrncbt'ellbOOult~u, in soorten, in volle drngt ..

Bonus zal gfgeven worden.
G. L. MEIRING,

A£~lager.
Stellcubosch,11 .li'eu. 1880.

---_._----;

i
't
,

PUBLIEK!': VERKOOPING,.
VAN

Ezels,. Paarden, S(halU:~H, Hotdcrijgf-
rteds(bap. t~raall enz.,

TER PL.:\.ATSE

Jonkershoek, Riebeekska.steel.

DE nEER JIN S. MAREE, up het punt
staande het distrikt, te ver-laten, lieeft den

ondergeteekenden gelast, publiek te verkoopen
op

Maandag, 23 februarij a.s.,
12 GedrcsseerJt: Ezels van Sen 4 jaar,
7 do. Paarden Merrit·s,
3 do. , Karpaarden en 1 extra

.RijpaRrd, ,
4 Koeijou met I~al veren,

300 Selrapen en Bokken,
30 Vnrkerls.

· 50 Gunze~.
BOERENGNhEF,DSCHAP, I:okwagen,

1 do. met Leeren. I I{',r up veren, .4 dubbele
voor Ploegen, 2 Enkele' lio., i spau' Wagen
Toigen, courpleet. l! spall Ploegtuigcu, 2 paar
Kar do-, Zwingels eli Kettings, l~."oel·machine,
6 Amerikuauscbe Zeissen. enz. enz.
I EI~iJELIJK: '

Een hoereelherd Gr"an.
J. S. ],i A R A IS .\'. Go ... Afdlagers.

.,---- ....._ ---~ ~--.-. --,

I PUBLIH( E VEHKOOPI~G
VA~

,
I

I'·

J I
KOSTBARE PLAA11SEN

'n: hOEBERG,

Meubelen, Levende Uave,

.~truisvogels enz., enz.,
I OP DONDEHDAG,
: 4 ~IAAR1\ EK.,
: Ten Tien uur des Voormiddags precies.

..
:

[)
. E Ou.leqlct.echlende, de Plliats K.eurboQm,

te Clal't:lllo"t._ gekocht en 70leh aldaar
ter woon gevestigd hebbeli'i.C', zal dil",tengevdlge
~ls boven publicI.:: duell \",-,rkoopen, t·er plaatse
~Ive:-
, .l.-Zijne Welbeken.le Plaatsen:

rLangerug' en 'Driefontein:
kelegen te Koeberg, nabij Philadelphia, groot
tezamen 2,iDO morgl'l'; welbokend als do beste
Zaai. en Veeplaatsen in dnt vrochtbll3r
iDistriltt, Nl volo, VlJonieI: van Zuiver
Water nit standbuodende Fontrinen.
! .Ue Woonbuizen ~g de veh,' andere vcreisqbte
iGebouwen áijn soffi!sant ~n gerit-flijk, en in beste
prde,

2. LEVSNDE HAVE.
· 10 Prachtige gadreesee~de Ruins, 4 tot 7
jaren and, 13 gocdgetef'lrle Hengst.e~, 12 sterke
Ezels, 20 uitgezochte Aanteelmerries (met,ou
tonder V"'UrellS), 120 Aantedbelstcn, 14 Trek-
Óll~en,2 Bnllen (beste mR), 5UO Aanteel8Cha~ll,
40 Varkens, enz., enz., eu

TWEE-EN-TWINTIG STRUISVOGELS
VIlJl omtrent 3 jaren ouJ·

i
. !
I

, , 3. GRANEN.

!
I
;
I

I t

II
I 'I ~
I '

! ~

140Muddell Vroeg Baardkoren, 160 Mudden
Garst en lIaver (voeder), 150 Mudden Garl!t.

4. BQERDERIJGEREEDSCHAP.
-1, Howluas Dnb~el-,oor en 3 <iO. Enkel-voor

Ploegon, Land en Braakla-nds Eggen, 3 Bok.
wagens, t\ Bpwagen, 2 Kap- en I I'ók-Karren.
1 Wa er do.; 2Wanlnnchiues, Wagen- en Ploeg
tuigen, Vatqll Pik ken, Graven, Manden, Zakken
en dergelijke benoutligdheden.

:5. MEUBELEN.
Het gewiJne aS!jol'iiment Voor-, Slaap- en

Eetkamer iM, ubeLen, G as- en Aardewerk,
Keokpll!(er~edseha p, enz,

LIBERAAL BONUS.
JASPER A. UN NIEKERK.

J. J. HOFMEYR & ZOON, AFSLAGERS,

()ln'I~:.:S(~IIErnOnU{) i'li;N.

JAMIESON & CO.

,l

REBBEN TE KOOP

Sou~houg '}'
Congou Thee
Gilmau's Mixto or
Gember Komfijt
Matwerk-4/4, ~14, 6/4 wijdten, Gernit eo

ook Wit
Manilla Sigaren
Indigo Blauw
Touw, euz., enz·

ADDERLEYSTRA.AT.
',.

•" f

ent .
;,' . i ;

DE HEER~W'. J. VE KOCK, zich ter ~oon
naar elae~ begevende, sal p~bliek Itte-n

DONOËRDAG, 4 ~AARt:18~O,
. :. TER PLUnIl . I' .:

.~BoD!omsc~rik," D~~ij Tweekuil"~,
. '. i i I
~VENDE 1jlAVE: i '

8 Frnaije ¥orrics, waaronder: 2 uit~uu-
tende ttarpaarde~ en 2 Veiulens .

2 Jonge M,rriés, ~ j~r oud I 1

S Ui(muotGnde Kai'pllarden, ~uin8, wlaar-
van 1 tf.ijpaard . • : :

1 Jonge lléllgst,·2 jaar oud,af~om8tiglv&n
deu io"';'cvocrden !Hellgst "'~iet"

G Gedre!ls:rde Ezels' ,
3 Jonge E~cls
1 Bijzonder fraaije Ezelbengst . i

30 A3[1teel~t'sten, waarouder Koeijen imet
KalVetcn '

2 DïtOluntendo Waterkar-08sen
1 Jonge.Bql, van goed Ras

360 Schapen, .
80 Bokkan i
4 Extra 'R8mmen
1 Gevoerd;Varken.

. ; VOORTS;
! "

2 Span Tujgén
1 Paar Kartuigen
1 Lot Tuigen i

1 Extra 'Z4del en Toom 1
Halters, Zwingels, ZweepstokkeD, Tllig·

rakken onz. , ·i
1 Bokwagé~, IJzerert t\l, kompleet, Weu

Voor. 'en: Achterle~ren i
'i !

1 Kapkar >, I

1 Open lGr'
1 Bak kar op Veren
1 Watel'!I,al' met Juk . ',i

1 Nieuwe }:IOfUBlJY'S Maai machine
1 Drie-voor Ploeg
2 Dnbbele-voor Ploegen
2 Enkele-voor Howard's Plop gen
1 Llzeren eu 1 Houten Egge
4. Huuten'; KI ibbeu, waarvan 2

kribben zijll
1 Llzerén Schroef
1 Nieuwe IJzeren Kruiwagen
1 Nieuwe Hooisnijla!lchiue
5 Zeisen . ,
1 Houten Boshel
1 Fraaije Hoenderfuik
1 Nieuwe Naaibank

Hout~~ Hooi- en Brandvorken ,
Ladders, rikken, Graven, Kraalhe"k:Pn

euz,:· I
1 Lot S)mrren en Planken .:
1 Ze, r groote Kajatenhouten Bahe

andere kleine Balies 1

Wijnva~n in'soorteu
Groote en. kleine Karos
Emmers: .
Voer- e~ Meelkisten
Vel- on Voel'zakken
Zeilkribben
Eeae hi>eveelheid nieuwe IJz·, ,rnllt.L"u

vao ] 0 voét lang
Een lot gebrni kte

: HUlSRAAD.
Houten Illl IJzeren Ledekauten
Malroni~houten Kleederkasten
Spiegels:
KinderkiJ,tel

4 Aanzettáfels
2 Do&~jn fiitoelen

Malioniebonten Ronde Tafel
Wa'i()h- '~n KleedtIlfels. 'I
Andere kleine Tafels i
Kleederrakken I

Koml;lu~(afels : 1
1Een fraaGe nieuwo Hotplate

Baklrist; Pottebanken, Glas- en Aiard...
wer k .. ep Z', enz. ! ;

Eello: vérzamcling van Netlerdoitsqbe en
Engelfiche Boeken, Aard- en H~mel~
globen, ~ Schilderijen, Boekenrn~ken,r

. I .enz. ,
Een pra~htige Pianoforte en
Epn extra Harmonium.

GRAAN,
ALS: i

Koren, H:n'cr, Garst, Rog en ErlVte6.
B. WET8MARl

Secretak·is.
Malmesbury, 9 Feb. 1880. I,I .

J. W, MOORJl,EES, Jr, & Co., Af8~ers~r-,1'ilALMESBURY

'EXECUTEU~SKAME~. :
DE HEER ~. P. DU TOIT, zijne woonplaats

"erkqeht hebbende, zal op i'

Vrijdag,~5 Maart 1'0,
publiek Joon yerkoopen ter plaatse "Welte-
vreden," gelegfn allo Riebeek West, afd+eling
MalmesbUl'y) .; I

1 Span gedr~88'llerdc Ezels, in extra co~ditie
1 Do. ,jonge do. I' I
1 Do, . .Mel·riel! i

12 AIl Il tee ILeefiten, in goede eondit.ie
1 Afrikant~cbo Bol
1 GeToerde $lr.gtos

300 Schapen (Merino)
100 Hamels do.

I TO!:twagen; zoo I'toed alII nieuw
1 Bok voor e~lll Wagen
3 I)obbel&-voor Ploegen .
3 Enkel~voor do,
1 BraakinIJJ,! Egge
1 Zaailands do.
3 Span Ploe!ftuig~ll
2 00. Wag'entolgen
2 Panr Achtfirtuigell
2 Spun ZwetlKels en Kettings
2 Halve Lcggérs .
2 Balies, enz<, enz., enz. [

B. WETHMARI,
.8Óore~is.

Malmesbury, eB Jan. 1880. I

J. W· 1II00R~EES, Jr.·& CO.,AfJ!aI611;
I .,

I !

4O'.P·
10
20 EzelS;

OP

OOPI~G-
.tot..6 Jarea

aa:.iWll~I.I.I,.~~IS·.'tlo.
...",·knn"""l op de p~ata ~lve,t ' .

en. Veeplaata, genf!&,.111
á&D K.oopmanlr.v,.r,

groot oirca. 800 morgen.
befend, d&t oldChrijtillg

"ib<I'f'Ool!"emjJldl.e'Vbrkooping sullen wJrden

ZAL de Onder
IJovel1j,(tllltl0

Plllft'1I .I·ltll versehil
FOlirden zijll 1111
I8ndftcht van K
zijn e~ op~~br/lgt "

. ",,~kooptn Le K,lLAPMUTS ~TAT
d~r dtol Paarden iijn fOr \'t'I'~c~.t'Hlene.
r~, zij zijn in guede conditlp: . Gtt
~ Slot"terijell. Zij 'z iju bqzonderóp d~o naam, i door wien zij ingekocht'

i
PEtRUS BAARTMAN, H.zoon,

j i

~ CO., :Afslagers.
.' I '

iJlt1IAIU·AA1D. 6 jaar ond, gêdreueer4
<tt jaar oud, 4 wlU!-rvan [)E III'c' ~ellinfl ,op dit JMa I is in Je ~Siad

l!'ociresaeerdle:I\arEuls.f ' £llls.'en.".te Bu\.-,dist.ikko £$ pt'r
· . . flOOT/ft betaalboaï: ¥n é'lien intrekle".a

. Schapen: .HO",· I ..·'P .olle hl~,lell JI'lt' .1er-k ,o,·~ezendt'n.
Aanteel Bokk:en: ~ Zjj die voor bet ~Ia.d wenscben t~
Varkën: ;ede.nken moeten: drie ima.a.nden V09rult
)ielkkoeijen met:Kalveren . eunis geveD V&D,hun TIrDemeD. .
ZakkeD Haver : ......- ,
'1. do Koorn; genten v~;;r' d~ , Zuid-Afrikaan
~. do . Rog ; . en Volksvtiend."o ;B088On Dekstro ! ;.. '. . lice - - Oeq. :\fu.rrlly.

I Lot Kaf eb 1Lot Haversbroo lAliwru Noord " -+1--
1 Drie- voor Ploeg. } biJ'na nieuw: !Avontuor -' \V.!A. Joubert,

, 1 .)i;nkliie voor Ploeg· 'e' ufort West P. 'fetlke.
2 ;$pauneu Tuigen; wa&rvaD 1 nieuw: h ulie . J. {jl. de \'hill.
:Zwingels, Ketti~gs, Pikken, ens., én.. hof - ~- D. ~riel.

Huisraad-in aoorten. \~~~e;~d:U~ D. r·Viljoen.
,;. DRUB PL'aiT" ..... ..~ I Colesberg - J. L. Knobel.
"" I' I'J. '\1' JJ .. {Je., 111.8~ef8. . ~. res _ C. .l. v. 4. ~t!~we, C.II1.

2 Febrdarij 1880. ,&ledon R. p. Qt! Villiers.
.' A: :van .Rsenen.

............... J~ Plaats wordt ZONDER RESERVE jCalvillia w; r~rry .
verikoultt. bradock J. J. J. hn Rensburg.

bl.nwilliIIm .J. II. NI11'I!Inb. ' .
ZEffDlNGS9HOOL in de l!)urhnn _ P'~" Liodenherg.

Bovenvallei. nabi:i. Wellington., wordt l'Qiamantv.,!\len B. Keet. 1

"'AI~rllJllJ"'(]een Onderwijsen. Salans, naar iFran8Chhoek J. . le Hoex, P. Ju I.t,
heid, van £60 tot £80, met Vrije tFraserburg - G~ Hodgson..

, T' A ; I' t' .; te d t t IQeorfle - J. r~ret,en.
I . en UI~: .p,p lea Jee. ID &e~ en ·0 Granff-R' l"", P.:A. Luckhoff .
. Maart e.k. bIJ den Ondergeteekende. .' IHt!idelberg _ J1. P. ~!HrftiF,. ~ .ZO.

· J. C. oPAUW. /11urnausdorp A., L. (.)blnpplDl.
. [Hope T...wn - M. C. Louw.

111anover De Villiel'8 & Oentlirres.
Hopefield - A. F. Stiglingh.
Kroonetad H. J. Murkel.
Krakeelrivier lIP" Ii. Ferreira.

de Publl'eke' 8ohool:L- PRINO:E t\L Ladysmith (Ri!endale) .A~G.~. Yan Velden.
liCI Lndv Grey (Aliwal N.) C.' C. Cloete.

· EDS HA~ILET ,CERE':i. eene PAME. . - . j B. \"'~tbmar.
_~__L',".I_'.om Onder1\'ij¥ te geven in Damll$haDd· "1ohl:nt',bury- 1 C. de Greeff, D.ID.

': uziek (Harmonium), :&iJgeIsob ou Hol· I' Middelburg - JM. Hennie.
· Prak~Ïllche KennisVan eene infant- Murra.T.sb~r~ J..J. J. Maritz.

n vereischte. ,Mo_lhRlIl E. ,Meyer, Kin,
· .~ be' dbëid A' lik Milclean -. . K'sohrl.tJen van voeg ,'1 en pp I " .1\1 tazu _ W. A. Joubert.

tien i.il te leveren voor·of op den-LGden MA.A.lLT I'N:t~1~ - A, van Velden,
e.k, ~alaris DERTIG POND per Jaar ml!t'Ko3t N8.mnquf\land J. S. Hauman,
en inwoning. '. '. lI'az;nreLh - P. J. ;'\.,,',.1,;.,

'. D. GOOSEN, ~Oudtshoorn - rio VRn d-r Spuij.
Voorzitter. der Schoolcommissie. ;~P"ilaJelp"j8. - A. SjlPnll!eT.________-+-------..,.,. __ " . T. 1\')\lI!, T.tn.

St ,.. . 'I te K' :lPnad _. IJ; J. A. , .. n der Spuij.:
r.·...· :,OISVOge.. S OO.p. 'l.P"tc,,~(stro"m C. M. Doutbwaite.
. iPretoria - ~ FAure.

iI"'nr~t()n A, J. Myburgh.
!Pi~lIl'tbel",! - J~t d~ l;i IIt.
iP"rler~ille \v. I'. Zt'pp.
:r!i versdale - J. S. Raubenbeimer.
!nkhmond - J.i L. Conradie,

~ 1R()uertson .. L~ Il. Keet.
jRit'bl'ek We~t - Fi Itussouw. ,.s..mC8CL \Vest J~han Theuuissen.
iSte11enbosch J.,Mader.
ISteynsborg - pj D. Rossouw.
'l'Swellendam (}lrReinecke.
~óanhabn J; C. Stephan.'
i,SCbietfootein - Sterr~nbt"l'Jl.
;Sutberillod - Il. W. v. d. Merwe
JSomelVt Oost "H. Hofmeyr.

. . . !Tulblt("~' B. F8.g'an.

HtERBIJ gesehi~dt, kenniagevin~, ~at tot! T~rk::. lo i - Gec. &rker.
den 31sten MAART AANST., ouder i Ihtcnha~e -. G. de Korte.'

adres ~aan den ODdergeteek,ende, aatlllOOken IU~r~ht (TrILII", ... I) II· L. Nellthlinjl'.
zullIIQ illgewacht worden om toelating tet Vier i':,~Iher~rlo,~\ - t - F. Lion Cacutlt,

.. .' d li "Ictona es - II. J. \\'ernich.
V~k,~te Schohel'spla_otsen onder e" ~urray sl Wijllher;.! _. G. de Kock.
Gift, overeenkomstIg met en onder de baps :Winbul"!!' C. I3redpll.
lingeil van het test~ment van nu v.ijIer.·den ! \\" Ir to Eo n. ~Ialberbe.
heer,·.HENRY MUR&Ar:, De aanzoeken moeten i "1D,rton - J. F. Pent. & Co.
vergézeld gaau va.u e~ne opg&af van dell uuder· '\\:~rce.sler - G~de \\','t.
dom.des kandidaats, de nalllen zijner oudeMi en \\ dl: ''f.wpre A. \v Dill.'
zoodaoige inlichtingen hetreftcnde hnpne af·
komát, als zij mogeu bezit.ten.:; Elke ka,ndidaat SNOEK Pf~K~LAAn,
moet; al vorens tot be,t :Kqlle'gll t.c Ivor~ell toe- ~
gelaten, deu Senaat. d.oen blijken dat: hij den!
gra.aa van bekwaamheId heeft verkregen als>
thans gevorderd wordt van andere jong~lieden !
bij bunne iDtreding in dit instituut. pe hou- ~ .hli.i 23
derl!: dier IIcholiersplaatsen zullen, 1l00.lang zij:
het ~?llege ~zoekenl den SCJ!'aat voor~Joren . :Stukvaten I ~Q, tukvaten ! !
van hid tot tiJd moeten overtIlIgen vnn hun ;we- : • ~
zenlijken en voldoenqen vooruitgang.: ! ' , .---+1- . ...

H. MARTIN FOOT, :VA~.1WERK ~an allp soorten til verkriJgen

S 'ft' d "0_. I' LIJ den Ondergeteekende tegen de lamgsteacre_ns van en, llotk'\(. ! .. I
; prIJ!l.ell. i

3, Hofmeyis CbaDlPeMi, ~,,' H. ZUID.MEER.
:~ap8tad, !) Feb; 188<t 1 PlInri, 27 Dec. 1879.

i.
I
i

en
1 !

.~
j,

! I•A~ ; !
~

~o
.1'«:!

·I

.~l': .
,

·
·

" t 37 Fraaije Gezonde Vogels,
" VAN 18 ltlAANDElN TOT 3 JARBN OUD.
v·

Doe aanzoek bij
J. J. HOFMEYR. &; ZOON,

Mslagers.

••

GEVRAAGD,

Zoid, I
, i

i:
! I

.,---
MURRATS .GIFT.

DE KAAPijmm KOPE$UJ_ MAATSCHAPPIJ
. :r. BEP~R:K~I. _ .

;,KEN NlSG'EfING ..
,e' . 1 •

:: ' J'

DAAR vele aan~oeken gedurende den l~~~én ti~J~ontvan~~n zijn .~oor den. Koo,p van
de Plaats.on "b~hoor,ende aan de KoperljDIJIi M 8cha.ppI], zoo zIJn de DIrekteuren

dor gemelde Maatspbappij g.enegeu, ofsch~n onwil i to verkoopen, de Plaatsen voor
eon tijdpel'k van i~~ente verpa?hten. .. I '1: 1

'renders word~n bij deze ultgenoodJgd tot 15 Mj ART AANST., voor de Paoht van
I de ondergemelde ~h~ats~n, te worden geadr~B8eerd sf' het Káiltoor van den Superinten-

dent der Maatsclla~pij, 9oki~~, Namaqua.lalnd. \:! '.. .;
Personen die voQ_rner.nens zlJn te Tenderel!l worden ~erzocht het tIJdperk op te 'geven

~ wnarvoor zij wl'n~~~en te pachten en de so~ ..te meld~~ die zij jaarlijks willen beta.I~D voor
de hUllr Vlm de bijzondere plaats wl\8rvoor ZIJ aanzoe~ doen. . I

Daal' Namaqual~!ld de natuurlijke Woonp~aats van ~e.n Struisvogel is zijn deze Plaatsen
bijzonder de aanda4ht w~rdig vau .hen dIe de Shuisvogelboerderij drijven, zulk een
fraaien loopgroud roor de \ ogels bezittende.. • ;

NRmeDder Pla.tlen te worden v6l'J1&ebt Morge* V. Roéden ACf98.

ModderfonteiJ~ ;met: gerie~ijk Woonhni*,
Buitenge~óuen! on TUlD .. : 8330 17630·78

Nababeep , ..• 17620 37~93'43
Keerom " .. ~ 16421 34755'71
Riethuis "j' 153(H~ 481.0 ,32~22.36
Ezelfontein 14bPr 30704'65
Springbok . . . 1712() 206.06 3(;23:'" 88
Dansektaal I ; 68't)~ 14892'47
.Vildepaarde ~oek,. 1Aandeel;... 461~ 9774'18
Oubees :! do.... ... '1' 7688 300'0 16~73'Ol
De Riet :i . ... ...' :.... : 'j' 1142~ .' 24189'93
N.B. De hoogj$te of iedere Tender Dlet'n~wendlg an~génomen. ,
Het r:ocht om Mineralen te zoeken en M.IJnwer~ L te doen en de magi tot hElt aan-

leggen en gebruiken ván een W!.lg, een Spoorbaan ;of een Paardenspoor over gézegde
d . 'I rd .1 ,

plaatsen wor t ger~servee . .: :; .
Verdere bijzoJllderheden kunnen vernomen word~ op aanzoek aan het Kantoor van

:1' .. : KING & SON, ::.
li , . ! Wharfstraat, Kaapstad.:

Kaaostad, 22 jPecember, 1879. . i

il B E R 1'1 G T·. ,
DE KA.APSCHj~ KOPERMIJ.NMAAT~CHAPHJ. GELIMITEERD, Il."" J.!f"/ltlle~

. . ill NaDlaqu~lInd in. pacht a!l!lgt!bodenl heb~e1l4e, als J>t'r adTertelilie ill d~•.Zuid
.Afnlcaan .en a"d~~e. II.leu,,!sbladei', hr'eft I wegens, het ollf.vangen· VU'I "t'rschrllt'lle
I'flord" ..l;!!t" aHllbi,'ifir.l!ell voor hel lallo. ijp!loten, ;zlch te' onldoen I'al! hllrt! ,~u(itle
ANGOUAGEITEi'L tIpi. s op die plillils wei~end... . .

Dit'lIsv!}I~ens ~l)1 (;p de plaalll II KE1j:ROM," ill de afdeeling Nallwqualalld,'ct'lle
VERKOOPING I~ol"l!tm 1,;1 houden op deo 3!tSTEN lj)AO VAN MEI AANt:rr., .

. Er is groote mbeite. g"nomen om het r~8 der G~itell te :'erbeteren. voor welk do~1
.Ji, ek t van An:zorll {iIeren ziju ingevoerd. . .' " '.

Bij dezdfJé gjdt'genheio. zal ook een aant.t M.iletels, Ollen eo Koeije n worden
, ..rkocbt. '

D~Ondérget~ekeo:dllD .ontscbepen t.h~tl.. '.

; . . Ex ol T&lW&D tt van loocbow,"
2100 KOLLIES THE~, BESTiLUiDE IN;-

Congo i~ Halvekist.jea en Kiatjee : .
Souchong in Kistjes, vier kwaliteite1l
Gilm~ns MeD;~sel 'in 10 ~tt1 en 20 catty Kist.jes -
WelrlelOOnde Caper. Weln~ltelldl! Orange Peko en Gunpowder Thee.

Ex ..Hetmi.D" 'van Hongkong, ,~
.250 Kisten Gemberkonfijt cn Chow Chow in KisU!n van ze8 6 Ibs. Potten en twaalf 3 Ibs.

Potten, rol gewigt. , .' .' .,
Ilf VE)lll'AClfl'KN ALL& DAGEN

I Ex" Peggy Dog" van de ~ermche Golf
3200 KOLLIES· DADELS. in ~latteJl. Zakjes en KisteD.

EN HEBBEN 'lOORKANDEl!I,

$eetu, Tafel, Huis, Rangoon'eri Bruili~ Rijst, alsook Ilauritins Suiker.
Een groote voorraad van alle kwaliteiten iu groote en kleiDe Zakken ..
Alles verkrijgbaar tegen de laagste fdarktpn,i.ten. .

· J. G. ST~YTLFR & ~.
fSt. Georgeltra.at, No. 28.

Te K oop ijl de Pakhui ren van
I1DX(;, COl! BITT st Co.,
, !: SO, Lali!;e!lr.ilal

Osborne' s lVlaaima,cbinEl'l.
, .

A'PPLICANTEN voor 'boveqgemelde uitmuntende PrijsIDMhinas gelieven
. hunne orders te zenden aan : ~ "

~MUTS, LOUW ek Co.,
< Eaqige Agenten.

, ~almesbury" 28 NGv. 1879:
I '

Cbinesche en Oostersche Pttodukten.

rl
I
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gete6lr'ende ;pnlJlieki . '''<'Il'.' K L I' p:! '1 A (j' ,,' , J•.W.,U ' ,Feb. 24.-. '~",' , I Ve", !:lil'Losse
DIST., PIQU~J.bERG, , ! Feu,:l5 -Leeuw~uijQil, Ml\lmesbury,

voor rekeniog van den beer P. M. J. PHILIP, : "'ee ell Losse Goede~n, van J, P. Louw,
he~ volgende,i nam: :- : _ I I • : Feb .• 26 -T"eeku!len, Zw~rtland, 'vee en

'300 Vette Yeri~o Schapen ~e Goederen, van ~. :M',A. ~uw.
100' Do, Bokken : Feb. 27.-Rondek"llII, Zwartll\nd, Vee en
H, Aantoolbedteu ~ Goedere~. vatJ JI. J Scbteader,
-4 Rij- eu TrokpaarJen ' :Ma!,rit 3.-Ult,l~g~ ~al~elb~ry, Esela,
1 Lot 'Vakeu8: niet al te dik maar Pa ..rden, ens., van '.lC. VUlck;

.. . juist gellobi~t om bloed wo:St 'I\n ;,Maart. "'-Twee~ull&n, V ee ~n Loaae Goede-
'. le IlI&k'en ' ren vau W. J. de ~oÓk. I.
li· I I

\ 1 Wagen compleet I. H: v~~ NOOIlD~N..
"i Karlop Verjt,n ' Feb. 19.-ZoovOQrbl'. PorWrvlllo, Vee ea
1 Ploeg oomp1eet 1I088e Goederen, v~n ~. ~mbr~~btl.
,1 Span Tnig6n. : Maart 15.-Klelgn~ dI8~. Plque.t~rg, Vee

3 Halve Le.l(gers,l Asaluat. Graven, Pikken, e~ L0886 Goederen, v,n P. M. ~. Philip, "
Schoppen, enz., ens., en :"a~ verder ten dage J. s 1"'~AlS.~ c~. ,
del' verkooping 1\0.1aaogebragt worden. Te,eM Feb. 23.-Jonker8h~k, Riebee '1\aateel, Vee
'u.~publiek wordeo verkkht, indien niet voor eu Losse Goederen"v~a J. S. M"ree.
4eb tijd opgeëischt, 40 aldaar knijerende DI vos "N muoN.STRUISVOGEL, P.~:r~!~.~orceetor, Paarden on E/.els, 'lAU

J F. rItliT" EN CO·
Feb, 26.-Vinkriviê,·, Voo dn Losse Goede-

reil. VIUIWed. W. LIIp,-bsober. !

H. ~.-IlI!:KPIRS.
1 ' Feb. 27.-Ri vier Zhndcr E~d, Vee en Loue
, G,uc.lerlln, vali J. J, Hllman, I

J J, HOFMEYR EN ZOON.
Maul·t 9.-KlapmutlJ; St..tio, ! !'truinogels en

Paarden, vnn S. J. v. ti' Spuij, ~.zn .
KOSTEREl( LAWREN<lK

Maal·t 18.-Zoovoo~bij, Porserville, '·LoMe
Goederen, vali ;J. L~ ~bl"rs.

'ter bestrijding der kosten.

Crediet en Ververschiogen.
EMILE u. ~AN NOORDEN,

A.rsl.ger.
Piquetberg, 16 Feb. lH$O.

PUBLIEKE VEltKOOPING
TI!

, Lngvu"aeht,' aau Ithirr 'londe-r hd.

VASTE GOEDERENIn den Boedel van wijlen den heer JURIS
JOilS. I i u'MAS.

[)~ VILLIERS;t'AUI{EEN CO.

1880,l Feb .. 18.-Paarl, 'Vast,~oCli, van
Co I'ICI\' IS. : '

.. ' H, UGAN.

H Feb 18 -Bree,lerh'ie-, V"ste en
I Goederen. van J .. \1. 'Vb~ron. I

Loue

Op Vrijdag, 27 Febr. W. H

19 A.allleelbeesten. iu !.'xtm o'"I,litie
10pen.Kar op Veren
1 Paar Achtertuigoll
1 Kleederkast
2 Led!:lkl\nteo E. H. v-. NOORDEN,
.2 Extra Veder Beddeu • Fob ~O - Portcrvil(e. Erf, Ossen,
Een partij Extra Drooge Di8$elboomen en I enz., van D. J, Louw. :

verscheidene nnlicre Artikelen, te veel LP,. J. VAli DER POEL.
om to melden.

Sobapen,

J, :S, HU~1AN'; 1 Executeuren
H. J. HUMAN, 5 Teslamentair.

H. ". OE)IPER8, ,tfslfl~e...

o 10
o }
o I
U 0
o :J
o :J

~lj
o 2
o 0
o ~
g J
o ')
o ~
o a
o I
o 4
o 7
o 0
o 0

0-016
0-0 2
6 - () 2
01- 0 0
6 - 0 3
0-0 2
o - u 'Il
6 - 0 4
6 - 0 2
9 - 0 2
2 - 0 0
0-0 2
I - 0 1
8-- 0 2
o j_ 0 5
1 - 0 0
5 - 0 0
0-0 2
6 - 0 6
0-0 7
1 - 0 0
3 - 0 1

o
4
2
1
8
6
o
8 i
5i I
9 !
4i i
2 i
4
5
3 I

lt i
8 i
6 I

o
1
11
4

MllIIrt. !7,- Vogel~truisfonteill. I\fd. Rioh·
mbud, Vee Vaste en:Loss!:l Goederen, vau R.
P. BoI,ba, SI',

NIEUWE MARKT.J .

Terzelver' tijd te worden verkocht voor
rekeqing van de heeren H, J, en J. N.
HUMAN,

SO
1
!)

.>\Ar,IRI'pcl,.!:,l'"r:1 bé.
Appelen, per I()()
, '''PI, per lb.

Aanleolbeeskn. Ext ra Vet I fleet, p~l' bos
Afrikaaoscho Uni, ·5 Iurun oud I DIui I Uil , •

Struisvogels. vlln lG Dlaandoll ouo. ;'onder !<' .nJp'I, per ~fllk
Veren I "'IJ0'Hn, ~~.l' lU) ...

Il Struisvogels. van 15 maalloon oud, met I 0([toen1eMlhe., perklOO
V 'd' II. I f'en, CI"8, pt'r .tll •
eren. lO over 1ml\au~ "nnllen gt:p okt Konijnen, per stuk

w~rden Kool, ppr stuk , ...
5 St rUls.oqels, Vlln 12 maalld'cn ou.l, zouder K9mkommel'8, per 100

Veren KWeeperell,
Extra .1c.lIge Trekossen. geleerd P~re.n, per 100
Mudden Kuren Perziken, per lOO

Extra Zaad ba ver. Radijzeo. per be.
Spasnschspek
Tamatoes ...
Dijen, per mud , . •

I
VIIrke08,spl'en . . '
Wortel8, per bo. ... '
Watermeloenen, per stuli,

20
100
100

II. J. n.~lIPERS, ."fslilgel'~

PUBLI'E[\ ~ VI~RK()OPING
VAN

Vaste en.Losse SoedereD. MAR.KTP RIJZE N,

Van 14 tilt i!! Februw0' 1880. I
: £ 9, d, £ a. d.!

395 DS. Aardappelen, p~. 3 be. 0 "l 0 - 0 18 0 i
6 lb. Appelen, per lb. '. 0 0 31- 0 0 3i!
• leg. Azijo, per leg~"r 7 18 0 - 7 18 0'

lIG lb. Boter, per lb.. l. . 0 1 I) - 0 2 3
Eenden, per slt)k '. 0 1 10 - 0 2 8
Eijeren, per 100 .. 0 10 0 - 0 Il, 3

29 bl. GnMlt,per 8 be. ., 0 10 11 ~ 0 10 11
GaozeD, per st IJk . 0 3 6 - 0 3 9:

, HoeDdere, per ~atuk 0 1 0 - 0 li 2 t

200 be, Haver, per 3 \il. '. 0 Il 6 - 0 Il 1 i
72 vr. Haverg, pr. 100 lb. o. 3 2 - 0 6 Il I
16 zk. Kaf, per 1611lkken 2 14 0 - 2 14 0 I

125 be. Koren. per 3 brlsh ' 0 19 8 - 1 4 3:
27 lb. Perziken. per lb. .. 0 0 .!- 0 0 ••
35 be. Rog, per a be.' ., 0 15 0 - 0 16 6 I
175 be. Uij6D, per 3 biB. • .. 0 4 0 - 0 5 9 i

DEOndFrgeteekendeo. in'ltructit'8 ontvangen
hebl3eude va~ojuff' de weduwe JOHAN-

NA' M. KASSON,wedn~ van wijlen den Heer I
MArr~IJS MIClllEL BASS~N. znlleo voor hare I
rekenmg , '\

Op Dingsdag, 23 Maart a.s., I
pnblieik verkoopen barp welbekende Woonpl&l\t.s
KI.AVER"\7ALLEI en annex gelegon plaats.

" II ,.Moedvcrl~ren," ",elegen aan de Bergririer na
oij Honillgberg, ill deze Mdeelrug. !Jaar beide
Plaatseu Mn de Bergrivier gelegen zijn, is Fr

geen gebrek Mn water.
De Gebonwon op dezelve zijn goed en hecht

gebolliwd en ill goede orde.
LOSSE GOEDEREN.

STATIONS.

HREN,
"fanKanpeta4,
Zoutrivier -

" Durbanw6g.
Kuilsri vier -

tt Eersteri vier -
tt Stellenboach

",.'''{I,m,u t6 MllldeMlvlei -

7 Go~Jgedresseerde Ezels, van 2 tot.
jaren ond .

8 K~ien met Kalveren
1 GoJdgeteelJe Bul

30 Aarlt.cel Bokken
10 Va~kens
1 Teqtll'ngon zoo goed als nie.",
1 Opên Kar op Vee ren

:Vr Gsbreide Velzakken
~ 2 ~piln Tlligen com pleet
1 Dubbele-voor Ploeg
i Enkele do do.
2 Eggen compleet
1 Krniwage-n
1 watervat
1 Lot Dekslroo

Zwingels ('IJ Kettin!,:8
Graven. Pikkon en Vorken
Eeb boeveelbeid Smidsgereedsohap.

GRANEN,
50 Madden Haver, good voor zaad

" Rog " tt

Garst

8
-,--

l;aturda!l', 14 Feb. ' 61 Wagena 51
MlIl\nda!l. 16 do. ' 0 do. 0
Dln:;sdl\j{, 17 do. , ' 41 do. 37

-~----

I MAANSVEIl-ANDERIiNOEN.
:reb. 18. EeMlteKwartier, 5u. Om. voormiddags.
Feb. 26, Volle Maan, 2u. 36m. voormiddAglI. ;
Maart. 4, Ll\at!te Kwtrtier, Ou: 20m. "foormiddaglr
M.&art. Il, Nieuwe Mn"", 2u. Im. voormidd&fl'l. ,
MMrt. 19, EeMlte Kwartier,Iu. OOm."fOGlDllddegl!.
MllATt.26, Volle Maan, 2u. 37m, Dl\middaga. I

------_.-

SBIPPIN ~ .JNTELLIGENOB.
.' I

T ABLE nA Y.-A~&IV.lD, i
'Feb. 14-Mary Ann'; , ecb, (~ tona), H. Broe~,

fren,. Bllffelajagt Feb. 18, to thia pj>rt. O~o teak. [
l4-Namaqll!! SSt" 116 t.on., iW. Relmsr, IroIP

fort Nolloth l'·eb. Il, to thia port .. In ballaet.
~amieeon & 00, agente,; , " :

14-Floleoce, ecb, ~ tolUl, W. OaMlteDs, frcuD
D_n Islaod Feb. 1:f, to tbia port. Oargo guand.
Wm, Ilumpbriea, ageDt. I

14- Coocordia, Gel. ecbooner, 104 tona, N. It.
Clgeter, from Port Alfred Feb, 7, to thi. port. 1)1
ballaat. King & Son, ageota. :
: 14-Beatrice, b~" 2fr! tona, T. L. Penwill, frolP
New York Dec. 7, to tbia port. Cargo general;-~.
M. Roea & Co" agellts. . \

14-Oicero, bk, 1,115 tona, K. Hardy, from
Baokok NO"f.-26, put in fdr suppliee. bouod to Fal-
month. 01l'll0 rice. lu. Searight " 00., agents. I

16-0erman, RMS*. 8028 1008, C. D. Ooxwelll,
from coaat ports J~. 28, to Plymoutb. cargo gen~
r:al.-Unioll Sleamabip IJ .. , ag1lDIIl. I

l6-Natal, RMSI) 734 toos, J. O. GHbert, froID
cout ~rt.o, to tbi. port. Oargo general. Dniqn
Steamehip Co, 1lg6ota;,. I

16-0tago, bk, 346 tona, J. J. Simpeon, froln
~delaide Dec' 12, to \hia pOrt. Cargo wbeat. l

TABLÉ BAy.-gAlLBD '~!

Feb 14-Michele, 'Aut. bk, w St. HelenA d
, A_Mion;

14-laothe, bk, to Port Nqllotb. I
14-Venice, ORMSt, to cout porte.
15-0icero, tO:F~lmoutb.
l6-AruDdel Clastle, ah, to Calcutta.
16-J1IlOII, hk, to Guam. '
16-llallnah &lidMary, bk, to Doboy.

TERUO.

12
12 " .. "HUISRAAD.
2 KI~eder,Kl\slen
1 'do. Rak
:3 Katels. met Bedden compl,'et
5 An.,nzettafds met gedraaide pooteD
1 Llsd l.afd
2 Rustbanken

Kómbnisgoederen, als Bakkiat, Emmers,
potten eli palJnen

De Ve~kooping zal, gehouden worden ter
pla.atse I, Klanrvallei," en LIllERAAL BO-
NUS zal gegeven worden,
N.B.-Dó Verkooping zal precies ten 9 ure be-

ginnclI.
De Wed. JOHANNA M. BASSON.

J. W. ){OORE~S Jr." Co.,AfB1agen.

vao Ml\lmesbllry - :
, , Kalabea Kraal

Klipheuvel -
te Knl&ifontein- I

.
N. J. D. CUl{OON,

TANDHEELKUNDIGE,
PAARL.

'l de~ b
:~~t,. da't:'li!'eetle besobuldlgingen ,gemakke-:

i 'h*er in:: te brengen' en' moeijelijker te,&00' ,w~eI"l6gg~n zijr~" dan' ~,i~ ~nn den aard:
, ala de beitt>elde. E~ deze II! JUIS~ (~'Ue reden,' 0.8 LVRNTII';,.-~J6<,.1j1

waal orn ~ rf'gter;s zulke beschi,ldigingell: ....i k.,li"r, schuldeu £:.!6G;
altoos me,t d« meeste ac:bterdw0ht behan-: A !"lphll8 Louis BI"(~zillk,
delen, te4zij zij gesta.n.fqt wordeu met bet ~ , scbuldeu £008 h, id.,
dQidelijks~ getnigeuis, en vooral: tenzij het I AVONDwordt in de GT06lb Kerk "eDe ver-
gedrag <ij!r klagende partijen boven alle l geboud"n OUItil beraad81~~1 over bet stich-
v~rd~nking. verbeven is. ,Wallncêr men nu i pt-oe Engelsche ~~ooddienst. Er wordt'.
dIt m gella.chte bondt 'en dan het inge- 'I van een plan om d.. Hollllll4.Jche I\\"ODddienatI

:..Jr . 1 Kerk te vervangt'n door'eene Engelacbe I
wonnen !S~tuigeuis leest, dan moet men zich' zijn? I '

verbaasd. ~fVt"age1}.J hoe h~t mogelijk is, dat'] NGl'lN,-Ue heer H. Jl. McNllufhton
~~~~~~~~~~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ,de magtll~~t een enk~1 óoge~b'ik kan I mend I1118Ï&tent~mmiB3llris nm Op<'noore

; geaarzeld i':ebben,~.alvore~s de klaagster. de .1 zedueende den verlil>fcijdVI\O den b~er C, B.
:, deur te "..uzen. HIer ko~t eene getrouwde li de beer C. F. Liesdhinj!" tot 'veldkornet van,

'ol Viel'-l'n-Twinti!l'-Rivieren, afdeelinj!' Tul-.
. vrouw, die zelve erkent sedert JAAr en dag van den heër O. J. J. Joubert, dieiiiO--+-----#-F~:_.$ iiiiOi " te leven met, een man, die niet haar echt- 1 ' : <J

)VOENSJl)AO, rs FEBRUARIJ 1880. 'genoot is.. Deze vrouw geeft voor) '~!ltsij in! De welbPk,ode En~lécb!l bUl!kruid-
,r lf' ; December+ LI. met een' onzedelijk doel I Cuetis eD Harvt'y hebben MD hunne
! !OONF.ERkNTIE. ' geweldda.d.fg is aangerand door een dorp- in ~ort Elizabet.h, ~e ~.rml\punnell Ebden

D
~ i I !t', , geboot li . It' d ' d ber.lzt Ilelondtm. dllt Il] voor den eerswol-

I .,ee:r Spltigg ft~te Oost Londen aan- '. aar JD p na s ~an en aan.l-an .~r I 1Ve~trijd ~n het JfoloDiale Wimbledon een
geko~dJgd, :dlllt de gering in de volgende te b.ehandelen met ~.eD ~fscbuw d~~ ZI]~ beker swlen bt.'@Cbikbaarstellellter waarde
Parl~ent,s-~ssie daat voorst lien eeu Con- verdiend "on zou zIJn geweest, blijft ZIJ \'Rn , . . ' , . .
ft.re~tie te bl' ~ : f ~ d'· d d met hem '~verkeerell op den meest vriend- Ts~TRR.:.....ln W66J'W111van dell hl)v~en ZUId I

• I e ,gge VI\Ua geTIlar 19 en er ha f" 'jd t k .. tb" hh' Qoeter op ,~faandlljl Rf'.OIl WilS' ef ~ prGpvolie -,
dlff~~ente Zbio AfrikaJllUlcbe koloniën, om 1c PP~.IJJ~: voe 1 dulhJer, dl] he~aan DIS, ._1 ijj gcl"'£enbeid van de eerste "ptoering der'
te ~raadsl&pn over' du 8tichting eener ~D~- zl]n~i ar, zen t ,are oe 'er om hem opel'l\' H. M. 8. " Pfnn;fore". net sLuk is bel-
Con1~deratie.' : Zonder' twijfel zal die Con-: perz~~n 'tie vrag.e.n, r~pt hem" bij ZIch Ipaa.l.t ~oortreffeli.iH en er 'k~n n~t gen~~ ,met lof'
feren~le het J~nd en bet Parlement met de' ~n hnls--:~audelt m éé~ w.oord1 alsof er .geep;Jken worde~ na do bllltenge'lVoneWijZe waarop

, I .", lijk . .nIets hoegt!lnaamd gebeurd IS Dat alleen bet g~lJI.O.Dteerd18 en op tooneel ~bragt wordt -,
mec~ ver clue IJ 0 voorskllhngen worden • 'l" ,', I "V4 ' 7 iI Tl heer Sbri moest getIjpeg Zl)n gewcq:st om den magis- • T BIITRItIi:KNTDIT1-'\ oorl..aen ,week "erd
adan . vdo.en'h~1e eer prlgg weet heel goed, trast de ,beschuldiginO' wat bet!' ft d ·~I\n Ma! llelt'legraf.· ..rd, ~IIt bet K;uloDll\leSecreta-
at ten I] een vOQrstel deed, Confede- ' I • ' t" ' '•. e. e naat !ran de Tran8vaal 1)s. St~gmftJJn W!lS nanzebo-

ratie . regelre t aanMvelende het hoogst' eerste aan~ndlDg, met verontwAArdlgl~g te .den, .0 Maandu l>érigtte men van Grllha'nssWl, d&t
WRa hljnli!lc door bet Parle~ent zou w~r. doen verw~pen.M.~rdezeiVergevensg{'zmde~ 1 de b~r Georyre Hudson, die atmg~8/iJd i•.t.ot Kolonia.
den erw pe H'" td' t III eerbare vrouw, die zoo bang was Iter prOOl /.en Sf!crelaru 1'00 tit Trllt18l!ffnl, dadelijk vertrekt

~

or . IJ gaa aarom me zu ~ t d I I d I' nMr Preloril\
een oorstell gen HiJ' gaat bet PIt e wor en,; ge aten aan e sans agen van L .

.' :. III eme~ hare dorrigenooton-rmmers zii "beschul- HRT KRnKGRBOUWTK NIEUWBKTBt:8DAis deo
stree en m~t, e. liefel~J.kheden van eenheid t di d . ~l 1 J 7deon !leIer illlf~wijd door den Coo.aleot. J~. Arend
en eensgezin beid. HIJ gnat ,vragen: " wie g e Dle~ lal een den be~ Holm, maar ook Hotmhr. Er WII@geeo RDdf,Nloorur tegeuwourdi",
u\Ven ontkell~ dat bet ftaauwer aanhalen van ~nderen-Y:rrzekert dat ZIJ ten ltweeden male wodn~ ZEerw. bet err. draW:bad. Hij IDOt'tIIpree.
den :vriendsl apsband thd IS aange~d door den .IJt'scbaid igde. Zij l!tm, vr·)r d. gro.,te gemeeD"', preslcen nor de klnde-

1
.1 cl jl'" " assc en ons .. en. e werd aanmlrand op klaadichten dag in het ~o, we"k~lDvoor de VO!WRSle.OflD,kerkel'l\l\d~er!!{lde-

om Iggen ° Ir oOIen nIet wenscbehJk IS f 'dd ~1 d' tb b d cl M' rlDg bruden! ledematen Mnvemen, 6111.

W~rom zo~aen wij ~an niet eene Confe~ ~I Ien v~? ~en .Ig e. ouw orp. I aar FR~l\'scHHoKK.-Hit'r ~ek~rde Ml\I\ndlljlmorgen
rent!F houden om te ijernadslagen, hoe die ID p aafjs ~ et .~It te glllE'n en om bulp te' een !rrurig- .>nl!eluk. E..n ,okleurd W0ll'etJevan bijna
ban<1j het bJ t kan worden aangehaald?" roepen, 1 zW~Jgt Zl] als eell doofstomlDtI. lu vier j41e.Dapeeld6 met een ~arkell, dAt 101~ndl! stffU\t
Hij gaat r~' en volk bedIliden dat vo~r plaats van ~ich met kracht en ..geweld los til I'OndlillP, 'Yllarop h~t dier h.('t kind e~n, z"oda,nii

lkj t' . I ' d 1 scheuren, O~ zoo groot mogehJk 'een afstand 1o"'11~,,-!,rdlge beet III deo bUIkr::nf,pnt het IDllewl\Dd
zn eene le 7.00we tegenstnn ers IJ, B t b h I bl' t nRllr ljullen harett~. Me", h"Bft tel1!LIlDdnAArde Pllllrl
voor tanders an Confédel'atie knnDen stom- ussc e.~ 'i:c en laar eager e st.ellen, om den dokwr lI'eetuurd, d(lCh h~t is niet wanr-
men, en we~ omdat zi) ons tot niets finaale fa-at ZI) ~~Im en bedaard he-eu' 0111 even scbil~ilk dat bet kind ui bhjven leven. '
zon vOl'binde en omdat, illdien daarop alm en btWlasrd terug te komen. WaAJ'om?- \. \" PRRTORIAwerd llistpreD per telejl1'Mf b.>riut,
be\Ve~n w~t , dat een raktisch vereeni, Om hare ~lloede zede? !Jog een$ blo~t to daf cd vol!l~08Jreruebt t'e"IJoud is g<!.on~eo te Spil1!-
aing~llan O-l og l"k" Pd te ._ d geven, om,haren substItuut-wederhelft III de "op fil d"t tallen VROLIJdeDbu~h8 Inll'ezeten('D
e' u lil e IJ IS, e gens",.n ers 1 'd .' d t" kk...,..() d d 'L __ " •• d

fed
I . b ,. ge ugenhel te stollen eens te zIen hoc de' erw r B Uln Tartro en, n er , ti """reD %l10 II,

van on e tw unllo zaak onemdlg VfW- " . ' . I pkenillu stiller vooral-zoo Ztljrtd~ beri;rtllever van'
sterkt zoudeP.i zien. Door den kreet. van aanrandIDgl lO !Iaar. werk glDg'! DRal"~p de r<¥t-omdllt 'Paul Kruj!'lu ,erkIR¥d heeft, ..,iend-
" Conferentie' hoopt 'men shoo stemmen k walD het I getnlgems .yoo~ de prosecutIe ~llap~lijk te willen sijn tR,eOorer de Ilril1!Cbe
te v~lngen Vi, mannen die door bet on e- neer., Nu e~e~age~ Wl) Ulet cens v~n.het ~!!lo", :.
}, Id h ff ' , C f d ~ afdoendo ~tulgenis voo,' de verdedIging N" DLOTTIG·O,:\GI':LI....K,-::\taAn~ DR:mlddAj!blld
,!,une e n~ e en Van " on e el'atw" d t I b Id ')" h b ' IUln ord Yan de mll,dbo<.tKinr,mM CtUfu een deer-
ijlin s op de loop zonden worden gejaagd. .':' ,een m!\ál' n te e er IC toP. t'telg'on- lijk opJ!ënl pllll\ts. ]';án matroos, ~et DAmeHurdle,'

W j behoor en in 1875 tot de conferentie hJ.k doel dpr glmscbe aanklagt werpt. Maar beriillzilode ('I'D vllilicbt te vt'tp,ll\I\t.een. stortte
partij', ue h r Sri tot de bef ti s~ WIJ .vrag~n het, waar ';Doet. ~et helm, indi~lI d""r het opell5tllandu luik. Dlld~jk scboot YIlR

b t
"'d .1' P.f~gG I"k h" g alle magistraten bereid zIJn op zoodalltt')~ all"l;k\ntt<nbnlpto .., mRl\rdeprmelkert!J werd roet I

es '1J ers '1 r parti]. e IJ I] nu vaq b" iJ f t r'k" te yerb~jzeldeo schedell;~8.r h"t b"epilaal f!'"brs;lrlWMt
pl\rti] veranq I'd is, zoo ook wij. De confe., eWI,F.en eu .~ SOCIII] man te,l' regt- hij <teinÏ¥~ tlren latN overleed. I '

rentie beteli'klende tOOll iets geheel under~ stellmg t:e verWIJzen, eu d~n nog 1~1borgto~t TKi PonT EDIUDt:T1J in 1'1,. C'~p~r8klvof is het
dan nu. De glroote doel inde w ed .. 1 voor dUizend pond te elseben f Gelukkig lilk !l!1""Olld~1Ivan z..kerpn IT. C. l..l!ru<er, IJ z' wae
t':, {j bi}" n R8rm e.7.I~ hepft de Prok .. Gt>neraal de zaak wat betcl' ,Ien '\"',,J !.. "'rl'i) tiaar he! ]l'lilkant."or lle:{lInu
Ot'1l .'1.01}wnl ,en e ~gu, \Varen: verzoeDlnS'. . " . d ' om Ibri~ven to h:llen 1'0 aan ZijD heer. die
tussqnen do' naburIge republieken en de ingezIen 8;11 plOlJlpt gewelger 0111~ vel- nfl,bi,~het St. Gen",,'"s Park woont te over·
Brits~he Regering, uit den weg ruimin de~ volg.en. ~Jlfil' z.~u het VOOI' hem niet de, bnndl!ren. M~1l dpnk~ dllt hij toen. een ,DliljlM J!B-
disputen' o~er de Diamantvelden e! de lDoelte waard ZIJn, ook, nan een paal' dC'I' d~lln~I'ett e~ In de .dlepte gestort )s. ZIJll lijk nl·

K t
i 't .. k k' d d'ff andere betrokkenen de aandacht te wijde!! 1 thlln dro<>.g ll~enHlel lR.ek~n'ran g8'IVeld.

ea e-ul sp.aa ,en zamenwer Ing er I e~ . '. ,rent..! Europ hl' to N.~I'"Ar.-JJe AanLourl..nd,· tt""pellbtow~lfÏnJl'uit dil
"'l' eesc e 7.arnen eVllIgen genover ' Trnn~"alll naar de kuot d,,~t, ."Ij.!'OIlSeen telegrR£iaeh

het _jbllr.barendom met bebulp eenel' alge,. GROOTE BRAND~J beri!!,~ uit PieterlDllriuburj!, het verm,,~den oDtstaan
meeTJe lnboorlmgf:ln-pQlitiek. Deze was de VIU:;to voorllenomel1 Ikrn.rln·kking, J-:r zijn I1U io de
staatlkundE', indertijd voorgestaan door den Gisteren ,avQnd, omstreeks ten half elf ure. Tran~\'aal van d~ kO[Jin!tliJ.~"arruée, rni.lludrdan :"JO?O
.heer I Froude ondersteund doór 0 t' brak et' eert:'brao'! uit in den kruidcllicrswilJkel !7la!.I,jllndeze liJD 1.latuiullJk oll~"rhen::: I\I\n ~erml.lI.

!, .{ , _ . ns e VRn oen ..hee.' r Hedinger, op den boek vnu du derin", "..tl allerl"l Mrd. t"nzIJ 1& do~r lupplene-
z.am(ln met ue gl'oote U1aSlit\ van Hol. (ro{'p~nworden Mlln)!e\'uld. .
landéche • Afrikllanderis, maar ~stredeti Gl1ave- cn de Langernarktstmat. Dil'" pr I'cn ST) STRPIlKNSKf.RK,-Ila schoolgebouwen tot die
door! den heer Sprigg met zelden geëven~ hevige zuidooster' wRl\ide, \vas dc winkel zoo gt'r;né~nte b.-houren1le, ruotten et'l1ige n.,odwendige
aar

u
bitterheid. Het conferentievoorstel ioed als g~ueel nitg'ebranrl ell bad hut vnn~ vel"lilfitlringeo onderglllll), Om in Ide kosten 'I'Ilnb'!-t

. zich medeifedeelJ nan den aangreuzenden worlq .... n)orr.:c .•• znl ' 'P ir.l Murt IUUlJlt.E'eOBazaar
IS n echtor geheel vau aard omgekeerd. kabilletrnak,rswiokel v.an de be"ren Schlllah word~n Il":' urh'n wlII\rtoe de wd.illend~ bljdm,en
Het, woord Ir verzoeni.ng" is geh.~1 in 'het & Co .• voo!, dat de bran~spuiten io we. kill~ V2n~Iien(k.' ' 1~I&n~@!elli,"don\Vr-I~?m~ullen zijo.
ver ~tboek geraakt jC het openlijk voor dé waren. Wéldra waren ook de jnwelierswinkel lIe.t ~ ('en.biJ <tRkIl'oe.dtlir.ank,~O,W.IJtWIjfelen DIet
vuist verklaarde doel der conforentie beeO van de heer,en P. Desvages &. Co en hetg,roote o~ le4er die de "jrHtcolle elders 1I11t1~1billd leest, zál. t t 1- t Id IIcb lteroepen g6voeieD tol IUcd'fwerkl[l~.
UU le smeer e rná_&en me een vo oen ijr.erpakhui~ van de beerEln Finrlll" "" '. in r •. ,Id .... d d'ff . I' ..... IhrLP VOORDit hn~.-TfJ King William8 Town
IJ:&n,i e aspl:'l\tl~n el'.. lerente natlODI\ I· de ()ravestl'aa.~, met een vOOl'malt, Il 'Bil I' "es· is "~jJfI~ MODdeell Li.l~e1lkolll8tgebnuden om een
h~ltlen VRII ZUId .A.f?ka j en daarom staan sing,' vall digt bij' de £~0.000 aan wR&rde, een !IJlIlpf"lHlete orIlIlDi8~,'ren tet b·boHe an de
WIJ ~egenover haar op geheel anderen grond- epn prooi ~er vlammen. En er wlUl kans op' no"d~ij,jendelerel>. Op8t11nilld~n.....*t werd <oori:l80
slag. De toenadering de' aaneensluiting dot ook de boedemakerswinkel van den beer w({t'lfCI,reven,en b"t btodrft!!oola"ld ook.-Eeue ui~.., ,
wel~e de beer Sprig'g' met haar bot' Shipley cn~ anJere gebouwen in de Lange-- vner~n;,rio Je RoolD~h~ zalll, !:::lt" JIlIl8St~!\I\t.he~ft

. ' . , eo g, ml\rk Ist raat: voor bet verwoesteuq element 'l'oor i dllt,z~ltde doel £130 "p',..'~levl!r,I,.m hapt. ~
bestfat ID ~!echts, ,iléue zaak: CONFIII' zouden bezvii~jk(!n. ' buc~ znl mede vnor d" ooodlijdoodlln eeoe speciale
DI~TIE. WIJ verw~chten nu van eene op~qering l=eHI>. ,
confederatie,geen heil,:en daarom willen wij 131Z:AAR.-EenB:um.'H zn.1J!8hot}denworden iu bet.
ook ' met e~ne confer'entie niets te maken Ds. E. Z, U. DRBRKRis baTOf'pente Kimberley., 8Cho."h[..~uw le Ito!!)!~bl\R1op lJond~rdall den !sIen. 'T' .' Aprill880, de opbrenvt \'lIn welken ZAl worden lIe-.
heb~n. rbnwens, eene c~nferentle die ~n DE PROKl1REURGRl\'lmAAiLheeft g'ew~ill'~rd te voelIli,Lij het fonds ter IlfbetnliDg ;(!E'T schuld, than~
werd belegd, ~ou een veel mIOder zelfstandig proaeqlleren ill de libel%ll8kVRIlCurrpy v•. GllJ\ry. t rusltde op den Diellw~n ylell$rel ~aDbet Kebouw al.
ligohaam zijn dan di~ welke in 1875 werd TI! P.MARxTzBURGbeeft het eergiaterep en gisteren dMr'l Alle bijdRll'en zullen in dllnk ()lltvanllen worden
beoog'd. In die conferentie zouden zitting geducht g~r~gend, 1100dat de strat.en lerg geledel) door;MMI. Dr. K<ltzé. 1}!'I'lt'nepunt,. Mrs, Stej(mannl. . d hebbeo. Hop;letl"lu<t, Mrs, lLdluff, DUJt~Dkant'lraat, Mrs.
hebben ge~l~orPen af.~evaardlg en van een' . Her ......t. Wnl"strllllt, en Mrs. DrelJ'er, Ro"'''eoofti.

ft. k I lel V tas f UNAFOEHA.lLDKBruE'f"N.-Thl postmeester vlln "1'" ....
ona~~.a~ e IJl en rlJIl t, van .een oua.- Port Eliznbe$ publiceert in d, Gm.ette eeoe lijst ala V~STR GOKnl',RIs.-MAaodAg il door de hl"eren
hankehJke Tliausvaalscbe RepublIek, en vaD boven, anngelruld tot 6 dezer.' . Jcmd &. Cv. verkoopillflliellOudëo \'8n eeo Ill",!'! 111\0.

eend KaapkQlonie die een onafhankelijk DE NrKuwK Nim. ORREF. Kau te Tarknslai i. tal huizen, toebt!hoorende nan den "<*irJ. R. "'iIBOD.
gezind minlst.erie beZRt. De afgevaardigden 1.1. I)onderd~ iDg'ewij<i. Er' W!lS elloe ~pkomat 'vaD Zij ,aren ~elegeD iD de L?or~trtutt., Zeestrnnt, Crou-!tI' w' t cl. t II .. tuueben de aooo en 4000 menach6D. De,bazaar !tra"'>!. .~!!!!t'ep:,Rlebe~k8trnllt ~n Le u tlS trtlat. ZIJ WRreDelt
V~Jl,h'~edge e~ en kzoul"kenZme.dvo fe'kvrJJmoh~ ..." in ghtnl en brlljl'ten J:j,l.:>8 op, : De huizeD in de
dig el eell ,yer e IJ III -A rl aansc 0 £l300opl De kerk kost ruim £12,000. Pleirjsttal\t, thao8 verhuurd IUln ~e h~er~o Kimh.

staak~kkQnddo'~~bben av,?orgestaan, zelfs ~l lefe:R:·Z!eNp~~~w~~~f;c~~~d!e~"f..:: o~~::~:D!rs ~..riT~deh:r~n 8.f0tt bl't( Ooblln:f';~o~rei1dk ~I1
tro I en e ,"gevaar Igden der Kroonkolo- blijk VRn eriléntelijkboid ~oor zijne predikdien8lell., ~II ~ eer () n urn u , zIJn U11 d Illn yer'QC l
nie Natal oqk eene an~ere lijn. Maar in de gedureDde bet jr.ar 18ï9 IddRat ver'l"uICl.. ' Mn. en beer'~, C,)heD voor £:}ooo', .
conferentie' ",elke nu wordt voorgesteld .VIER n8il' VROUWENvno ,Oetewayo ,zullen nw . ~b;to0!I El:LIO-r;heeft de hlln~el!\ll1'8Ill. Tembu-

II
' di' . d' d K I.ImdfllllclrculRlre j.!'ewftl'MlChuwd,dht ,eder die DildOll

zu ~n_ e. r~rteg~nwoor Igers ~r . aap· Durban (N,"",l) gaan voor bet' iDlllm,,(en van geldeD, btel! ~lRort sterkeo drank 11411 de ~nlandeMlverkoopt'
kol<101Er-lDflen die Ililonder de leldmg van om den lI"e"'6160 koning een bellOektd breDgeo in zicb :blootslelt IUIn eeDe boete vari £50, eo MD ver-
ons i tegen1cordig ktiiebuigend ministerie Kaapstad.. , ~ beurt" van zijn h~ndelslicentie-!. Hi~r.lp zegt de
een~ ona.fh~tlkelijke houding aannemen- VlUIE8ItLUX.-lJoor e611 dODde1'8tor~ in Kroon- E_. .zr. H_erald, ~~ dl~ ID8I\treJ!"elfbleo vao goed!!

.!. • ti,. d ' d d tl stad, Vrijstaat, i. volgens leJt.grafiecb beriit uit Pi&- ult"_'erklOg zal zijn bLDneo10 het nd, mnar dat dj!
WISr en ze.llfe~ wor e,p overstem oor e termaritsburg, een boer, me~ name M~intjee, I,fg&- inla$deMl op de grenzen heel Il' makkelijk nan de
KroonnomlOé s van .Natal, Transvaal en lijk Olel.aijD,yroUWdoodgeelagen. > k~lohial6 zijde ku.nneo voorzien W de.n van III Wtlit
Griqualand W est. Ma~nen d~e niets te DE DdcT1aeN Roux en Roes t:e ~aapetad .zijn Il) ~erlRnll'en.. . T

verhezen hebben en wier eemg doel het ""nge8t.eld telt. bezo~keMlvan kranklillDJieD- geebch- ~~N qr!TROUllIl IlOND.-De vrthern Pa6/, van
ziJ'nhzal del RiJ'ksregenng van lasten te ont ten volg'ns :art.ikel 8 der nieu"e wet No. 20 VMl' .,Ui'!ValNoor~ nrbRRl1 het volg n~e :-Op zek~rt$l

, I • 1879 dng?n de vo~ge week I'IIJlkte een! lun4 vsn deD beer
slaap', ~unen er den. bOveDtoo? ID voereD. . FOuF,ie, wob~ndo op K~i~prui~ek, I~k. maar
En 'mdlen [zulk een6iconferentle een confe- DI! REb 'fOST1U, hoofdonderwijzer aan de o~n- het duorde eeDigeD tljrl voor d.~ men het miste.
deratiescbema uitdacht--zooals zij' on feil- bare icbool ~ Aliwal Noord" il beroePl'n tot proft!&- Alld oMporiten, t<lt'1l iogesteld.! warel! 'rell!eefsch.
baat zou~an moge bet KAApscbe PSl'le- eor in de 14!tterku.nde aan de tbeologl8Cbe kweek· den volgendeo ~ vond mell be~ afgedwaalde'

J: " , • scihoolder O,reformeerde kerk te BurgeMIdorp. p geruet e!JIpende np' een der, betj!"en, bowankt
~?~t ZICh !(lr toge? '~llIel) verzetten, m~ar M08SRLBAA.I.-De oi6uwe kerk der Ned. Geref. .' deo getrouwen hu.isbood, ~ie :rich ann zijDo
ZIJDi verzet, zon onemfllg kracbteloozer ZI]D, Oemeente ii' Zaturdag 14 dezer int;'ewijd, iJi. Steg- bRd oeqergeleyd. Het kind beelt gelukkig

indien het nooit bet conferentiepl~n mann eD Jóubert namen Ï1evelUlden plaat.llelijk~n ' let.sd oWedMn, ~" ..
oude~ohreven. Zijn verzet zou niet lan' laer""r, Ua. Borak, deel ann de plegtigheid,: , R~OLt'D,-:-~ze K {let&dscbeIn8telh~l!'

, kl . D ." h tOot Lo d br' bie JaarhJksch diner op V Jdllg RYood~II. ID
~ene z~k va~ beg~?sel, maal' van el?- RHBIIR."PRIGO ee t aan a u en eeDe !lg d Hah. Omtrent vijf ti ledeo WIlren d~

",,,,,"':1,er .. 'L."; kIb t k n beloofd, mna.'feel1!t in de eessie na de nUlIIInetaande-'- led b ~UC'lIFenlDg 1I1].n. mmers e 0 zoo zegt eeq.telegram ult Kil)g WillillIDI!To"n, van-' :>0 er "f~rzitteJ'8C RP no' ,en h~ FlelJlin~,
Daar df1 conferebtIe gaan, zonder het wanr de E~ele Leer Zsturdag naar Ol1lhamstad "ftr- .,\" !ltp D1euw!l'ekOZeDp dent der -!'re<!m-
waarmedo dezelvo wordt belegd goed trokken il. ~' Er 'werden vel'l!Cheideue ten gesla;;~o. Oe

, '~. , fed t' h '1' Lewi8, antwoorddende op del" Club," zeid~ d.t
euren. le v~n, con ?ra ,le. geen el BAZAAR."'1';'Morgenzal op bet terrein .an de PiLsto- inltelliDil"eGncder beete was voor IiIID!!"oanOe

v",,.!lllTRr.lnf.m, kt zlC4 aan mIsleidIDg schul- rie der N·lf·Kerk te Wijn~rg eeo bu'aar geboudeu I uitllpanJlilljl, en hij beloofd - al bet I.em mOj!'r-
t t .~ d I'"' fe' worden tenl\'oordeele van de fOlldeen dier gemeeote. I Il d hl" I tclme e n ee uemen aan eene con -' 'I' al' I . I zu en oen voor aar w tIJD. 0 antw,}o

. welker eeni", doel is het stichten een.er De enkele· ;~erme dlDg z "e genoeg r.iJn om 11.1«801' w.~wn werd in \ leij~ de terIDen ;re~"a~d
o ' meene bdlallrt.elling op te wekken. ! verp!Ij!t11lf(dIe de clnb b t !\Anharen bt"Cf18"'

DR CO~18SI.R i~ zake d~ kweetie def r~rplaate~ng \ Il baren TbelSl\urier, de eeren Forr"~t,,r fn
-bi nn heL krSilkZlnn~en-ge8tl~bt naar de YRllte mt, D, die zoo hlLrd voor han. werkt,Pn. lie Prle-

, EEN vOORLOOPIG VERHOOR. bestaaode qi;t d~ beereD 1)r. EbdeD, A. Ebden, Vrpt,; wéidde uit oyer deD lof l' . de drukpere, Os
geveq!: elders ~n meer of min breEld-, Cent eu Fullll', Ul'c:'t ,,'. J~C68ter een j)elo&k gebl1li' i .&hholomew, antwoordend I drukte zijDe blijd·
rapport-zoo breedvoerig als de aard in verband ~tn"tde haar ~pgebragte taalt. ; uit Mer den voot'!poed d6r club, wwuvno Ji,ij

toelaat-van he't \'oorloopig v~r- TI': OoItf:P is in Jaouanj il. de irou" va'Deen \ oudste leden "!\S, eo Jlij! .eal erkeonen, dat
man di6 in:4en trook zat wegelUldiefst4U,bevallen ,an , ver van sommige leJeD, ' cluu O1lll'eDoieg

in deibeschuldiging door Louisa Simes ~ier kiode"!o. De ,rou" zehe 60 twee der kiDderen I WIJl! gegaan, Loog diende te
Davis: tegep den heer Holm ingebragt. .tierven;. ~ne andere "frou., MlU'tbaOoIe geheeten, ,

zaak ilJ' bijzondere aandacht waardig, ,en lrreeg, melk te Ookiep en ill Januariji drie kinderen,
om de gedrag8lijn door den magistraat, die aI!len~"en. De vrou" ia welYal'ende.· . l@ Zlb' BIJ VU
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, 1,: ;'L-Gewijdo Znngvereeni- I •

Uitvoering op Virijdag:
20sten' • iu de Znal der

JOllgtJlir.g~vereeuigillg. Toegang- I

bekomen [bij den heer BURNARD, I
tegen 2s. I • " ,

.open om 7,j te begiuueu om. hl,'lf 8, .

j' J. D.:KESTELL,
. I Couducteur.

lenboscb, l~_~el~~~~'-- '-__i; !

_ICROaKQOP. ' !

T·E KOOP, voor ~30" Jen ~ikr081coop, il
te be:l'lagclJ pr'r ~rid geadt esseerd BBIl X.'

Z.; kantoor Zuid Afrikrall. I
tHet is een dUSgen~md It.A ..l1.LEY BINO·I

c:v.LA~ gemaakt do COLUUiS,cu bijna ge-
hed viCllW. Dit pmc ig Mlkl'o kClOP is' on,
geNeer 20 duim boog ei, kiln als Binocular zoo ,I
wt!1 als. MonocuIai" g~bruikti worden. Het is:
vo!orzien van twee paar'loc?lairen met scbadu~-:I
kai}>pen eo. f..\xee objectieven, nl. VBU elim I
duim en; van een vierJ~n duim' (Urie objee-:
tj~ven van 2 duim, 1 duim en k duim met eeu; I
~r Keluers ocnlairen] kunnen teg~" een valn-'
tie worden overgenomen). De objectieven;
worden in (en .. nosepiece" gellchl'oefd, zoodat
men ze verwisselen ka*. zondur ze te beboeven:
&f!te schroeven. flet i Mikroskoop heeft twee
spiegels eli is voorzien! van eer. We&ster's corr-
dEinser met graJuating!diapb~golJ. zoodal men
bet z nivet $!l' liQllr c.p he~ \'OOI'WCI'Pwerpt'n kan;
Voort s is heL voorzien ivau een polariskoop, een

_stand comJense r, fOI~kpS, frngplaj.e en eed
. eamern lucida: OUI d~ vergroote voorwerpen
ep papier, te teekellel1' Fiudelijk beboort e~
een Hockut rnik roskooplamp bij met tlV~e~
duims comleuser en tie nieuwste verbeter'irr'
g~'" Ve prijs is £30 kontant.

'AL tischen
VOOR uurso

i

Vii\N dezen Bijbel
. besteld ill de I"'ILaJl8l1i1~U

K4onie. Het is een der on best
belvertde boeken, die ooit . do onien zijn
aaógobodsn. Dit is bet oordeel van geestelijken;. .:.' S' e'8, profesSoren -ran alle godsd!iom$tige eaindten,

N
' -',I.U·:,,',M" :' ,i:, .' 'w4

nt
nil. een kritisch oudersoek prijzen "ij Ilet, te •• bl)~1:ste nail. Deze nitgfh'e bevnt, behnllee

be¥-Ou-le en Nienwe Tostamout ell de Apocri,i!fo
, " " - B4eken, over de 100.000 khl,tteekelllngen .eu

, ,. .i : 1'I'ferkl!. l'en uitgewl'rkit Bijbêlsob- wo- J'(~ellboCk,
ee~ kritische Geschiedenis van Je Bjjbelboeken,
G.tscbiede.nis va~ olie godsdiet.stige fJlzilld.t!ln,
cbronologlsche iuhoudstafel van ~I lll.lbiel,
bel1clll;jving VBn cl ierea, yogels, iusekton, beo.

I . m.n, plauteu, vruchten, enz.', die in den Bijbel
verme.IJ worde~. Oost"l'8<tb~ gewoonte~ ~S
ge"rolkell, de reizen der Israelitee. van Cbnll.~us
en\Paulus. fraaije kunstige iHa8tratie nn ~et
GdJ>ed des Heeren, de Tien Geboden, Huwelijts·
oet!tifilmat. Familie-aauteekeningen en in kleutien
ge.rnkt Pbotcgrafisch. Album, met vele andere

, be~ngrijke bijsonderbeden
U. NBUW~ PaAKTJBcHB PaBNTBI1B~L VOOB.

a~GIWIOlKN wordt er kei bij inscbrijving door
g-eo!:AgLi:gdengenlen verkocht en niet in Boekwinkels ;
en ~et gebeurt dus It>'lden dill ORneen 1''' dt'D%elfdeli
pe~1l meer dsn éé ue llel,'g"llh"id verl'Cllldt wordt
om Jdit kostbAre Rwll te .bekomen .. Pt!en j!;elievepus
de~ !!,el8flenhdd t..t bet bekomen dezer beste. en
m~t prnkti8Che- lIilj!O~~ van de neili)Ce Schrift,
diejnog ooit Yt"T8Chen"nis, niet le laten vcorbijgaan.
Zifbe!lMt 1234 bladsijden, 2000 platen ep SLMl
8n;Hout VRnGUSTA\'K DOBé an Andere beroemde
JrubstelWll'8, •
i
l
I

jDaDk zeggen de voor de .mime ouderstenning:VELE, :---lruis\'oi{(.111"e reu Iwuh"'I. I.wa re ve CII "omdllt hunne jJ en Jl[ 0 0 en B 1, ,1leuvelzijde inj'Kaapetad genoten. zal Ik 'l'e~volger.ls Stellen-

H· R' Up" E R -TI ; ,~~,_',.Is sr. rv e», i It-rw' I bii"il ,.rlt'" ten gel'olge ,1'1111 A 11 19 20 21 22 ~5 bdscb, Malmesbnry, PlI!I\.rl,'Welhngton en andere
,-: I' .' ".i., ,: !.I'(I..I'·" IIl1tsiaalll door' " 26 2, 1~' cL.1_- Oak' dfpet u e.an de spoor-linie besoeken en op iedere

R
' i :" en 60 ~IICU' . - pi ur' eenige dagen ver~yen. Hoof len 1!IID

: K.T 00 P, MAN, W :R ME. " ~et Ronde ~Ko~en voor Plow, Pints, B isgezinnen, Onderwij~rBi en .Bezoekers van
: I JIN BIN ZqudagsohoipD en Bijbelkl~en en RUeandceen,

SCIIIHPS- EN ~lIJ1ISSIR AGHNT,: '(wt'lke ~..I':t'l ieder" .. "~!~llll(,I",,f nu. ht"efl"ell:d IIrOITl achten de 18 " dj~weub_.,.,lDogten.oon!kqmpletenHui8bi.Lbel

i No. 5:1, ST. :GEORG~!3TRAATs .POCOCX.oSII,dergAet"n~l't'''h'd''e"l'multil~'llltd'irtcc,hl le,·,ge.oa,(,r
o
·'f\·allW: .~'.', rm, ,.,)' uffalo Pitts Dorachmachine en::Scbriftnurlijke Bucyclop;!ctio voor Bij~I,i" ' Olie JI~ . kebnis te be ..itten, ~elieve~ niet hunne besteiljng

T~~nover de Znid.Afrikaa.It8Che Bank: ~'IDI'10 l'nal'd'i8n-krachl, eestel.l op Wagens,' ten einde rit' geb. e e ~Iachin., do-r .de Korendia- le iwachten tot zij don ~I~V'WEN PRAKTISC~E!I
. ' I' . voos .WORlIlIEN EN VER TOP INGEN IN STRUIQVOGEt.S, ,jl; en, W8~r 1,·ljvlr.i,ebt mog e wor.le«, Il" 1'ervoer«!II. '.: , ' PWTBLJBEL VOORBurSGI1ZIN!rKN. gezien hebben,

BRAND'EWIJNKETELS I "i' '~,: ", ~ ra,' . di~alleeu toé v.erkrijgen iaI'bijde Onderge~.·.'-
• ~I'L-ziel'l "I' pligt hen, die, ue!e lell hebbenj cu w.~lr>tl".!I':'1' ""~ sullen lij·'·1 door,. verli-zeu iD 'hun 'lO 12 St GEORGEST AAT ; k d d A od d W tel li:

I :" __'___ St. cv. I ",h" , t,e.maken met ~. wOlldHb',.r." Uil.w,·, k ...1,n "'Z", o: ",',op Vv~ Is.','Iel.i.IIJd.lI,' . In' .', ". i ' ; : eh eli. e eenige genten 'f .r e es lJ e
. . '" t" It d 'I' ':',. , ., .,.. , . '. '.,-:,'" "i' .,', p"P.;. vineie. HULL:' &'.' JOHNSON"IDRANDEW.IJNKE, TELS voorhanden 1'.0" of I "",Do.,. ZIJlen KP"oonllJk ~d"o.·.! ""11 "" ,,"11 r o:«..moue uell~'.I"K e utwer .ell 'or - " . '

~ 11 1 WERK GEWAAR all. o'~trllcli. eli i';·IH It"anl~, uit \\".,,",n, ol" "11I"lCh" u il I,· tlnj":". ))dt" 0 i., her it .1" kracht om ' I
,vana er el grootte, : dade lijk de Wl'fo,el' di" ill !JeLli.cila.du zij u, ti- dood II cu zj dUII,.t eo uo-mt ~cil"iel -Alleen w,g. Ihaar., 11' I· GI' B'", d: .' I • I ---

BPRGD, en KOPER ván. de DIKSTE en verb~lrll L,v- I.' "i' ;I).!.I""" "'37.e "l' g."uIlJh.,d!', all I"", V".: I; "1 I§ goe I ,zoo;r,ci I cor oude .'8 jcmge 0 , [,Ise ,ein, ,I, as, '"I a '~.a:'r' en, ~;AN BQUW'I B'I""JiST- ERS.
. AlLLERBESTE SOORT, Orders moeten \o~e: -, "" ':""r laphlc""""" I' "' 1'1' 1o'.J,o,,,~,rii,' HOII/'ell o,de,hnl;; "1",,['· h,l.ri~ P!lllt "'''I'e: UI 1'.'

, ,. eige1181~18 lf' e- u ~!?.,js ill _te ~!VtlJ. lt·Ifs \"Ur(~l.t.Ct.II~,:e t"kl'P~:1l i,~h ",,,'fd~t"II.i ~""!J;Clltl~ a811 de 1f!1:
Iq<> vroeg mogelijk worden ingezonden ... Het lj lo t,~, ""Io"',kw",d ."9' l e ~""'CII "",,,dl,' 1,j_glll'Zl": ,\\"""eer ,)" !lhe e~'81 III. b.~ !Cu te I I' .: 'Ol '; ',' t

iREPAJtATIES -Warden gedaan met den is•. ver',ij;.:1 d" V9~ei Bell Qi'l\io,'" gl,d1'. ~ut '.I"i Ide «uuek'eu+, eu wordL·!het oU,mQjo;eIjk ,\"Uorde I\:.E"UI{ENGE"~~REEDSCHAP j PLAl1NEN EN SPECIFICATIEN
, t ooed . "orm~1I vUo,1 le t""", or te L, .-IIlB· .' : il I '. _: .: . ; ". rYU LLEN dOOI'den Kerkerned der NeJe.rdu. it.

~ees en spoe ';'. Teu ,i,·d. a,·" t;t'"1 \",welb".. eC'. "Jp I "t'k!."': I,' ~~HU wOliueer de Voit~18 lijden aall EN 1.;,.'.. "J scbe Gereformeel"lil' Glemet'nte HeJlb..,on
,'KOPEREN KONFIJTKETELS en Won'U'?I of vmtuppiny •. z".~~ I;'J 11"" ieder ~Iier .V' I'el,de trek'.II.1l I~r.tond .k~,n"en zit/n, d"L .uitil~.l - ,"

T!AARTPANNEN rall aUe soorten, tegen lleva.r"Jk I •• eli n"I, t II'IJ hl.):dtlll Vu~cl .., 11 IJuSIS all d,·'.e 0 le tOl·'hen.t, ,hiJ, ill. alle waarlclllJnhJk· i " i...: (<li V.S.) ontvnll~en w,ordl!n'vIJu,' het Bouwen

billi'J'ke p·n·J·zen. i: . heid me fr vdlie~clI' '.al. i 'j, UI,I T.HVU.":E",.'iSRhOKuOd':OepliiIkie".~&B!ehO~ftenvan alle: soorten. t~ner Keïk ,;11,,,,1'. Het PI'UoUW moet qoo, r' InJi n de \',o~el Zit" :i., ui Idj .1c~,.:lusttlo " d)'f eli slaperig ziJn,. <r.i:I.,·e.os 118brekb"bb.n ~ ; __ ," . ZitpIaatseIl bc":olte.. UoownH'c~t.,·cs mO~C'1I
T. H. '& B. T. LA.WTON. un

k
"I~'k:ost,sOk"'~ afg"b"is"lej.ld:°l"onl".eln ver'Iil' lefl"il~nh'>IIl-:cr,dLUiZI"IIi~heid'l'j"M1tinhl{t'. d<l~otmeu.. g:hne:1 U'"I' TVERI: 00'PING:" bf/palen hel bedI'll;'; \\:I.,l"\"l~,r zij OI,derlll'Olun

ZI' ,1.1 voor "lIlelI. '1"' I.!Vlg.e' , 8l.Jm,·rlg'·~' lt ~"',.: •• "rn. '"'' ,elU" ""~nac 19" 1 e, .'. '. I ~t Gebouw 1<1) ~ullclI \"ol~ooi.ieD. Voor het
!,lI.TO• 33',"Durgstra.a;·.·t, Ka,'" pstad.' ,nz. Hrt i, lIie.~Il(,(dia er biJ' 'e '"q(' n, daL'tl~ VD ,~a""Je tcek"I"'" .nel fln ,..lter to.el1em.eD,eli dat . I d k 'I .d rl50 c" li'oL,.D...... "', , d ' . " .. . .ste goe ge -ear(Je I';ln wor t:IW 1_ te n, cr

rrt.._ zij I.ide" lot dell .;ot,ed'gell .11,od vali dOli Vl)~el. nl, d. zi, kte uiet spoedig .lCeli.eerdwor t. ;"J."
'~jWee deuren va.ndEi Nieuwe Weyleyaan~ I" l,cI MllbtHlcn d.~,'r Oli". als,hel een, e veilige BIJ !Ulce,., geltee,~iddel, boudev sich d. .. :"';ogeboden. . .
, sche Kerk op hat Groentplein. .ill"I,.a'S O'·d·tui;:d Y~II hll'e: deu~d.!ijkh i.\,j Zij I, Hel I!ebrui~t. met WI'Z~Ulijk"o~derbare ~ilkoru- OPR' J1.IMING TUG'. EN. ALi,:,r.I); P.I~IJZ_EN'. ALPr1!lanln,elI8•8C'(r,','oiPrICtCv'aifi,jcagietIn-enwoZrU!elenn.nid lal.cr 9an_i .._ 8t.n ill ver.chd;IHe vali dEi hellll1~r\)iI.tc SII'uIU eldl,trlktrll In de KO'0'1le; cn vlin .ile :ka"t~u· LJ r.. iUr" r u
: ---. ~----- wo..J.n El'er 8Ilng"l1lloll' "U vl~ldoende bc, igten i",n~". IIJO heL g.·hrllik da" ..'.": 10Iltvanl{l:u. ~eu heH I Namens den'" erkel"llild
i l~e..·emt Kennir, (de eigenaar yan GO 101"~8~ell Strui.vll~els) df,lt " S Illede: "Op 0,0>(1ds,g ~rrledtD week wtlro'''t>'n ' I •
, mijlIer f,oaisle vo~~I. ziek, "ell '. nachls gae! Ik h. f,n DoeiMCrolOl! Olie. !peo ,olgeIlden iDorge~ D. IS:\ ACS & Co., d,~ 71lkell vali H, ST' RM'& q,: in de A.(lderle) straat ol'f'rgenomen " I D. J. M;INNA.AR, Voorzitter,

<OP de plaIlts van den onderge.teeke:"., "i .oud ik' heli' dMd, Iii den loap VIlUI\en da. Wd EeU And.re f,w,i.ie yOIl.l!~iek, ~I! daar nIeu mIJ he~bend"" ~ieJell thatls liet bovell!{znot'mde te k"op B~!J, ' !Heilbron. 22 Jan. 1880.
. Klipfontéin. Moo.rdenaars Karoo. looiJl:u I .anbe' oleli had eeh prod te lIell~n met .. ~OCOGK'S ANTHELMIN'nSC~~ OLlE~" g.~f lit beID, A lLLE'EN VOOn; KONmANT GELD' 1

seklert eelj geruImen ~IJd 6 PRlu'den, nis volgt:: teil'" Ilell .vOIIt! '.11 voll. 1)0.1.. Deu ,olg~ud, n lhg gof de Vogel terkepe~, VBII we~:llhJk.e beter. ! 4\ _l_~., .L. I , j- -- - - -,---- - , ~-
: • •• • schAp, e'n na. \crl".» IRD we'lll~e urelI' ,,:a8 hll w",1.-.-\"olkom~1I beroleld., Ik,lbclI Zoa ID IDIJOsellIk , , , . '.' i\~d.Gel·ef. Kel'li, Cm·u.u·VO.I.
1 DonkerbI'1llne Meme, bejaard, kleme ru. t dell ui'sillg. rl,lt .k DU ee1l I}..sis wil gev" j, KIlli lelk mijne .. (iO Slluillvo~.I.N' .' \ Tegen Prijzen die eene sPoedige OPnlllnl.·" .ng zeker ~n •. ' \ .

kol voor den 'kop, . De Dosis ,oor .en Vol"8~sen Vo~.1 it 2 ~ep.pE'ls vol of teu b,I.C ktl~ie '8 ayon0l8. he.t.ij al'-I I "

1 B:ruine Merrie 3 jaar oud' drankj. of als pil "p~"U1 ... kl lDot bioo.Jkrulmel~ of Z1IDtl18; voor kUIk.o. I" de pelh genorg. . I ' '.:: TE;'N DLl'RI,j.
, ' d" . Ver~(lCht i" bot(cls. bevattend" )2. VOL* DOS~5, loor lOs. lier bollel. e~ ~lIeen lo"bereid door Wi~:...eliet·s zullen libel'aal ti:eh'1\luleltl wOl'~leu ~ ~

1 Zweet Vos, o. de Ultfilld"IS " ' ! ~. ...: . , I I:: I '
1 Vos Rninpaard, 3 ju,.r oud, kol voof :J. T poe eK & C,t) ------ ----,-_--:------,----.-~~-~-- DE liUU\'\(M.umissié der Ned, Gereformee~de

den kop, • ,: :! ., . LET OP IlET ADRES::-- • Kerk te Cattllar'fon zal Tenders ontvrlu,

1Brnine Jónge Hengst, 18maanden oud Pharmacetitische en HOW<Bopa,tisc e Chemisten en'i DIiogisten in 'Ho'Jk .' gJn tot op 'ZATURDAG, den 271'tcn M~!lrt
1 Do. do. do., 4 maanden oud. K'OR·. TElYIAR' 'KTheS:' tTgt· AAot, 'T, . e van de Adderl~,.ystraat ,:.en Kasteelstraat, I eers

tk
., voor bet bouwen, p,.ener ker:, aliLl-ar: i vqlgens Plan en Bestel', te "eten: een Krqis,

mi~a ~~~:~~:r;ell~os~:lel~:ze~:':fte:~~:eeJ 6 .tA!PSTAD. TEGENOVER HET SPOORWEGSTATION. b~t Sc~ip, 76136 voet, del Vleugels 74, X;IJtl

de loopgelden, en indien Ili~t ge~os~Ivóór of op ,. I , :: M hiD · ; . Ge' :: d h·' Bt:k~~~~~:Wp~~:L. met TOilI, Orgelgalerij, en
iden 3ded, Maurt annst., .zu en aze ,ve pn~liek .; I I I . Ii I ac 'ene e'n r'e asc ap 10e Aonnemer moet al het Materiaal leve~lln,
verkocpt worden op mIjne Plaat.a voornoomdl N .B. -Zorg- dill g ij het t chte ani kei kiri.l!-(t.1 "dt're bOll,,1 heeft ;~ell labe er aallge- I , .' '. . .' ' '1'

d S b Z
. I ' d ~ k ,. .. r"'k I cl k· I . . ~hal've ruim 3t)O.OOO Raksteellen en 40

door en entmeester Vlln" aalp aats, ' tot hechl, niet 'lIJzen 11811111eli Il re3, ," ':C IIr~ 18 l''lIgt" IJ: S le e l met 'etn I ' KI' d' ïJ d" ,
dekkiug der. kosten. . . strouk met dell naatn er op ,'all!, J. . POCOCK & Cu;, R8al'~tad- voe:R r, • v~cbten lppeD, 18 voor_lRn en r.1JD.

E. J. BbTHMA. lW" AC'ENMAKERS SMEDEN H' N" TIMM'ER: . IDe Aannemer moet twe'~1 j(OI'gell t.ot genpe-
K,7Iipfontein, 2 Fel>ruarij 1880, [;7' De bottel 1)~oet goed wortlmi geschu¥ el3T:!dat de Olie gebruil.t ~dt. . .; . .., .' :. ' • LIEDE'N. ~n vnn de Cokmmissie steller, ell r.ieh vel'binden_ _ _ ' I '1 ! " ' ., . ,: 'oudel' konlra t om het wprk nall.r behooreri te

WELLINGTO
' N .' I' . I . . "-. Za~gballktfll' mrt Ronde Z~g-ell, VOOI' H"'1li1 iS'.IA:lI'rha~I~~1lPil HURk eli ~~g V~ilirnake~J1 'dqen, ..ell de Kerk klaar af te leveren billlien, , . TrO,R.EN,' "M": EEL:,!, ('GROF EU

r
"
,
FI. JU). i of SJopmkn,cht, tllet llMllozaa,r loeste.] •. Pilaar eh .. B,,"k Boormilchlll1"8, md B".rf'1lIeejl 1.ljd VRII 18 mnanden, van den dlltum van.D..IIL Jol ...., Bahdzall(1~M8C"in~., om 111\11Houten B1I,k:t'II!' "OO:I"~Md"al . . . b,lt kontrakt.

____ _ j __--+ __ . __ ,.-_ _ i:; ! of P~!I~II tt! h chten '- Ritlehd OmslagboreII, Arcl.il,,~discllt' BJr!'II ' IDe Commis8~e verbindt zich uiet om oenigen

TE KOOP I"" ~or:isi~~" MIIChillt'P; met Boor To-stel,: P>ltellle VIIStlll8kers voor Ledtrt'11 Bllld"h T~nder ook niet den laag,ten aan te.. nemjln., • Best Kaapsch en Australisch Ko,r~n 1 ineeu; gezet ,met Schroefborell . Plltenle Qlievoeders en LUUriC8tOrs Plan e~. Beste..k, alsmf(dei nadere bIJzond~r-

I
lj DrlHtibllll~ ~eheel 1'811 IJzpr Schrijllwerkers Klampen 4-, .5,6, Yoet heden biJ W P ~ ,, Do. . ' do. MeAiI Dr~aib8nk i Hoofden ..n Toeb ..boorell 'c,or PIltellIe Sthrod SpIlIIners eli Sleutel~. V . te' d' ; EBVILLIER ....,_ ,

B K h C
. f ,. I '"I' : het dr,.ien van Hout '" '0 2000JrLIt]r880'ï ouwcommlS81e,es,t aa,psc rp, illYiee. :.:', .: " I . ,. arnarvcn._ lion. 1

Te Koop tegen den Laagsten !trijs te No. 13, Kasteelst~t. qE0RGE FINDL4:Y & CO.ANTH. M. :QE WITT,
:' I I . R A. ZE®ERBERG. i Handelaars in IJ_er"erk, '<Iravestraat, , . ARCHITECT'" COf'fRACTOs.. >

Kaapsta.d. Januar~j 1880. l I Jl;; D,E GROOTS"'E VOO', RR A AD' . BIE:PT zich aan tot Ihet make~\\.~n, I' I I jL. AA Plans en T~keningen voor K~n,

WILLtrA_ ,JAdINE M!'" E!U B·,vANE: L E' N ~i..::::.:."~:;.~t~;~.=:;
BIEDT nu 'te Koop aan I Buitengewi:>ne taarde in de volgerid~ Goederen, p&8 ont.: . - '

vangen per de Duntobin Oastle. I ' I ' !: ' I '
KATOEN.ENGOEDEREiN-Ongebleek~e C,licos 8. lls. 6d., 15~.~ 16s.6d~,17s.6d., IN ZUID 'AFR~KA-

tot 21~. luit Stuk. Als ook Tl/Ifelgetf'es.· i Huislinnen, en dik, zot~l)r Ploeg Hemdhen 88, 90 en 92, LL~GEMARK'l'S~aAAT, KAAPST.+.D.
Cali.co'a, 188,. &l. het. Stuk. HorrO<!ks C~icoes, tege~ de allerl.gste prijzen bij et
Stuk of de Baal. FInlays Effen en iGekererd Lakenhnnen. ! .

BLA..AUW GERUIT, 500 Stukken, vanlaf ~sl11d. het Stuk van lB,yards.
GEDRUKTE KATOEN:£N, Effen Zwart, Zwart en Wit en: i Mode Po~pad,our

gedrukt. '.' . i I i .
IERSCH_.LINNEN DAMASTEN TafbllakeF' Servetten, Hs~~qoeken, Dekens en

SpreiJen. I , I ' '

FLANELLEN, a.Ne kwaliteiten en kleu~n, rbeginnende met 16~f per yard, voor
. fijn breed; geheel Wol. 1;- , ,

ALPACAS EN LUSTRiES, Zwarte len ~eklt:urde, tegen zeer matig.!! prijzen,
alsmede Zwa.rt en Gekleurd Casimir len rinos. ' ~ , 1

LAPPEN in alle Departementen, voor opruim ng, zeer goedkoop. ' :

a.."'d·els- TWEEDS, BUPKSKINS, Corduroys eni Gaml roons, een gl'oot as8or~iment.
..... STEVELrrJES voor Vrouwen en Klnderr' n*, :

GEMA..A.KTE KL~EDEREN, Harde en Zachte Vilten Manshoeden ID nieuwe
fatsoenen.. . '. ~ '" - ' '

~ E :
Opruiming Van den resterenden voorraad ames-kostllmes, Hoed~n en .Modeartikelen

tegen den' Halve~ Prijs. I I : i
KOUSEN,: HANDSCBOE~EN, IPlAJtlERiJEN.

~AGAZIJN VOOR G¥OO~- EN KLEINHANDML,

. W. JARhINE, \ 1

.ageD~& tegeDovel'he ' 8»I:,nre,atatloa, Itaapatad.
I I

!

VOORTREF, .' I ....
os

·"""'''''·itoe~d Eikenhout,
, , j, '

Prijzen ,a~ '.In het ~root~Zullen

I~' :T....
, .~!·A if.-· 1\1'.
, ,

EN

OEDERS, PH LIP . HULL & JOHNSO~.Belangrijk :-

ERF

ont.8cheept uit de ..
vooh-aad ,l'inikerD'l'!hálr

glazen fleeschen :
R.oode en Witte Kandj,
Pepermunt, ,
Engelaehe en ~chotsche' Allerlei,
Jujubes en Pastilles, .
Gember-Jl\Ïul).,s.
llozenknop Pastilles,
Zure Drop,
Amandelgeba.k.
Everton Toffee,
Aardbeikoekjea,
Griell:sch Gebak,
Kruisbessen- en Honig~oek,
Gelatine Plaatjes... '

DE Ondergeteekende, van plan' zijnde ver-
andering van woning te maken. biedt

· te koop aan zijn welbekend kostbaar Erf, gele.
gen in bet midden van Wellington. Het grenst
aan de kerk en do Malberbestraat, eu van wege
deszelfs ui~gcstrektheld kan bet in kleinere
Erven verdeeld worden en beoft nog verder dit
,,:ool'regt, dat cr ook twee frsaije; Hoekérven
,gemaakt kunuen worJ"D. ~e Tuingrond is
leer nitgestrokt en beplanf met een Wijn
, gaard en V rncbtboomell vlln alle soorten. Het
H!lis is een c..lllr best.e en sterkst gebon wde in
het dcrp en bevat 8 Kamers, Dispens en
'Kenken, en is zoo ing,eng!, dRt bet zon.der vcel
moeite,of kostelI iu eene Dubbele Verdiepi,.g
Hnis kon vorallderd worden. Er sijn benevens
ruime Buiteng~bouweQ, Sta' .. enz. De Buiten-
· !{Cbouwen sluiten in eene Hhurkamer, die een
groote huur ~pbrengende. Het Erf is volop
voorzion vau ~tandboudelld 'Vater bet geheele
jaar door.

Deze is oone, beste ~elegenheid voor Specula-
teurs in den Handel, zijllcle er voor meer dan
28 jaren een g6cde Handel gedreven.

Aan.zoeken yoor bet koopen van opgemeld
· Erf zullen outl"augen worden door den Onder-
!{Ctt'ekende, in ,de Kerkstraat, Wellington.

E. C. LR ROEX.

I D. I S A A C ,8' & ! CO.
1·~EBilEN "~Il I,,,t ,I'llidil.k va!! -de AH"p8l8d eli d:e Buile? nistriktel1~ t~· beriljten
Jl . dal ZiJ h!!I,,'e (jeb(}III1'~1l 8al1l.11('rk~lfJk vergroot hebben tot betere y'.atllingiVllu·

I,UI~~Hgebrt'ldell '0"'"1"'.'''''' .,,",.Iken ZIJ ~t'llIsl ~ulIl~ell IIHllbeveltn, .18111'alleArtikelelI 'al~
~o1d droo* !rout !(elil"ald '1.'.1", ge~clllkt vQor dIt ,kltma(ït. De, I~enaarl!, vele .jar,en libng'
~e~en han;pel gedr,,\'''" li.'hut'lIdt', eli kOl1l~"le knopt'!! (lP de En el~che Murkt r:ijnde, eij,-j·
In $tliat ort! te verkOI'fJ('" :- ; -, I. -.
. .. i GOEDE l\t EU BrLS lej{""., :"erb~~..r<!i~ L(\O£ P1UJp:N. Daarj.n10ven il:iJIl
ZIJ look vo;oruemens VUOR KOI.'i I AN I GELD le \>l'rk~l)pl'41, hetwelk t't'1! in ..lut
stelt a8n hjul!lle kla,nl"11 hel \'olle voord",·i :,.;j.Jl kleille Wil'6tt'n te Igeve,,', daar, er niel8 toe-
ge~e,en wprdt VOtll I\. \v A DE SCHU LUEN. ' '
l 'Een groot ass .!lilIIell! vali in de kolOllie !;!f"maukle. Meubels en Stil,kht!ult-n Stotleo

IlIliJd voor)IHllrlcl1, .':
I Het ltubli.:k wordt uitgt'nood'i!{d tol ;hd kOlllell - ziell vali hunnen

"er~,emen ~itll de prij 1.<:11. ; ;,

I' 1 LET OP lIET ADRES:

D~ .Zuid. Afrikaansche I Meubelbazaar ko?t..-:;=~"'b"'.. wanl • .oD goe<l.
. 8' - .; l " I' E. S. SM1jTH & 00.
i . S, 90, en 92, Lapgellla ..k's'~I·aat, KiUl,"stad. ' egenover het SpoorwegStation.

"'~,B.-Op umr:la~. lijn Geïllustreerde Ca;l,alogn!8~n le..-.·ver~rij·ue,', Prl·j·· It' S'ill' k.pi • ~,' rle II IlJg"', wel,' G"':A,rukt biJ' l:)KUTS cl; R
gt:ldjllll wor,den terugbetaald aan den Koop~r v~n eeo of IIlId~r A,tikel. J - onrus, No 11

• ' , ll'"asteel u'·,at.,Kaa~.Ild
I '. f~ 1""'-

Wellington. ~ Jannarij 1880.

.
Wfjn-

. PAARLSOHE

en' Bra.ndewijn
maat.schappij.

TENDEBS ivoor 174 Resel've A&udeelcn of
~nig g~eelte daarvan, in bovengem~lde

, Maatschappij. :zullen ontvangen worden aan
het Hoofdkantoor, Paarl, t-ot op den 1Sden
dez.er,

Op last vlln Directeuren,
1. A. J'; ROOS, T.zn.,

SecretaIis.
p, W. Jo B. B. MlU\tscbappij Kantoor,

4 Februarij 1880.
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EN. I

STBl.TBJtL VOO)&

.. ebn J~lOA' doolt
In lluekwlDkel. I
en ~11 demelfdea
,eTochaft word.t "
'I~n geheve do.
dezpr beste én
II edille Sclmtt',
lt Il voorJ:II}gRaJl\
platen op Staal
.ndere beroemde

L & JOHNSO:N.

~ollJel8teiluing
,"Ig-cn8 Stellen.
l~tLln en andere
en cn op ledef:é

Hoof len Tall
Bewakers V&ll

c'u allo anderen,
let en HuisblJ6eI

voor BIJ bél.
.unne bestelling
'i PR\KPSCHI!N
~CZlel1 hebbên,
,le Ondergetee-
de Westelijke

JORNSON

I

~STBRS,·!·
"ICATIEN
I Jer Ncderdnit-
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NI~ FIT F.~OYLA~D - Via Adu' it 'Iln
"'~n "lid~fr liA:rttlel,emlljl]3 deser het bel ..nllrijk

vllnJl'1n, da tlo I)lIneef\lIllve kandidaat, de
iUllef hl l-Ift!rp-IIII ~~klllen is. n, uirlllajC

1I \~I '''IIIt.IIt" 1,..!'Ch .uwd wprd a'e een 800rt
.8 om .1 t J~ll b-trekkeli II,. n atand der t;\oee

IIJ"II, Will. r.·~<l. IU. tICroot \ erlangen tejlemoet
.' ..n. J., 18 geen tWIjfel nan dat de genoemde
sich up eell jC'O"lo overwinniog mlljf}Mo
-Hetzelfde tel ..glRm meldt, -iat h"t ad
antwoord op de troonrede e6l"8t na langdurige
ten i. aallp:enomen

Al.LAlf WIiLIAM STnrA,T weni
der '<Xlrl den M'41181 nlat ll@brajCt 0" de bellIChalélijfilÏJg
van bedrog ten kU8t.. YAnde Standard Bank t.
furt We~t, door d ..ar een ebeque ,oor :£30pde
ltadsebe Standard Bank m te wl_Ien, in
Dank hIJ nooit 8"'ld bad ~had. De heer
lIeWltt, vlln de Kn8p8tJ1decbe Standard HaDIr
kl larde, dat ~e ,revnnllene e~ noois ieta
dit bad I!'ehal. Ht! l:'t!nllllflll8 gaf voor,
Potchefstroom had lCeecln"ven aan de ;:,tjlnElarq
te l\etonR, om zekere !!,ell!.an, welke
rekalllng war~n, over te maken op de .K8 .. ptltll<~.I!l!.e
StAndlU'dl Bank, •.0 dat hi] dMrolD de cbeqlle
g~ecbre,!.m. De mali wPrd aangeholldeD voor
getuigenla.

MOS8BLBA"1 -Dil heer Pllckn_ heljft alln d,D
roerartter del' municipaliteit een rapport gelOndtn
over de middelen die, nlUlr lIjn oordeel. het b•• t~
schikt .ltllen liJn om den watervoorralld te I'enneer-
deren. HIj legt dllAnn, de rapporten der lngeDJl9lln
Gamble en K~~r"s beel h<..k"lUIm gesteld tt! vlooell,
maar m~' de kouklnsien daarvan te versebillen ..... l'e
Spoorwegeommissie. r an den heer S A Deneon een
eenet-é ontvang!'n "~bbtmdtf van de door hem v()()r'l!'~
stelde voortlqlUI1:r dllr hl iddenlandscbe SpoorhOlIl,
beeft 111 een .. v..r;:nderlRjl dat plan voor !J!'t beet IIIJ-
voerbare bn meest w"llscnehlke verklaard, en beslot .... ,
om roet de spoorwescornrmsere \ au Oudtshoorn le
raadplegen over de beste IInndalen om tot het v~f-
langde dud te geraken

CALVl.'llA, NOORD O"DRR BoKKRVRLD, 0 Fxanu-
ABIJ 18dO =-Gisteren was het vOllr ous eeu oanlleilRnie
dag Kerk en ook de bedisr inz van het fllJilige
AvondmlUll warer. bepaald Da g-t'acbte Leem.'}f d~r
m,,~deqrempentP, de \Vel Etl~w T !ti Carter, ~wl\rn
dat w~rk veri I,:ten en ZIeken bezoek ..n J<;f'lllgHb&-
J"Arden, die met III stAat war,'n om naar de Ket4-
plaste op te lrouu-n, hebben dell! bediening te !rui!
(l'6Ih\len, eu> op Z~ndRg kwam tot blijdschap eli RAD-

moedig inz van allen ..ene llT>lote schere bijeen "p <lil
plMt! \VIUem'J'lvler om het avoudmaal te vreren
Ernsu,.! en liefe lijk wm en de woorden welkt!! Illel'
bo .rde, en voe Z~kd zull ..n II] g~l ..gend njn Zijl!
"',I F:~"wnntol. IJ' rt VI IFI1('n kind..r~1l J!edoop.
W"arlrJk, l\,)kl<ev ..I,1 IS een belangrijk arbeidsseld
- COl' e3pondmt •

Ilr; HKKR SAUL SOLOM(JS E, DIo: INL4NDERS.,..
Op den 20sten Janu&rIJ ....erJ tij Londen ....ne ver~w-
denng !!,ehouden duor de besluurcoJmwlssle van fist
Genuotacbllp ter b~bermlD!l VRn de Inlander.. Bij
dIe gelegMbeld werd op voor4td vlln LUIt 'i!'enerall~
MllckllJlZI8 de vnlgendH r..solutlO genomen ._" {hl
be.tuur, ten volle bet rt;'lltmRUjCe erkennende der
hulde dpn beer SRul Solom(l;n, L W V voor KaaP:'
stad, topgebragt voor Zijl! on vell'motlld etrevpn 10 hel
ehdl,.! ddr Inlander8 Villi Zutd Afrika, wenecbt berP
te.vens0pfilltteliIk Jllnk te ze;egen voor zijne b~lIdhavin&,
1'aDde regten der menecbehJkh~ld In Hrband metdet!
~oegu-moord}' De buide WIl8Jr111 de resulutl9 ge.
waagt IS-Iel/t de Argl£4,-dltl welke hem t<1pgebrngt
11 door den TIoofdrejller bil llele ....enbeld ,un bet Jong-
ete \ arhoor In het IlJog Ger~tehof.

V, n rnUKKK" -Gisteren ZIJlI per WRl\lboot I. Gel'.
man" nMr Europa vertrokken dt! &rw beer Naeb.
tI~1I11 cn d" he"1 AJr J Louw, the,,1 stud Eeral.
jrenoémde WIIa IRnllen tlJJ onder Seeoc&m's katrers,
In de nabijheId Tnn LiJdenburg. werkZAROl, maat
moe8t wegeos h-'cbRamSlwak~eld de plRIlt8 verlat~11'.
Hl) ICRat nu, nft zo,Jwat een lilA I te Stellênh<lscb t.
bebben door;!'obrlljlt, onar DUltltCblRnd, waar hIJ mel
prof lI, fmPIJr, die bern blDnfln kort vollfl, de baden
sal bezoeken. Dd h, er Louw, jnnl?Ste loon vnn WIjlen
den boor Adnnlln Louw, VIll1dl! PMrl, II! ook w"jle",
IIt!kehJkb'!Id vertrokken en z~1 de bekwMmlttl ml\o~
neu vnn bet Yak III Londtln pn E<leDburjf raadplegen!
Onze beste wenscb8n Yer~~"6I1en belde rellljrSI'8(
M"jlen WI) bM sp>""iJg 10 on. midden ttlrujf
hebben, volkomen her.teld

R1CUllOND, FIIB II, 1880 - WIJ bebben nO~
een geruImen tIJd geen rel!en gebRd, en WIJ zieo ell~
dagen uit nMr regen, dllar het bier zeer droog IS ))11
weekwlud wamt eIken dRJ, ein zoo lang deLe _~Itl
IS er l1'~eo b00i> vnor rellen -Ds. Jordaan, 1'&n Yle;
toTlft We8t, WIM ZondIIl bier, en hIeld t'IVeemaalgodeo-
dMnRt In de Ntld Oer I{erk In den mo"g~n ket)'
BIJ toL t..kst. 2. Kor. li Ver8 21. en tn deu namid.
dag Heb 2 vers. 10. ZEW aLlcbtte de Ilellleellt;
&eer met zIJn' ernstige leertedenen. Op Z.11ll1a1l'1
den 22aten Feb, zal er gud~dlenst alhl"r wQrdel!
!,\,ehouden dnor den Eerw A B. UofweiJr, nl)

Hantlv6r - Wil bebben nok oleu gehoord VRn Tls'.
'torl(an. den beroepeo leerIlRr.-111 Louw en Mlle.
dpr pa~rd~D bet dorp op V rjjdpg Eer8tjCenoemd,
IS op reil nMr lIjnt! oleuwe gemeente te Lsdlllmitb,
wIer ber lt'p bij aangenomen beert De volllend~
week, Woenedll!,\, 0" lJonderdHg, hebben WIJ wed.
renn6n -Een Corrtlpondml •

GBAAJI'-Rp.INKT-Na veJ'l!Clieldene dAgen buiten:
gewoon akrke hItte IS Rldl\8r, verledeu MuandR!( eer!
lAChte rejlenbUI gevlIllen T" oordeeIen nRar de dl'-
hng III de temperRtuur, d6nkt d~ Advert. __ , da,
noordwftRrte veel water moet geva,llen liJn. Toen nl!
dtJ Septemberregene zlcb een ~terke droogte instelde
werd door ,eien jleprofeleerdLdat er geco regeo vaq
belling zou kowen "óór haIr l"ebrullrlJ. lilt II! toi
dus verre bewaRrheld, en de lucht geeft Rile t6tlkenen
dat werk ..ll)k tegen ]6 dezer maaod Iware reg'en'te
wllcbten WilS Dllt zon een ultkom8t lijn, want er lf

_pOOL ~brek Mn water -In het Royal Hotel, eed
llIeuwe onderDemlDg fRn deL heer Tuil, IS een In d.
dames81\lon op tIIftfl '!,I\ande brandende parsffine-Illm~
gebalsten. De vlRmmende oUe begon sicb reeds te
veT'!'prPltlen, maar d~ eIgenlIIIr !rad bet geluk bet 'Ilu.
te ItUI ten door h ..t daarop werpen van eeoe milt. Dti
scbad" bepaalde Ilch tot d" tIlfel en de daarop Il&'
pll\l\l.ite Illeraden, en bedroeg £20 a £30, eeoe vorde.j
nlljC YOOrwelk hedl'llg door d~ MlddQolandeebe Alllu~
rsntlemaat.schapplJ dadehJk werd erk~nd

ilK VIo:RKI':Io:NDKPIIYLLOXfQl" ID de wljDglI&rd"D
VROZUId AU8tl1lhe 18gebleken elecht8in de verbeeldlD~
der R~lleringSlD8pekteurs bestaan te hebbeD. In dB
Co/onWil and India, eeo Lond:enlllCh weekblAd, l!!ea~
m~n d<lllromtrent~ dAt onder d~ wlJnbouwel'll iD Zuid
A u8trRhe een "groote ont8teltenll WII8 yeTOOuaakt
do lT hpt jCemcht, dat de phJllloxera VBatatnx Iljne
vereehl]nrng had gemaakt IQ een WIjngaard nalllï
AdellIlde ,Jl maIIr dat "het IDlI'lkt later bleek ale®ta'
de cotus te liJn, een soort van apbi8.n De ZQld
Austmlitche rellerlllll, 100 I~st men iD.een aoder
b1.d, beeft praktllllCbe stappen lrenOIDeD om haar 00-
Ilenoegtln te betnigen over den Ifroven mIslag,
hare insf'8kteunl van wlJngurden
we"t dat op grond Tan de rspRorten
de WIJng'aArdeo ID die kol ooie IIUI onaell'gallll:
prooI jl8llcht werden, en dat bij,oorbeeld In
trlkt Oeelong alreede aen bejpn gemaakt wae
wtroelJen der wlJn~rden, ale eemg
del om den voortjrang 'Iln het .."1..... _.,,1.
te stUIten. De inspek.teul'l hebben blllll1e .... '...,."... "n ...'
erkend, en de '"Jnbonwers, verontwlIIIJ'digd
noodeloo18o ecbrik hun belO~d, eo bet :n()llelljl,e'l
nadeel aan hunD' induatrie door h81.
hn gerucht 'l'erool"lA&kt, hebben
gehOUdf'n fil daarop besloten, het GC~Ul"el1~e[nt)l~t
verzoeken, den boofdinapekteur af te I8t
der bem de optil! te la&en, liJD ontelAR' te
Dat Il\&ta&e blld IiIJ echter al.reede gedaan,
de wlJnboQwers Ilch tot dt!1I mlDialer gewend
dpn De wet op wljolit!kten liet d~D minuter
toe te voldoen &IIn het ,ersoeI( om eene com
van wIjnbouwen 11110te stelleo, DIIal' welke aUe
meeod~ g~~allen vu phylloxe.ra kODdeD nrwelen
worden, Il nar hIJ beloofde de &aak in o.erwejl1illr
te Demen, en wa&l'llChiJoliJk ltille. eenige wijnhc)ll-
were ala i.napekte1lI'll wordea A&Dgeeteld.

NAMluDAOZrTTINf}

't Is opmerkjlHjk, weEke ll1rsDderiog er in de lAAtste
weken gekom'J1 II in be~ oordeel van de Elll!'el8Clle
pe", over de 4,iogen <ij. in jie TriUllvw voorvlIUon.
Bllll.len, die n~ kort Il'eleil~n het bloote deukbeeld
bel,,"cbten, dat:de EIlICell!cbll vllljZ'ooit sou kunnen Il&-

der~ehllAld, worden In eeu land, wau~ver ze eene
ge "apperd ,beeft, beb_deten nu ltl allen erust de
vra;.g, of .nlkveen poU~llten oP&.illte van de TrIlP!!-
vlI&l niet "oor belde Jl!U1ijeQ de be8te ltlJn IOJI En
dez~llde oJljrll'n,n, die ~ei J.idate waren in minacb-
tende vooritelliojl nn h"t venet der Boereu. 11.18,le
blinde hllrdnekkigbeid ".n het onve1'llland eener
kleine mlDderhtid, bekeanea nu zelf J'efpekt_te hebben
vooi en rekenlfng te moete'll' bouden met eene OI')l'AIlI-
_ti! van te,enttand, dill blijkt nationul en nn etrekt
te II)n. Groe~r lof 1011 \let moeljehjk mJn, yoor het
lijdfl:iji .,érzet der TrapsVllalaehe Buqrel'll te vinden,
dan er gelege. is iJl den ijver, wftArmedQ sommige
Britech~ brAden thAna .. I d. bennren trachten op te
1000n, Pie II) selveneé,.t.n bet la.teJl !Varen va.n
Bnc,ch geUIt in dat ge .. ~t hebben geopperd.

Daar ill bi.j'ff. de Londenache Ti_ B~ze le~ be-
hen tUg bet denkbeeld voorop, dat 'd. annkuatIe ge-
eebied i. ep t!!lentiJd, toeu de republiek 18 bellArde
Bnalltiele om.&and~heden verkeerde en door t'WIlOl

m~ti,re inltmdeche potentaten bedrelgd werd Na~
tuurlijk vergeet die courant, dat toen Shepstone
mjn ellendil!'& rol speelde, Seeoeoeni wel verre
van I te dreigen, ten onder gebragt en beel d!eemos<!lgwae, en dat Oetewayo !ei~nli]k nooit gt!d~etgd had.
MMr op grond ran dat reweren :redeneert ae T1JltU,

dat o'schoi)n de IInnexl\tie &Is tijdelijke !JUlatregel
van veihglteid toen noodig en regtvlll\rdlQl Will', bet

te d II -nil men &Iet dat de nan",etlltheld~er En"eleehen
ver.:Fu Ion"l~lkom en tJe beste' wi~ze VII" voqr de vetlll1'held
niet de der Briteche be'lttrngeo·te "'"ksD, miniii.eu8 een opene

dJUt,... kW('jltie 18--eell verachtelijlr s~.altJd vau nationale
Hij ijdelbeid !,)U zjJn, te well!'~ten teruIl te treden, enkel
den omdat men bet atln8 onder ~llIheel "eJ'l!Cbllleu~ omstan-

:trll'lllport op diglieden DCodiP; gllOordeeli1 bad, voort te ~brllden.
Op dat III\tllieeld roorthllmerendp, komt de 1Jjmu beel
gemakkelijk t.o' de k(H1~duIlP,dat als de politiek Vllll

permllnent:e 1In~~tiet 100 lll1dfukkehJk dOOl Sir GM-
net 'IIIIngekondJltd, door de .RiJktrejterlDll Q:holgd en
door bet PilrleTllent gnedigekeurd wordt, zulk8 niet 7.1Jn
ui, omdat II] een ,oldohgell f"lt la. dat met onge-
daan kan worden jZ'emnakt> maar' omdat JIJ nl\ vol-
ledi~e overwi'JrinQ: vnn pe ~heele kwestJe In al hare
beleekeOlS geb~~kclJI Is,d~ .. ellille pl'llkt1ach~ gedragslijn
te ziln bestaanIlllar met de velhgheld van ZUid Afrika.
"Wil hebbl>n" zl'gt dllt blkd, "eenige JIlren geleden
den Omnje VrIjstAAt laten 'VAren om redeoen dIe dM-
tiJds degeli.jk en flfdoellde jreftCht werd~n Wil be-
honren ook hu Diet te RIIrzlllen, 11&11d" TrRnI!vMI hue
onllfhonk~hJkbeid terup: te geven, Rls een even !loede
reden ten funtte van ~ian maatregel kan word6n
IlAnlrevoerd!'

Veel meet 1>OIltlef spreekt de &turday Re/JlJlw, een
der in.loednJkate Lond wQekbladeD De Re~tI!lO zo lU
bet bOOj!'8tOnw811llCbehIk achten, de .roede llezlOdbel<1
der Rollllndeche 1\ rrtl,I\:"ldtm! ID de Kaapkulonle vlln
Engeland te verneemdan door eenig~rI~1 QlMtre}Jel,
dIe 'ZIJ anr~gtva~rdig mOl!'ten lichtten jt'gens hunne
nAburen en stRmyerwlln(ell. ZIJ verwAcht derItaive,
dRt de Rejlem11l', nnml<l,leliJk l1a de op.lmnl( van bet
parlement. h9111)'bPshnt d¥SRall:!AAnde zn.l bPhnd
mAKen Erken~nde dat de bevolkIDh' \Rn de Trans- •
VAltlhRllr weerdn tei!~n het Enll'elsche bestuur In <!en
lOO ~raktlschen vorm i!l'o(ll'l1bAard ueeft, dut die zelfs
II{'IndaAd 'Iln hoog~~rra,d in biW'e vool')langel'S beeft
dllllrgt'steld, lost 11] voltenderwlj~e de beIwIlren op
dIS tejlell bet teru~trekken 'ran da, bestuur wordeD
geopperd:-' '

.. SOmmli!''l d~t redenen die er aaDgevoerd tlln om
de TransvMI, ol1vel'8eblllijg "!Vat bet KosteD m»lre, le
behouden. lOU meD gerust onopgemerkt kunnen lll.teu
Terwrtl'dkkell lOU, ofedJoon eene bekentems VRn
dWAhnv In Inch 8hntende, wel het minsIe m I twee
kWRden kunnen llJO De lIanmerkillil'~n, die vroolo-
delingen mol!'ten mllken over bet vermeende vernJ .....
d!<r mfl,Jlt van En!relnnd. :vuden !.ocb slechts nRpl1Ul.t
~IJn \'811 PnD8 BIsJna'rck's beweerde krltH'k over den
Rfstll:nd d~r JODll!Cbe "llnlldf'n Mo~ten de B)"r<ln
aan vrees toeecltrl]ven, W}it elpcht. o<lIe daAd zou ZIJD
door g~vi)ttlen~ tlln rejltvurdl~lklJ In!rolleven, hunne
opln~e tOU tQch Inets I",e-; of RfJ' • AAn het ""rdeel
VAnernstig denkende 8tlllltklHldlll. Ueeds de biJ-
kllne IIIi!'emeene overtDlglhll', dat de IIun.x"lle III over-
b&ll8hng l~ Ve8Cbled, spreekt eenlgztn! te ll(un.t~ VAn

bet wederowevelJ Het 1$ wAAr.dllt de.destlJds door de
vertegenwolrdigers der {heren opgeworpen b,'d"n-
kinlllm tBe'en den m""trel!'~1 nocb ernstIg noch III)I'e!D~en
waren, mIlilr de IIRnvRll1'ding nn SIT Tbeopbillls
Sbepstone's beatuur 1!'~8Chllldde pillbiehrwr, en bet zou
onbilhJk zdn, 'I'an verl'688injl' til profiteren H~t
eehiJnt dllt de m~erderheid der Holllludacb Afnltaall-
scbe Inwoners een 81.<>tken ftfkller apvoelt van het
vellti)len en het band bil V~1l 'BIl BTlt3Ch jle:IR1!' tx.m-
mll!'en dergtlnen ..die II&n ;de ajtltotoe deelnemen, bao-
del!!n welhgt ollder d "'attg; mAAr 10 de btlel'3Chenlle
'lpIlH1l kan mell ZIch mQllljeli)k verjl1J!8e1l Als het
En~llleebe G'lltvernement en de fheren \'1\0 dil Trans-
,aal de eemll'e ptlrtl)en ID bet jle!lebl~ waren, ZI)Ubet
ml_hlen voonilltlg en T~~"lIIIrdlg lIJn Rall l'!'t ver-
IRnll'Iln te volduen MAAr het G.,u,ernemeot eli bet
Pllrltlment mOeten ZIch verll'eWlBsell of dt! moer ID-

gewdrkelde oolllngeo ID lie kwestJe bellTepen te ver-
zoenén ZIJO met de teruil.rat: .. der Repubhek."

De ReVlMo'etJ..ent, dalllr seer t.ejlellstnJdljle be-
langeo op bet epel stalin, de belAD~en vJ\n den bllud,,!-
en qéu hl\1ldwerketend die' op de dorpen wonen eu
meest Engdlscl\el1 IUJn,' en tan wIer bilhoev" I:)lr
Bnrtle Frere st'lrk te!fen liet<t.oru;!,trekken nn Brll.8Cn
lZ'ezRIfad VIseert, voorts dil: van de or&r)l'roJte rnellr-
d~rheld van Ildllndscue W~ner8 des lauds, \II ItIIrop
de heer FU8te~ kortehnga Jl?!? nadrukkelijk de atlAontle
booft ;:eve~jld, en elud<ê1ij!J: de vr_, dat dt! Trallt!-
vMI, un ZIchzelve overlllilMen, teru,.rvallen zou tot
den lItIIIIt van regennllltlo~h';'d, die er bestond toeD de
bevolking billlr vorli1'"n PiBaldeot llOC~ met bela8-
tiog noch met persoonh ikifï vádedlgwg wild~ 'hIJ-
SI.8Aft, AI dIt! tegenetnJdljrellle.rpent.en, ~egt Ee,moeten
nMuwkeurlit in overwelPi "orden Ileoomen, en
eeh~ b~t PRrlement, bOld! de annexRtle het eenlt
voorlfebragt werd, baar mel,) overgroote meerd"rheld
heeft i1'o('dgekeurd, licht dec RecietC bet g!\llech nl,·t
olTm<!gehJk, dat het oordeel ",an veillieden bel,wgnJk
gewlïll~d kan li~n ' ,<i

I)EI Sttm</ard, die bet ""i!'t van .. drIe" voor;r&n-
gere jn de IIIIIk VRn verJe", t.e~en de nnl'l1'X!ltle b, t
lZ'evolg noemt van een ..~he p<lI!llle, gelooft d ,t
EDj!'elllnd Mn die pol!ltJfl 11leell ontkc>men kan door
heL bsretel der onRfkAnk,jhl!beld, als do.'r dttn be~r
Froude Mnbevolen "00," corr"l!p mdent te KIt8.p-
stad j, goMt d~ bllld voort, '~nekert, dnt yolgens bet
&lgemeen lZ'evoelen IIIIn -de&Koap de ftnlleutle ",el
!lood Jl'emeend,ml\Rr Jllmmei4ljk eD Zl~baa.r mISlukt lf,
Insteide van bet Europeacljé element te venlterken,
beef~ SIJ het ZefIr verzwllkt._i Wel gelooft de Standard,
dat de 118nmerkl!lll' van dtlnJleer F<>steJ',dat J,?ngelands
vemtttwllordebjkbeld vood het goed bestuur d~r
%wftrten een zWlIJre bedenk]nt J:!l tegen de ooafhllouke-
hJkb¥ld der Tranavanl, der~ 0"el'1V6jllog wMrdlg 18,
mAAr ZIJ Q:elooft ook, dal al.J:de Iwarteu bun SIll k n-
den knJ.2'p.n, zoowel Eo~~eo als Afnkaners het
llind Eoud ..n te ontrUlmeu li n "Od EurtlJ>t'sche
!>"v{llklll!!' V!\Il ZUId AfnJw, s"gt de Standard, I. I~ de
beerecheode klljlSe onder ~ue¥o"er\Teldl!!ende me-
nijlte van een ander rlla Éitjlelands pohtl~k ID de
IlIAts$1' Jftren hooft dat Jiju~he elemebt verdeeld,
In8tede v~n bet, te vereen!(en Een er.eril1ek -!le-
deelte dIer mtnderheJCI; n~aDdl!! van 1!fZIDdheid
tegenover de reat te maken 18, zooal! ooze C'>rree-
pondl!nt vlln KUiJ'tad lIleh taitdrnkt, I op d~ echou-
dera IVanhen die bet IRnd 'inae!,en regl'reD, 11I.&t~nte
I~, veel le ZWRIITOlD te -drolle',' lIe b ..er f - ,ntle
Wil OOI!laten beken!len, data, annexatie eeo mwla,t
le ~h88Chl\lD komL het dii\rtQ>! ml\1r er ka..:i nug
1I<l1l mlddel",eg bepT')efd worden' DIe IDlddt>lwe~

8TIDELUKB RAAD
Uitapraak bil Y6r1tek ,oor .£24

en wat.!rbela.sting I I
SrEEiNXAlIP,lU'PKLLAl\T, VAN n088Us, RU[J'ONDKNT.

Plokureur-:genet8ll1 VOOI "ppelllj.nt, verweerder iD
bet l!agere>Hot; adv. Leoo8rd voor Itetp,mdellt.

De Mlljrlltr&llt van Gt.rna"'9n b.d op ~ell eitch om
de Oplllf&nDjZi van e~q pau.r4 ot ~12 10,. lO steds
dl\lll'flll1 en £5 ecPlldeVllfJl:l¥dingiwegt'lIS oowettig
terU~bóuden, uilaprnuk t"llelt Ste nkamp ~edAan om
bet paArd te. l"vere'l ~n £1 pc;hnd v\lrgoedin,.! til be-
tIIle~. Eo d"nrvan kwam Ste!.wkn p na In lIppei
H~~Hof I eve8LÏgde bov8ngeno~llIdll uit~prllak eo

wellS bet appel fRn dE 1'lIlId met J,(ost8n.

DINGSDAG, 11 FEBRUlRIJ I€18O
UI'I'8PBAKltN. I

De Hoofdregt6l' !tuie ,dill.' hem! ala Rell'*er van de
week!,~wee ult8prak,en ,.l\I:en yoprglllegdr nD ,den
Spellll'l.n ~i8~l\&t te ,SutberW1rl, die twee ge van-
genelI ba4 veroordeeld we"enl ov,rtreding VRn \v et
no. ~ no 1867, mllar dllAf die "[et 'IY'IS lI~gel!Chllft,
moe.i~D de belde uitlpraken v.rnJe~lgci 'WoJlden.lj, •
BOPr~r.N VI. XOJ,ONIALEWEJtSKAM B EN ERN "NDKB.

DF'8 W&8eene aktIe tegeD het grven VRn trllDsport
:vRij ~tkere plAal8eA it) de Hantllm. ,

~~Ilkaten Leonard en lnpes !toor eucben; de
prolliuhur geIleraaI en Rdv. Jone.lvoor de KolonIale
W~~8kamer en ndl'. Ooie vQar v.rweerden Gold-
aebmidt en "'ID der Mer",e. ,

A.dvokaa, Leooard gRf de biilOD~erheden der IlI&k.
J L noo,.aen eD ~JIl tweede wt~U" C~cll~ vali Zijl
m""I".n op 28 ~ 1836 een 40<.llcil op bua in Sep-
tember 1834 gepalll~rd gemeeQ~~ppeliJk tl'8ttlment.
Bil het oo41cil ,erinaAkten lij del plMt4en rvlaifoor
tein en Vliegekr&lll ill de HI\Olllm, C ..lvirria, aan de
kinderen uit het eerete huwehjk ~ UIt het tweede
huwehJk, twee van welke eerate. K. J. P"Boo,.een
en W. A. 8oo,.lIIn" de eiec)lelll ZIJD. NadR~ de
tw.eed, vrOU'IV jleetory&ll wu'! ua~ 4" oud"
&(,,... n eeo ve~b.od op Jijpe I1laats voor £1000,
we~k geld hij ,Il.oodlg had omJI8k~r" ~huld 3f te be-
talen, R\lt geld werd gelev,rd ~oor de Kolp,niRle
Weeebmer, en na den dood un,lJqoysen werd bet
verPand opges6lrd en het beilrag bij aktie voor bet
Hoogli Hof verhuld. De- plf:a~ W8ld~o &DeD bij
executie verkocht IIUI ,de ·m dll-1j.rtnerde .. Gold-
eehmidt en van qet Me,rwe, !in i!~lIktI!! tno~t nu
dienen om het verband en ~ienr verkoop nIetIg te
ver.klaren, op gro,d dll$ de ,adet niet het regt had
gebad om de plaau b1j1?thekereD,ldA&r zil het elg6n-
dom der gezamenhJke klOdeI'eo f:as Het verder
YetllO&k WIlS!ditftltelJjfevolge iiat an dan hewueten
YMkoop geen lraDlJlOTt zou wOI'd D .j!'egeltea. Voor
de defensie werden excepLie~ ge~akt tegen de gel-
digheid van bet <teataiDent, en ae bbedeh'e~deehog all
~rhÏl vq~lI'getcWoeven, en op h1t bestMn van een
oY8reeokomst voljlene !Welke hetl,dl¥'1 der tweede

MD hare erfge!l"men ~ou ~ekomen, De n·
een aJ;lde.r WIIIIde al~6ej'ne ontkénnlog.

Le01lllrd riep getuÏjre'l'op. I
J. P. Booyen, oudstil zoon van wi)len

dolO t.!stAtellr UIt diena eenlte hnwelijk, werd in bet
Ilinge eo breede evel ~e fAlllilie~kell ondenl'lUlgd.
ZIJO getuigenia.kwam dallrop nede dat SlJIl Vilder d,

vlln VlaktefoDtelD i. ge eelt, soolAng hij,
hlld, dat b~ndaar JO lenD

nu 8n~ Daar
eD belRng np zIJn

tweede nouw dege'1'menliJH.,:JUinu.enm
'IV.erkteo en biiherli!sling

h;$lriDl~8I'd W!lnien, dllt de
en dat hoe meer

en m~r zii hun !!1SI'enIIlOln:.A,li>At .. ,_
dllD. I De vader werkte met I
Gewige luid wel geboord dat eT
IkOlll8q beatond, ,0lieDa welke
tweede vrouw io den boedel

VILLUR8 vi. ~At7I1lAN.N.
I lit W1i8 eene &aak om £600 eehadevergQedlDg' 'l'oor

ikar"kteJ'l!CheoIll8. Ad\'ok",t JODes voor iI!.Iocher, de
prokureur ~eneraal met A4'1"okallt LeoDatd voor \'er-
'Weerder, lijnde belde part~)en prokur~Ur8 bIJ bet
'H \()~e Hot en wonende te Richmond
Uit de deklBratie bleek, dat de Ferwee~der In deze

laak ,In eeoe lIanklagt, d1lor bem bIjl den Mil-
frQtrMt van Rlcbmood ing.e.!lend, beweerd zou beb-
oon, dat de elecber dngvJiRrdipg mgelteld éh uluprMk
~ekregeo had op twee prOm81186n,op de v~,lmngt voor
da in,orderlng' waarvan door h$m valsc~e hlllldtee-
kewng WilS jlilpiellgd. Die valse'bheid blid zicb vol-
gens v6l'weerdbr aldus toegedrngen, De Vilhers had
~ p1vmeeeeo tegen VllrD,\eulen, IN'n intolv ..nt, en
dagYlanide dezell dIlMO]), "laar i~ den ~m van eeu
ander; deo beer Wagnfl', dIen biJ lRUlr lllformeer4e
VIUl wllthi] 0PZIJO Dl\1I1D gedaan p,lId Op dele bewewIj!'
die de elllcber hbe~us achtte, w1!J'd dele .,ktle Inge~
.teld, maar mmlddel8 hll,d de P18C er aall den Yer-
weerder te kennen gegeven, dat hiJ met eene apologie
~ou tevreden zijn. V"rweerder weigllrde echter
lOOdanige Rmeode te doen en de "tie werd
doorgelet. Ver'IVeerde, plelLte de 81!{elbeeno oot-
k-eoolnjr, alsmede de speciale plinten dat dil IRak vOQr
(len m&glltrrut eo ook voor deo 8Olhcltel;tr gener~1
geweeet Will. Tot opheldering verder diilnt, dat de
verweerder tegen den elscb~r een dwangbevel hRd
pngevraagd voor IDbechtéDlsnemllJg op de ~lIoklagt
un volsche hRndteekeDlOg.

AI8 getuIg!! werd opgeroepen
A br. P de VIIlIer8, proi{lIreur OIJ het Hol, wonen-

de te RIChmond en el8cber III dele ZRRk Op deo dag
in de dekillmue I!'eooemd "'Ba }V IIjlner il! zIJn kan-
t.oor gekomen om een dl!¥vaardllill Uit te waken
tegen du Preez voor £20 f:i1j maakte eeile volm~
op, wIlann te,ens de nl\l\lII vlln e~n RIlder werd 0plI'e-
nomeD, die van zekeren Vérmeulen te BriLstowo, die
hem geld I!Chuldlg wu, en de prom8118e ván WI"ll biJ
overmaakte op Wagoer, dl~ genoegeu "",m 10 de
eehlk.kinll' Op de dRgvllllnhnll dIe daa~op yolgde
flel ultaprl\&k tegen Vermeulen ~ volgde
exscutie 'In Vermeoleo moest rUim .£5 belAlen nan
kosten. De Illak werd ~hter beropeod !>ndaarop
eehreef Baumann nameDa Vermeulen 0111 teruggave
nn de geD'l6mde kosten omdR~ de eel'll'e m.ch op etm
~erkeenie voontelltng WilS g~baeeerd. Ëiecher bad
geweIgerd daaraan te voldQeD e;n daarop waren maat-
regeleo begonnen door naumann tegen de Villiers
wellen! yalacha haDdteekllnlDl!' '

Kontnverhoor: Get had Vermeulen £3ó:en £20 ge-
leend en hem naaiJne gede~lareerde ineolvehlle gedag-
"aard. Die twee noien waren In de plMIS gesteld vlln
eIlDe ooot vao .£55 teo faveure Vl'O Bnnll, maar die
hij genomen hlld om den ÏDsol1'eDt, di .. bëlhofde allee
te ~jlllen betAlen, te helpen. N'lIderhRnd dagvaardde
hi, den iDsolvent op de tw-oo promessen, nhar niet 10

lijn eljlen naam. Hij koos daftrtoe Wagne'l op WIeilS
Iiaam hil meerplJllell-hlj 'Ti.8t echter Dlitt in welke
Iaa~-hij gedftj!'vRlU:u bad fopr promet&e11 aie hij zelf
ill besIt had. W IIgner 'WIIJ toen eon vneD~ VIIObern
Hij Iwoer teo alleraterkste dat hiJ, tl)dttll8 de dag-
uardwg voor het Rof kWA"I, volle toesteQJmlllg had
'«lIn 'Vagner om ,iJu naam te dagvlUli'den Ale
JU het vap 4e &lIak voor \ het ?lhgi--
...raa,.w) •• tond, dat toen geaegd hRd (proces. ver-

voorgelezen) dat Jer t.oeo met op zJirereo kon,
dan moe8t bi) die .bewering o,ljulSt noemed. Hi) had
9,olle magtij[lllg. Hij kqn DIet leflgen bf hl] den
O&llm van Vermoulet:t gel!oemd bad, toed bij in den
Dalluddag TAn den dag ",nllTo» bIJ de dill! vaardIng
opmaal,te, WRlZ'ner ontmoette. WIS: lIlet Uker, maar
ontkende het Illet dat, toel! die zl""k teg'ell lVermeulen
heropend werd, Wllgner Ilt'ilwo~en bad dat bIJ hem,ge-
tillge,nooit gemagtIgd had, om te dllgvRllrde)1w zIJneo
nMm Het was 'lVR.lr dM. ~e Magistraat nerke &110-

merkingen Gp ZI)D j.l'edrag Iremaakt had. Het wae
Lok waRr dat hiJ vuile I,rn~veu gescbreven blld lUID
den heer Baumann, l!l antwoord op elschen tot terug-
I!l\Ve van de twee prOmt'8!ell [,n t<lt tar:ligbetahng
van de kIsten der vervol!{1tll!'ln de ZIII\!( dle later
hl'ropend werd MftRr dIt! bnev6n waren g.fschreven
<lIlder den invloed VRnergeln1e en bIj blld _ngeboden
die ID te treHen en eenl! aplllogie te m¥en Het
",rul WMr dllt Lij, 01echoon 10 Aogustus e4n volmagt
nn WaglIer bekomen bel>bende, hem in September,
v~jt dagen vóór d~ heropening der zaak, l!f'.DeIIndere
v,olmagt ter teel,enlUg jlMonden had. WAgner had
die niet geteekeud ,mAIIf dat wat alleen omht getllige
bij nlldere overwt'ginjC blld tOlle.len, de vQ~m.gt niet
Iloodig te hebbeu '\' a~Der IW'RI' ePTst pen b 1~lJli VRn
hem waar later onder IDvlaed ~ , ,1 ,:01' ' J Ibll-
mann en SmIth bern ve leid hno,"', !-xln!!:vlln hem,
<:retlligt, gewordeo. ge oorsptllnkehJke vO'lmagt WM

iL.L Iln haoden VIIn den t.hgISt.rllllt \'nn Rlcbtfnnd [Die
aplbtena&r, mede ala getnïge opgeroepen, ~ bwtllo
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sou %Iln heL rum de TrnnflfRai Il'OflJ~'. 'fa~,
wourdll,!3 il)lItellinjrfln, de .onmlljrehjkb;ld All,
Tolgens de &andnrd. nog DIet betoolld IS, ~n" h~~
gevenl W!\Arrnn de Secretaris 'fan StARt ncli stellig
ntbonder.alRd z.low~1 tegeno1't\r 'bel p,d.nuent als
te"enovef lt", TMlluul, eo de uItvoelIllg .nqrvao
bi] ham vol!?eos lijoe vet.ekeriog, reeds.:n Pbn;
vaD er~t4!."over.we!fÏng hlld nitg~maakt .... 'ijn wc ,
urvolllt do Stmulard, lo i. VRO die ernstIge lilVer"!,e-
jfÏnjl, eV<lnmill Rla,.1\11 de' voorafg~gtloe beloften 1l'18
ek,'meu eo een vrije nMie ia tot den fl'ni) vap

~bellie ,,~reven door dILl men baar be.~l\J)d~lt a18
een qverwOUDen volk. R'et lOU ku~n~n 111~!dl!~ het
plRn van den bt'sr Froude,Qm een WIllnIg eerbJkb~l1d te
blopr-!Jeveu, ei! de berhlU\lde belofte':l1\a te komeR' een
jlOede uitWerking hsd, "l'"lI8r bloot go weid gefaald
heeft.~ : I

STELLENBOSCH.

..

SIMES 1"1. HOLM.

(Vnn """ Corre'lH1ncl~t.) i I I
Qp den Odeo dezer hield de Magislraat; hét !~I-

gende voorloopige ond~noek. I
De klllapter, onder eede gestel.d, verkl~rile\ dl\t

IIMr oorspronkeliJke D!lRm Louise .Amalla Slmes
en zij te Stellenbosch wooDachtl,g ",... pe
beer Holm was tU88Clien Kerstwis ,~n Nitluwpar
Uit eizene bewe~ng .aar hAre wODlog' p-e;~olD,en,
terwijl lij voor het open veoater &R~. Hl) gJng
dRar buiten bet venster Riaan en zeldtl, oat Ih~~
een wnrme dag WM. Dit 11'88 voor Kemmle. Hl}
stapte toen b~t huis binnen en aette d'e de~ op den
knip. Hij etapte nAar de voorknmer, ..en' "If volllde
hem derwRArtl ult,den gan!!', wnnr UJ b~p&8teD.
HII bad hllar gelo"t geet",eld e);ges~~ dllfiUl ~.rgoed
uitzRIl". ZIJ wilde weggaan, mRar bl) sloeg ~IJn arm
Om hRnr midden, dtuk~ lIij baar ~gen d~n muur e.~
hield haar kleed vlUlt, ,oodat bet I!Ch811rie. Hl)
deed hllar onwehoegftijjke v()Qrst~llen. ' Zij gilde
het UIt IIwam 1011, liet des verwetlrder in dil voor-
kaOler 'ontmoette baar! doeheertje en vêrt~d8 haar
wnt e; ge8Chied WM. Zij bl,,~f III den iaa,. Ver-
weerder.kwam baar ~ ..~n"eken, niets le. 'ertelle.~
nn wat er gllbeurd WIUI.tZljaptwoorrlde, dat Hldlen bIJ
ebt ged.llg niet herb"al~~, zij er »ver lOU;d,,~ken, ~~
lij Iet geval niet ,.qu vertellen. Tuen IflDg h~)
heen. Zij leefde .am~n met den h~~r V~lstiieedt, die
tijen 'a DamiddlljlS thl1l8 k ...Am en bl) hatr aandrong
o:n te vertellen wat 11~ gebeurd w... Zij. vertelde
het.-Dp den 20aten ~RnURrij kw"m de, l'8rweerder
bij balll en Volatll81t; en de ~tate veTteld.~ b~m,
éat bij pa de leot()Qofot8llinll lOU UItgaan; ell'IlJ seide
aan VoJateedt, dat hij ~at niet bad moeten ,vertellen
aan Halm. Vol8teedt lIin;! eebter niet ui~ op den
2'2SttlD IDJI&r op ellen :dRg kwam Helm ..,eder en
not'g 'wallr Volateedt "... Zij. seide, !ht hij niet
tbuie was, en ~n k .... "QlHnlm ID den ~"aD,.en aloot
de dadr. Zij gtnll' DlIIIJ' de wl_)kemer eD hIJ volgde.
De luilten .aren wijd open, en hij wilde dat.&ii die zou
sluiten. Zij deed dat echter n~et, en ~n T8t1ocht
hij b,aar nlUlr boven te gaan: Zq stapte Ult-de bmer
en hi] greep baren IIrm, ZIJ rukte Ilch. echt-er Ios e;'!
!pnll naar de killderkamer _n de oversljde, waaT hi]
hRRr volgde en Troeg ,-aar haar bediende WRB. Zij
seide dnt lij geen bediende bad. Rij thtei,tte toen
eene on ...elvol'gelijke aanranding op haar te plegen.
Zij seid .. , ".IR:,t mij eerst lien .~a~r mijne kinderen
lijn" en hi) liet hur frlan. Zl) II"mg Voleteedt ver-
tellen dat de nrwel'rd'er in de achterkaIDI'r Wl8 en
wat 1;1) had gedl\An. Zij schreeuwde rriet, toen de
Terwl!erder haar had IlU\ngetrre~n. Zij ging terug
r-aar Holm, dele Ilree-p haar weder alln ea trachtte
dil deur te sluiten, toen Volsteedt ink"'IIm en er
een lawnAi volgde. tij beechuldigde den verweerder
haar tweemaal te heb!i"n aanllerand me; bêt dool om
verkrAcbting te plegen. Zij bad hem nimmer .lIn-
gemoedigd.

Contraverhoor :-Hanr num als jong Illeisje WRI
Simes; haar huweliJQnllll1l1 Wll8 Da, i. i",en eede~~
ba I zij den naam van Voisteedt ll8Voerd. ZIJ
wooude vroeger hl Kimberley. Haat tlClhtll'ellOtlt
~V18 wooodo mede dliRr. :lij ontmoette Voleteedt
op de llelverijftn pn w" 16 mA.llden ~leden
met bem ~• ., dMr ver1fl'Okken. Zij wilL' ni.t wnt v~n
hAM ech oot wal geworden. Hij WRl! nMr de'
guudrel, ·lUIn. ZIj had geproc ..deerd om eene
echt@chelll , IDIIM bij wu niet te vindtln', Zij WRI
niet lDuem' met Vulateedt lI'ewtlesf. voor b"tl
vllrtrek \an haren man. Vijf lallr gIlleden had
hllAr man ha~r verlaten en drie JRar !!,&le~~n hRI!
lij V"lateedt ontmoét. Te Barkly had ZI) reeds
met Vulsteedt geleetd. Omtrent twee 'jaAr lI"el~
dp", kort na hare IIllukomst te StlJll,,"bo8Ch,
Wa!! zij bijden h~. Holm p-etDtrodllceerd nIe
Vol8teed!.8 buisvrouw. Vo!.steedt was Holm onge-
"eH £40 schuldig. ~i) wist dllt. Zij bad Holm eens
zelr .t I ó arbetaa Id, e~ hem daartoe aar.geroepen. Dat
w(u! III Januari) Il. Z,j hn.d een paar m,.len buzoeken
gr I "A~t Ran Holma w.qninfl. Tnt op de eerete fil\nran'
djn!l in Dec. blld hl' bRllr met reepact bebandeld.
Ook na de eerste !U\n"ndioll' had zij beloelfen gebragt
un 'Arwe~rdllT1l woniDIr. Hij WRI ecbtllr niet thuis:
"ZIJhad DIet geweten, dllt bIj niet thuis Will!. Zij had
Holm bl] geen van béide gelegenheden ,n8llr het ven·
StH lI'"roepeD, of hem binnen genoodi!ll1. Zij hRd
bpm fcbter geroerD, ~oen li] he~ de £~ó'in Januar~j
l,etaaldc. Zij p-a bem bet lle1d ID de 'Itbmer. ZIJ
hRd verweerder dikwijl!! naRr haar buisi geroepen i
dnt wns vóór de eere~ aanrandIDg en die Iulnrandin~
WAS tU88Cben KerstlDÏa en NieuwejBAr. J$ij had ver·
weerders kar ia gebruik gebad, en wilde lIiet Iweren
dat dat met e"d"rt de perste a.nmndinll' gew-eeet was-
dat WilS n.HU de ploat8, van den hr. de Villi"rs. Zij bad
den"hr Flolm met qp een Zolndng in JaltuoriJ la!en
roepen mRllr wel voor Kerstmis, loen .zij blUlr docb-
tl'rtJe 'zond om om de kar le vr~en Zij wilde DIet
IWl!ren dRt VolRteedt DIet uit wna t"eD ,i Id"l1 heer
Holm liet roepen. Zij WRSoJl den 2dt'n Jal1ul\ri I ill
Holms znb.mer geweest Zij zelf had b~m na den
211tl" JRllunrij aanEreroepen eli. IDt't helll Ilesprok.en
omtrent dEIn koop VIn een hUIS. ZIJ ~W[oer poSItief
dat ZIJ den hr Halm niet bij do tweede ,pl"genheid
bnd aan!l;eroep<'n, en hem llIet gez~!!d b,d, dllt V'\l-
steedt nllar Moddllr~Rt wA8Ile!lMn. ,,",ol,teedt sloeg
nasr Holn~ toen bij in de kamer HWllm. De dem
Slond niet op el'n schreef. H..lm spmk fliet omtrent
gel~. Er WRI een klll!t 10 de kamer, mRlll' geen 8CbriJf-
beboeften dnarop. Omtrent een bnlf uur wns verl00-
pen t ul!8Cben HollII! komen "" gMn Vulsteedt kWAm
door de "oordeur binnen. Zij bad den verweerder
DIet verzocht baar nnar de Hamer Rltn deu overkaDt
te volll"en Volateedt vODd hAar en Halm dll8r. HIIIIl
JllcMet WAS open we:rene zIJn plukken 71J had bRllr
boezem piet geexpolll'('rd. Volatpedt hl!d "cen at,,~
in de etlne en een mpe ID de nndere h~nd, toen h.iJ
blr.nen kWI'm, rn niet ~ezep-d, "tenz]] !JIj 'mij een som
geld j!l'eft, of ~en bTlt'f)e dll~ gij mil e~n lom gelds
echuldi!! zijt, znl Ik dIt mes ID u stekeni' (mes vo?r·
gelegd). Na de aanrandllIg tracbtte ver,veerder miJn
karakter te 8Cbendeo, door te lop-gen. dlli ik hem !:;-
roepen en mlln boezem ontbloot had Vflisteedtt'n Ik
gmgen naar KIllIpstad en !teten ~en verweerd.er e.; n
bnef scbriJven. mallr li: weet DIet Wilt er III dell
bnt>f sloud. Ik zweer pOSitief dRt ik en Vul-
steedt niet hebben .nmengespannen om delen vnl te
stellen, ten ell1de d~n verwet"rder geld Jlf te persen.
Ik beb Voist.eedt niet venncht nRar hl!!Il te g8RII en
te IP!!'llen, dllt mdlell hl) £:2,0 betAalde, wij d" zaak
Jl uden laten varen; mRar de verwe.!ftrer bood RIln
mlJIl d('ChtertJ8 eeD cheque le geven, iljldiep Ik hel;'1
een papier Il"l\f om ZIjn lrnrllktt>r le IlIive:~u ~k wel-
fl8rde dat Ik zond deu hr Hnupt.ftell!Ch DIet nllor
Holm om de zRak te 8Chikken en belóofde den hr.
H. I!'een fllAzeknsl, IQdl(!n hIJ d8.llrll1 sill-I\gde.

Daor het H"f I'e verweerder bood ;l>i) geen vnn
belde Ilell'gcnheden Ran IIIIJ iets te Iwtalen i maar 1!1lj
bood Vulateedt "en 'Wap-en en bet ffildo óer verechul-
di!!'rle £40 I

Mrtrtj Dtrtu, een tWMlf)lIrl)l doehter\ie van kIARg'
ster. !lewIIRrecbuwd Zljnde om de waRlheid te spreken,
verteldl', dat 11J tll88Chen Kel"8tml8 eli NieuwjaAr,
lerwlJI ai] in de e<!tkllmer WIlS, den heer Holm in de
zltkRmer hAd booren spreken,-dat h,",r mAm" naar
de Ilt'tknmer k",aw met een !I~scbeurd kleed, geklnagd
bnd dllt de beer Holm bl\llr bRd AII-ngemud en kort
dMrop Jl:eweend bad. I)e deur der eetkamer stond
open.

I
• I

:Mijnheer,-Mijne. ann.dAcht is:geveatigd ~~wor4~n
op et!Dkleine .. rplng In het vef.ellg der pnJS8n, ~ie
oul.ngw op de tentoqn!lteUing K!i, tbëgelrend, wur~!j
mij onder de gelukJCi!fe mededmbrs, alechl:AoUn pn)1
... e;d toegeweelI, nllmelijk voor!je wlodb?nden, tér·
wiil ik ook in de atdeeling paarden met gOed ge ..olg
mededong eu .. aawp ik, om ,mijzelf ~ te lA~n
wedervar;~ ook uwe ARndacht dIoet vesti~en. op l1e
prijslijst ",n het Cpmitl! k ...am I!"¥n kl~ voor v~fl
lD!levoer e paarden li mMr op verloek VRDverech"l-
dene vrienden di. het ingevoerd~:paard en de op~t-
geteelde merrie ;ZIIjI:en, die op dp Btellet1~be t4!n-
Ïd6natelling ee"l>l vermeld w&fen, werd Ik onrg&-
hRilld le ook il) do KMpatad ,le~ toon te atell.n,
beneven. een !taai !IOOrt van eeT !riled Engelech
jllchtpRlU'd. ' I

Evenr.ain ala te Btellenboach ::"'81 er til Kla(lltad
con kl8ll8e gem.kt of eeD prijs ltitgeloofd v_oor lnjl"e-
voerd Tee m •• r in de laat.ati stad bewonderillJJl
laatstleden~D,)Oderdal!" de beoordeelluLr8 en het pnbUek
100 stark mijn iQjIetol!rde merri~ (die, in het voorbij-
gaan gelegd, reeda geecbikt vool! Aanfokken i8 geble-
ken, daar ,ij ijl lIe Kolonie r~dB een '1IIu1en beeft
gebad), dat de' beoordeelaars hMr ale extre Btock,
onder ",enre kl.881l ik hur ten toon stolde, een epe-
cilllen prijs toeke~den. ",D,,!,~ d. med~eeling d~ler
toekenning ook In uwe tlJd.ge,booten II venwmd
gewordeD, heb ik gevoeld, dat ik de aandacht "Rn elk
dllarop tegelijk behoor te "e8~gen, hetgeen, dunkt
mij bet best lleKhieden lal dobt aan den editeur "Rn
elk 'bIlId te ICbr!jven, terwijl ik ~e op~!-me Villi delen
brief in uw ....olgeud nummer ala een bIJlandere gunst
&RIbeechouwen. '

fRngen, en
Toen FI
Voisteedt
strand.
dan bad ik
.orde Hl]
het doel was
beloofde mij
wi izen, boe bet
der rijk is. Ilr
fIUIaplellen Ik
Hof uitlekte,
antwoordde i 0,
len. Ik zweer
WRS gem&llkt,
halen.

Contraverhoer :
of

Ik weet niet, of hii p-ewl\lIgde nn
I eie z,'Rk, totD bij aprak vnn
, t zelue mij dat hij bij

Ik zweer poaittef dat Vol ..
het lOsse corset en dn bloot--
vlln den strik wIlren. <

bnd betrekking op den 22sten

,STELLENBOSCH.

.Ann den ~6U"

Mijilhejlr,-Nu dRt de tentoonstelling Rfgeloopen ie,
is ODBdorp weder tot lijn "f\Orige eeDldme stilte
teruggekeerd eD gaat een ieder lijns weega. Wel
hoort men nagalmen 1OOt.la die, dat de vervofI!Chlng'
l8Chikkinll1lln op de teDtoonatellina' niet Rl te beat waren.
Trouwens, dit ,is g,en ODWIlAl' ~o?rd, hetgeen uw
correspondent Jlit eigene ondeJ'VlndlOg kan sta'l'en.
Ik wil l:open, dat bet comitá ~ich het .,~Igende .ilUlr
een weinillmeer &AI bekreunen over den ln .... ndlgen
men8Ch. Het helpt niet, dRt net oog de b80lrlijkbeid
I18D8Chouwt, terwijl de mRag oda. bulp roept. Waarom
konden er niet vruchten voor de bt-loekers worden
verechaft? WaarolD moesten lij zich met J1Uluwen
ham en brood vergeno..gen, ep dllt wel tegen d.
groot8te moeijelijkheid ter w.rald. Ik. ~ou lDeer
wille.n le!!,gen, doch I!~noeg. Alleen WIl Ik hopen,
dat bet comitl! dit 8ch, 1~lln &al aannemen ;n den
lI"eest, wRarin hotehe ,<schrijvea is. Het belloek
des GOllvllrneurs deed on le !laTten goed en trRneri
biO(l!elden in iedel1! ()Qg, toen ,IGod aRVe tbe Queen7
door de bende werd I18Ufleheven en ZEIc. lijn griis
hoofd ootblootte, trou ... gevbl~ door vUJen oudsten
"l"ertegell .....oordfger, Ooze Gouverneur rchiJnt d~
allerTriendeliJkete, menllChhet"ndlle en opregtste
maD Ier wereld te zijn, en men kan bijna niet geloo-
ven, dRt .hij in Slaat kan zijn e~ Zulu te laten dood-
8Chleten, nOll mIDd8r een vrij :yolk VRn deuelfs onaf·
hankelijkbeid te berooven, ell bovenop hunne vour-
mannen in den tronk te !.ateIl[,q;toppen. Zoo hij het
oprigten vali een jalg "oor Jien ook goedkeuren 1
Wel, wij zullen zien.

De "PhyllO'xera" schijnt
het hart t.! .1Mn, bi i het vf!l;n~men
wot-stingen zii Rftnj!'engt
wijngaarden, en wij ku
dnnkbaar zijn, die de
tot het nemen Tan V()(ln;(lrll.
lukki!f1!te dag voor _i "nl\ ......'·""

geneeade pllUlg albier
lijn humeur )1ieru,er. Het
!ring artikel en gelooft, dllt
dreven werd dvor bet "Pr'IAO'C7Ahl

in goede terlllen te bli Iven i
genoemd blad aldos 8Chrl)ft.
deele zijner he,e, zwarte
luicht bebben i maar
Boera," én boe ~rder
hoe beter. Ik wil b"pen,
zulk mal scbrijven niet zal
omtrent io ,olie
gevreesde pluis te weren.

Ik ben enz.,
- WILLI.ut. CATIOl'i BRANFORD.

met de

o.n boe Vo!.st,'eat heJD.
11 vrouw bad verzocbt Hobn

hem dan t.. "l"AnJ(en in
zijn vrouw £ÓOO wilde heb-,
door V (,Ieteedt naar. lIoIm
JII:DWlfij um le zeggeIl, dAt

G etuige veTloc~t den

.
'DE NORM'AALsOHOOL.<

, .~
ÁIJIt tld B8akt."r.

Mijnheer,-Ik wil hiermede Da. 'All de Wall dank
ItIglten Jf a 'r 1ijnt! w&AkuuuD~eid omtrent "nw moe-
dertaal. Ik hRd j(illiBCUt, diU uWil kolommen opge-
vuld .ouden worden door I:fkwamerq echrij,er~ dAn
ik 0"' ~e IlIAk~door Ds: vl\n de Wall UIl !tilt llicbt
ge'bra,rq mallr ~AAt het 8Chijnt dat de een op d~
ander wacht, .dlt iJ.; bet mijn pligh~!Dt a~.I!~u ~.'t
velen, bem openlijk te dauken. 9""r al In .VI'l)D]l'IIOlIr
lIan het lich~ brell1fllln VHn de stiefmoeduh)ke beban-
deliJlg" die he' Il,hnd~.h (lP de •NorlDaal8Ch~~
geniet: en ook li, hl'er J' .. I~ Ik dall~, dfl~ Ill)
one iD u,,!,e ioleiding '1111 1') ..... ,~nj v..rder 107~hebt
hebt,'welke plAats h .. t UnllandlCh qp de NOl wa&l se Il :",1
aangeweko is w"ni'd(l(lr. wij [M. ,,!lU de W lJ'81'('hrlJ-
v'n def te ~lor \'crst~lU1. Ik aebrijt dit, opd ..t ne.
vlln de ,Ien knil, dftt hij in dese niet Allello

er Yt'Itll1zijn, die lijne p"'pngeo /.ot
,,;.....it.....1lA1 toejuichen, en die h",.~k

I!Chrijfp>1r, opdAt de O~torell
zien kunnelI, dat de Hollandaeb-

IPI'tIkIBl}dleond'lnllteQ;heJl1Ider school nie; tevredc~ lijn
Hflll&nd~h aldaAr Mnfl"e'f&sen
ik alln DI. StegmRDn te &ej!Wen,

,"rlllJll~(IWh"i:d om .oor die inrigt.inlf
niet nrliesen wil, bij
moet om een brief Tm

anove~l steun acht~ zich
umg eD lOlweg op luimige

.... '.ntwclni'tl,,,'" maar ee1'llt de ll1\1ndpll en
ljl OfrrwCl;on, om dM een m6tlr.gep,~t

d lint woord te kunnen lleV~D.
NL...,.,nft'''''' "r~a~t nM Ds. Ta,., do 'VAli, lt le kClII

.ons npkolDl!u om van da l"tellennll '" ei~h~n.
l~erlin~~1l in het Hulland8cb geexltmlDeerd

worden' Te ~"en Wfla milltlClllen te II&Ilmll-
fJU~lln "".18 IlO onnatuurli iIi lllot

Nt,~"'rn",nn zieb ".rbeeld4o!. Althnn8 het "'RI
d<'t liet Holtandeeu op jl"llIke~1 voet

Erl.ICelJCllgeplutst WOld, omdat de Nopn.',I-
d(\(\r de Holl.ndsch Gerefl1rmeerd.

ia, waarom bet wel hij ourRti)le~ kon
OpIIOD~.enom eeD weinig m'ltIite voor Itet Ho!l ndach

Verder kOIl ""f Iienr moet!t het ij h"D
OJlj{'ek:OOllllnziJnl oll;lda~ "erreweg de OIeeste bij rM~en

landaeh"prekeude bevlJlklllg I!okomer IIJn.
en ander IlChijllt De. SIep:mllnn J ehAe, eli al

oog yerloren tt! h~bbeD, l'lOd.t de hennl'enng
Wn.t1 aeer I!"pnst w.... No;c iots,-

~ij leer, dat toen de Hollaud8che
bet inetituut Ti'rlaten hw "Qllltde
op die stiefmoederlijke wljse voor

lO~.L',1 ,~" 1" '. n. Stt>gUIann
d, Jl I' ,lJ" taal volluml'n

lI.",r dIL bot"'IJl' din gmote zorg
HolIllDdliCh! T~n IMUlt.! \\tillk 1)11 SL":Z-

Cbratoren der NorlDlUlJ.clD-IOI-...erzekeren,
HoUandl!Clte taal niet O~ ge~jke.· rMt met

K"<T"lfIt!b ,,"ordt, %lj de onderstl'lIninr
KiJlIAnt1llCh-l!D,reltellde bevolking op groote sehRal

zullen ..
Ik ben, enz,

EI':l'( O:iDRRSTl':l'NRn (J~R

NORMAAr.scnuol"

Gemengde Berigten.
PAARLEN VOOR 'WIJ NitS.

Hel "olgeode. vermak"ltJk~ I!'l'vRI houdt illl Bnlle-
lAr.cl.<tol Randadht llewp'lIlnen ,nn allen di~ bRrt heb-
ben Toor een 1f"e(1 glas wIJn

D~kter Richl'dson, <ie welbekende tutot"!lttr en
onl'i\terper van db volmlU1k~ ge~ond~ m~r lllterst .ver-
velende idoR.R),slad HYIit'lpvha, ontv1D;! k"rtehn:ze
een echrijven, "'Mnn, hllm wérd medt~edl'eld, dnt
hem 'bij Iegl'at de fcrmMrde 1I'iJnkeld~r VRn W1jl~n
Sir Will ter TreveJnn, bevattende e~n schilt \"an IIude
Bn ko~tb:lre wijnen, in voJl~n eif{endltm vt>rmaa);t
waa. Sir Walter, moet m~n weten, ...as zelf "~f.
8Chalrllr" j trOQ~llns, hoe zou hij RDders hebben kun-
nen "SiUIlen, eijn keld"r nl\ te laten RRn een man, die
Rller:min.t in staat is, den inhoud er van to wARrdee-
ren.

Np zit echtt>r de brave dokter met den wijn 0Pl'"e-
8Cheejlt· en belAnll6tellend wllcht men af Wilt biJ er
mee aan'vangen &III. flem opdnnk ..nI mag en Wil hij.
niet. Flem in vcHinp: brengen, 8tn)dt mede tell"en
zijn. beginselen', _nt anderen zouden bem drinken-il" dr. Richardson lOU die g'rnota zonrle 'op Zl)n
geweten h"bben. Het "Ulverat zoo h~t lDet liJDe
leer strvoken. "Mneer hij AI dien Bourgogner en
Rumheimer, .h vocbten die uit dell BoOse zijn,
het "'e,fvloeijllD in do I[ilte It!e i doch, afgezien nOll
nn bet onheil dat hij dRardoor aaDricbten lOU onder
de v1l!111Chen,venet Sich dee dokt.e1'8 ontug vQor lijne
belUl! teg8n dezen herOleken mllBLr.el OUde wijn
toen !Vertegenwoordigt in deze beschonken wereld
eene DIet te nrachten wurde. ~

StAAnde voor dit J"lnhjk elliemmll, heeft dR ge-
leerdé mlln in het )Onllste nummer VIID McMciJlmt',
lofll4ar:i .. ê zich om raAd en hulp I<ewelld toL het Brit-
8Ch6Jl!llbliek. Uit dit beroep ecbijnt men op te mllken,
dRt de heer Richard80n rondllet DAAr een onnoolel
per~n, elle beteid Z'lU gevonden worden aen wijn
tegep den vollen PflJ8 VRDheUl v,er te nemeR, onder
het tt11llig bedilIl!", dat hij er nooit eeD drcttpel 1'IIn
proeT.,n IOU.
ot .uIk eeD toonbeeld VRn oft'e"aArdigheid eD self-

verlOOchening op deze AArde un te trIlIfen aal lijn,
dunJr1 ons ietwat tWJv.elacbtig. HOpeD wij in elk
gev ..l, dRt h.t kOl!lteliJke vagt ten Blotte den weg
,inde YOJr welke d. milde "Rtour het beetemde. De
p/lyU(}XerQ l1aJttttrix, lit ODIJtil n,- op de hlelen, daD
dat 'We niet met dubbel leed wel~U een goeden wlin
zoudfn lien "erd walen in Terkeerde handen.

-'j{:&CIIPT om de menaehen het hoofd te doen
dmalJen: Kom lant in de kerk met ki'Akende ate-
vela .,tn.

~})OITOR: "Schrei,niet lOO, ventje, uw IURje zal
sP?ti',g geneza, lijn:' Kind: .. Ik huil niet omdd
IlJ ~ mazelen heeft, mUf omdRt ik bang ben, ze
zelf te k:ri .)geD.", .'

'')

I 'eI, •
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