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~~~ hb~ut 11 ~il~ ,~x ~ighl8 (~~"~~~~~l~i ~~~.~~,_.~.~~-.~-~, -. ~~~~~,~.~~~.~.~,~~,.~.T,~.T.~~~~~=~- M~M~~RY

ET~~ST:U~F'ëLb~;~8~Ë:s~alu~ IJZERWAREN! IJZDWAREN! EXECUTEURSKAMIR
lI~e; for all Hortes •.:·{W'illner on fi'st I . .

:~:~n~"~;;::.!:;wT:;::;,:~:b!::fid: H. E. RlJTHERFOO RD ~ BOR0EDE RPoltlieke Verko,ping•
, t for agt'; 1 nti~P..ht'ats; for all !

5; if for £60, ,D». allowed ; j( ,
20 Ills. Any lurplbs ruliz;ed above G~oo~te 0: e Ven~tergl8S Stopverf

'\ I Raau\\Tt' O:ie Soda Kri8tallén l Stockbolmsebe Teer'
£50, presented bY,L. W. CLOETE, R',oJe M<:~ie Terpentijn MRchillpsmepr'

eight (or age j.li "Jilt; T~~~wll1ner: Vt'r~'t'11 (6e~.~!,rteercl) . VenlÏs Aluin in Saukkeu. :'
lb •• rxtra; Entlalle~ i.$. Th,:Cup lo. ! • " ,j "1 ; . .
it t"o years in aucc~l,ipli with h"r561 i Braby s ;Sun Brand .Gega vaniseerd Ijzer.

together with () per cel". on all Gl"cillIJ. Kop~hl~ keil' Slijpsteeneo . Toitletstel len
, for which all wiuneramust enter; ~,: Gootwetk K.oetsligters .' Ra:ndsloten

" ! Vorslen Borell ell Ollllllal:en J{i81heng-sl·1js
ile heall; "elter weighls for IIge j HOlltsehroevell' Guesl'a Paardt'llboefijzerJj lj'QpdkislC .. h.~sllig
surplus to go lo Ihe, Race Fund. Spij:ke's .. Itlle,soprlell Nyt'. Molen.s eli .Worst~ Tuiilharkeu

Spa~ ~ le" ij.'r,dugell 1ll8chilll'S Sch8Y~1l
Dubb~lvlak Hamers Blikk"n Bor,dell Nijptaugeli

N Sch.pli'lI.chart'll. Riliolood Villen en Raspen
, . " u~ted, ;to'; . 7. lb.. extra~ I C. S. fir~f'T Beit~l~ Blae!zill k Hoefij zl'fllegt'ls

: . willliiJ striqtlj~erecl W. Loo~le~1 PIJpelI Kampk.,tels Gegolell Ki'P' rwprk
Raee~n..·· ; '. ,K~ulwiagells , NegE'rp. lIen' Scherp Gert'edllchall, alle

• Sa.beariber ol fill &0 ,be Race.FIUId. . I Gtg"' hnist'.'rd Drllad Z('eppotteo Soorten
betweeq.2aDClS.p.m., op ~1,6tb ApriL1' I LiJ·m .. ouen Kllrkrukken.

b.,fore tbe RaCet, IDd dec1arátioD8 to 'be . " r

. . .' .• ;,. ,,'. " ~a~fer~$, !8~eu; Wagenmakers ~Iatel'ialell, ~al·tl·~dell,·
to .tart for a Rac!e, &h. HQfIe:nWIII 0'. I. Natalsclte Rem.ers, ~taafijzer, ltomlRekracbtell,

. Botten ~D Moeren,' Grendels eli KIIll}pell,

QSSBBlWBRX 5 PLBITWABBN,·
. i i ALSqOK EENE GROOTE VERSCHEI DENHElP .

i ALGEMEENE KoOPMANSWAREN:
Ex "Beatric@," binne~ kort v&n York B E.; RUTnERFOORD 'i BlOEDER.

Z~llen de Onderget~kehd~n unne ~erde Be~nding ~.~,~. ~~. ~: ~~~~~~~~~~I!~~~

Halsteds BerOelDde CeBWlv_. ·_ ~tr~8Volel. C~e8chei' en Oostersche Prod\kten.
: . ,Br.eiDlac"iD~ a.~eD.~.\ D' "ElbDder~teekeDél~-'-'-oD-tao-h-epe-n-t-ba-ns--------:----

, Onder de yele Get~gaohrift.en: die "ij 'fan . hebben, dr.e dDze Broeimacbi. I . . E II T . " , h '"
, b'k . b' '1 d !. j. ; x &lwan van OOC OW',nes.ge !"ul en, IS et 'f0 gen e. I

Welliqton, 8 NO'~lIIb~r 1879. - 2100 KOLLIES THEE, ~ESTA..ANDE IN:-
Co~goia lIalveltilltjee eo Kistjell '
8ooohorig in Kistjes, vier kwaliteiten '1
QilmaDs MeD,"1 in 10 catty'en 20 catty Kistjes
vy.lrieken~e Caper,' Welriekend,e .orange Peko eo Gunpo"der Tbee.~ DE Ondergetee~end~ Eli publiek doe~, ver·

I' . . ~ i '. Ex" Bermau ,,; van Bongk~, .. . koopen op zIJn pla&ta " Conterberg,

2~O lGsf.ep!GetDbetkonfijt en Ohow 'Oboj, in Kisten varl Zei 6 Ibs. PoWen eb tt~aaV Slbs;. Op 9 Maai"' aal.staande,
Pot~. "ol gev#gt., .,. ;"

I i al' VlRlfACHTJNALLE DAGEN '

+
.! Ex "Peggy Dog" VaD de Per_be Golf

00 KOLLIES DADELS, in Matten" Zakjes en Ki~ten.
i Bll BBB,BEN 'VO.oR8.A.N:OIlN,

~tu, ~~el, JI*, Rangoon ~n .~~ Rijst, a~1t Kauritiu Suiker.
Iilen groote yoorraad van alle kwalitel~'n la groote eo kleu:ie Zakken.
~lIes ver~rijgbaar ~gen de laagste M;arktprijzen. ..'
! ; • J. G .. STEYTLF.a & ,Co.

Geo..:.Ltraat, No. ~8.~ ;

•

DEEL.! 50.
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ZUID. EN OOSTAFRIKAANSOIII':

INKLIJKE M4ILDIENSi'

, .,
t

De .S·ooo'1boolmnat8cbappij "UNION Jl

(OUDfIT&Sl!.D ).

,~ -.,

De Stoombooten deler Maat-lobllPpij vertrvk-
v n Kiu,lta I naar

ENGELAND,
Madeiu, om dpf' an,liiren'!'Tl'i'iï.:8 '&i!,' fé~'1.

e lena en Ascel!sioll a,,,,I~~~~n·le op hC!JRllldo
'8cbelltijdrn.

AN, Kapt. CRl"TCHLEY,2 Maart.
RIA, Kapt. L'IKMER, 16 Maart.
, Kapt . .MANNING, 30 Maart.

RBAN, Kapt. WAllLHOIl, 13 April

UI: UI~ KIJ~T, Ht:l\S F.N N \T.HI
V ..rtrekk en . ,ij om de vrertit!n ttalleu, na.
IIkOlIlrl van i~dae Sto ':r,h.-ot 'an E. f(' hj,,, ,
eens i" de 28 d'a;.:efl . et du Stoomno.u n""r
1 har. reis voort "u., r

ON·"'WEDNESD.

ST ELLENBOSCH

TUf RF
CO)(1"&]!(4~B

... 1 I··

be'bbe~ deo I~t Qntvangea.~J.i~!d~~~~~,lr8ll1~1.~4IeD~e),te rerk~o aUe CffliJdANn
I ;.

L:,v8D~ Have.
40d &ba~ en Bokken; in extra lc"bnditi. ,

4i P""c&~ge Jonge Hengsten, 1_ 8 jaar oud
,! 8

1

H.rriel., ~,t.en sonder Vew ...
Hi Extra ~"are Slaa-t- en Treli:Cl8IItD (puik) ,
" 1 H:dra::NUaiqu Bul (rood)
16 ~teo, vaD goed ~
HVarke~s.

;'Boerderijgereedschap.
; , .. )

W • ..1p'i""wagen kompleet (nieuw),l oude do., 1Nieuw .. Open Yerenkar, 2,apan J,ukken,
3 sfl&n Tnigen (2 balf.leten ;en 1 nieu")r 1 ~ Njeuwe ~rtuigen, 20

eu,,,el'Ve:lsalld,tlIn, 2 En~eJe en 1 Dubbele-roor 'Ioegen, I NieDwe Eg met Uzeren Tanden, 4
Beellteni1r.llloD,:6 Halfaam", enr:., ens" ens..' , I

. . . . HUIS_A AD .. :i
groot al!aortiment van Stink~nton en !(qdere T.afels, Waachtafels, Stoo.

Vederen Bedden (nien,,), ! Mat~o (nieo,,), IJzeren Ledekanten en
. Koperen tKetel8 eo Komfdren" Lepels, Meal8h en Vorken in soorten, GI8B- en
Ppraelein,,~n en een groote 'foorraad. J{:e11jken. en ande~ Huishoudelijke, .' .

voor :-reke
bebo.(irende,J

TO

ZA~ZIB? R,

GRAtiEH,
i ',' . t·

VE~DER.: .30 muddllD Koreu, 20 mndden R.og, 20 mudden Haver, 2 mudden Erw~lln, een
gr~te ~r~ij :K';.( en wat' verder ten dage der Verkooping zail wordeD aangehragt.

~uim Krediet en

W. 'Wo OI:lALMERS, ESQ., e.c. & R.M.
J. VRR' PE Ln, ~U)., ESQ.
JOijN BRINK. E~; .
J. G. FREISLICH; EsQ.
w. ';\lORKEL, M.Dj, ESQ.

Delagoab.rai, Inln.mbeee, QllilJimane en
.Mozambique a.u. Ip~g~Dde.

Rt'lourk.ar'jeil worden ui.g er-ikt I. g.en \'er·
ind-rne Prijsen.
Vcor Vracht ef Passas e do" men ann-o k hij
Ka.uoren der Maatschappij, in de Aoiu.oIey.
t.

; .

,·...f .

1. THE HOPEFUL STAKES, a of '£SQ; Enll!lnee £8~"fOt Ho!all that
have never \\'('11 Publj'c MOlley;. weight for a ; li mill'. The ".i"DE'r'to pa,. U!to'lbe
Rllce Fund. '" \ .. ,> ,;,. ;

2. THR STELL.ENBOSCH CUP, r "ith £SO added by the Club; Entrance
£5, for all Horses, li milt' heats; weight fur :agf"1 The winn-r 1.0 [eti1ir~ the au" until
the ue x t m~dill." ' I ,l\i·. .
, ,3. TH F. LA Dl F,S' P'URSE, value £~5; tr,nce £3; welter ,,~~~ for ognnd
10 Ibs. extra fnr all Hllr8P~, ! mile heat... ~il1l1er lo bil sold for·1£75;. iffo.r~,
5 Ib~. al lo we d ; if for £50., 10 Ibs. allow . for £40, J5Ihs.; if for £30, if)l\L
allowed. Ally surplus realised above these to go to the Race FlJn!l. Geut1ein'l"en
RIJ~r~. . .

.4. THE AGRfcULTURAL CUP, prese .ted by ALÉx. VAN Dd; BVL!.

E'<l'., IIi h £20 ~dde": hy the Club; weiJ.!ht ; 1 mile; Elltrallce £3; for a,U.2,a/,u
- -_ '.--'" . ,.' 13 y,:ar "Id -Hor-es.: Th" Cup lo become Il! propertj' of all' persou ,w;ho lOlly \.rill it

Naar Engeland Vla MadeIra. ! I"" J"'~ ill slIrC<'ssiq,,, wit h h;llr$es bonafide h prdpt'rtj. "I;', ,::1&: DE Kon. Mailstoomboot [ 5. THE DISTR,ICT CW, 'a.llle £50,' esenred b, Dr . .ALBEIlT\"N. S~Ilt.,: wb"
, ,,~~. AFR I CAN, W. C. ! £25 lIdded "y t.he Chio, for ~orses owned . eM. 111 th i, Distr:er1i H mild heats ;

. '~~v CRI,;TCHLEY, R.N.R, ,Gezag- wt'ight for age; Elltr~l1ce £5.1 The CLIp to e th" pwperty of ally 1',-r';Ol.1who .milJ
v~rder. zal als bovengemeld v,tlrh'ek~en op win 'il IWO yt'lIrs III succession.wit h.horses :hi,s' property,
Dlugsdag, 2 Manrt. toll • Ul!1' 8 uamiddags. '.
pa.ssagie',l"8. gelieven Mn boord te gaan aan de ' SBeOM
Ilost Kaai, Afreu Dok, niet, later dau 3 nor [ .
's namiddags. Geen lading zal ingenomen wor- T H: U R S DAY l

df n na 1~ 's middags op Jun dag van vertrek. . . ,
'\foor vracht of pnssl\ge vervoege men zich 1. TFIE HUItpt~E RACE, Il Purse 0

ten Karstore van de 'toowbootmaa.tschappij Hurdles 811(1 t wo Snd F"nCt'I:~~Jef't). Gt'nllt'
UDjon, lio. 62, AdJerleystr·aat. 2. Til ESTELLENBOSCH & SOM I<:R

£50, w iih Cur, value£30; It mile; weight
day, st'llinll stakes ttx~epted, to carry 7 Ibs.
th e propt'lt)' of I1I'Y p!"rsoll who maJ will it t
his property. • '

S THE FAR\1 tRS' PLATE, value
HorS~8; Elllrtlllc,,;l3. The winner to be
for £50, 10 Ib~.; lf for £40, 15 IbB.; if for
these pric,~' to go In Ihl: Rse- Fund.

4. THE W ~STJ<:RN PHOVINCE CU
Esq ,.with £25 "ddtld!by the Club, for all Ho
on thé filst clay, ~,·lIill1: purses excepted, lo ell
beeom» I he prop' riJ (lf 1111)'. ".,raoll "ho ma,
.bonafide his prllpt'rlyi '

5. THE VISITQRS' HA~DJCAP, v
public rno"eys WOII durillj! Ihe meetillg ;
optiollal tn iosers; H.'F.li mile, pOllt e!1tO'a

6. THE HACK :RACE, value £7 ]O~.
Elltra'I ce £1. The "inIIer lo be luid for £30.
Gt'lIllemt'1l Rider •. ,

BIEDEN THANS AAN

THOS. I<:. FULLER,
r;i'ekh'ur Ger.e raal voor Zuid Af,it,a.

Naar Engeland via. Madeira.

fl'}E KOll. Mailstoomboot
AMl<JRICAN. A. McLI!AN

t.... ;:B,ge .. c;.."... wÁIT, Geza~voefder, zal als
D017enrte,meld yertrokken op of omtrent WOI',t:S-

Februarij. VOOI' Vracht, of 1 Ilssage
'" .. '''' ....''nD ticb ten Kantere VBnde Stoom-
bootmaatscbeppi] "Union," N().62,'Adderle,-

Ververschingen.
DE LINT EN RETIEF,

Afsillgers.
Veu~u-Kautoor, Piketberg,

22[ Jan. 18&0. '

!{aar ~o~selba&i, AIgo, abaa], KoWie, Oost
, . Londen en Port Natal. .

";9

I' ... ! '[JE I'oninkli,ike,Mfalstoomboot
~':: - ..,1. ROM AN, E. J GRIfFIN,
;l"";- J RN. R, Gezagvoeeder, van EDge-
?~ .'! land verwacht omtrent 2 Maart,
zal Ills ~vengemeld vertrek ken zoo spoedig
mo~elij k !ua outscheping val? bare Knapstadeehe
lading. .Voor, Vracht eli Pessage. doe men
aanzoek [ten Kantore ,an' de Stoombootmaat-
schappij l" Union," No. 6~, Adderleyst raer.

.osselbaai. Algc)abaai, Kowie en
; Oost Londen.

DE Koninkhjke Mailstoomboot
TEUTON, Kapt. E. MANNING,

RN.R .. Gezagvoerder, omtrent 22
F(lhruarij l'all.Engeland verwacbt,

~l als bqveDgemeld vertrekken zoo spoedig
mogelijk na ontscheping van hare Kaapstadscbe
I~di!lg. Voor Vracht of Pas,agc vervoege men
zich teu Kantore van de StQOmbootmaat.acbappij
,I Union," No. 62, AdderlejAtma.t., .

1. Imported Ho~ ~d WiDDen on Green Point
~. ID nent of any diepute ariMDB',the South'
3. All persool entm1lif A' Horet! to pAy lOe.
,. No person will be ~'1owed to eoter a
6. All Ho.raea to be ehOWD. And soteredin _.. ..... ,.... .1
6. A Il Eotriea to pe "ni to t.hell'!""-I,~n_ ..·

mad~ by 7 p.m. 00 the _oie dAy. "r All Jockeys to be proper1.r dreMed .
8. All WinDmI to.be JOld "Ithi their lO.lAIrelDlII'l.l
9. ID. 8\'ent of two BOl'Ift '"" ~iDg eotered IDd

Ihal.l; h!ceIVe balf of the valqe of the' Plate or P~.
. By órder of)

Naar Port Natal, te .l'tJosselba.ai, Algoa.
baai en Oost L.onden aanleggende om

. alleen' Mails en P~ssagiers te la.nden
- en aan Boord te nemen.

,D, , E K,oni,n~lijke Mailstoomboot
NA1A,L, E .• T. LITl'LBTON,

" ~ I!!Iagv~raer, ..al als bovengemeld
nrtrekl, '100 spqedig mogelijk na Mnkol.Ost
'ilan de h:. ;M. St .• "T~u~on," nn Engeland.
'foor V TRcM of p;assago: vervoege m' n zich
~n. Kantore van de St~mbootmaat8cbappij
'~Union," 62, Adde-rloystr$at.

:KennisgeVing' aan iS
I

St8Uenbosch, Fep. ] 2tb, 1880.

A. KOR.Sl'EN;
G. BR..&ND,.
Hon.' st;eret~rip.

..
ZUID-.AhIK AiANSCHE

KONINKLIJKE MAILDIENST.
I

Ut Kol. hou. ~IlilLi.if.
! ,

: : [

1)E S'comboO'r,,: drZH iLi it' \'e'IITkkrn van
. Koaptt ad Ilnnr L("1den. om den allderen

bi, ~8<lnjl, via Ma~lfira "It Plymoo.th., le Sint
!Iele1la '.~ A B08tl8tot1 BIInlf¥gelHle op b p.~lde
~us~cbe"t1:Jrlen. Helo, f k a 'rtjfs .,ortten uittlerêikt
le£o" ecne velll.i, ,I ri: .: ,rill 10 percent tU!8cbrn
~n~elHl,d en ij, Ka ,pkolol,if' Jn Nat,al.
t:xtrn S.tl'a~cr' UU ARt CASTLE, ·Ka.pt.

DOWDY. .
Feb. 24, DUNROBL~ CASTLE, Kapt. WIN-

CHKSTER:. . !
~aa.rt 9, ~INFAUNSCA$TLEiKapt. H.oW80N.

JNIlERSO:"{ &; .\lQRISON, AI't~ntt-n,
- ,_::-,: , .J, __.._.._ ,.' __

De Heer L H. ~old~chmidt
IS Kandidaat voor de v~ture in de

Direktii der ~e Handels~
en verzoekt; de onders1leuniDg van zijne
Vrienden.

Den Hea,en VAM Dill!. B'\",L Jl Co., K".patad. i
Waarde Heer.n.-Het doet mij v~, I genollgen p

chinll, die ik V.Du lIe~~hl heb, I..n volle he ..fl hu,
Struie~ijer.n iD g.plioat.sf, .. uuan ik neleen .
Brotimaebine Kt'wreat le zijo; vali het restanI . .,
het andere br.cht een Vol;WBII8t'nKuihll ~oort, dood
YaD:hetti. \

Ik P)Ott waarlijk le¥lZen, d.t owe nr'l611'Da~:Ollle
" •.ioille .. oeite daAraan yerbouden rn bare een.

Gij kuot vao dUl!n ~ri.f ~ebruik IlIakeu alII
I ., Uw.

iJ
Ge~I~I~ea ~elie'el

richten, dit d, Ha.l.UtU Ctt~'," Bron-.
. Voor de .erate pro.rDe~ing bIb ik er 13

. krae", .~.. om~rent .. ~9 dagen in de
dne d-r Elj.ren niet '."'lIj:hLbaar "uen en

d~p, veroor ... kt door b~t nld iD tijds hr. ken

il die ik beproe(l heb,itJitboofde 'ID de
werken. ':

,
&01.0*1&'

, f
0/

i
MALMESBURY

URSKAMER,

I

Execnlnce T8IItameqt&ire in opgemelden
Boedel .. Ipubliek d~n 'ferkoopen op

24 Febr. aanst.
~r plaatee Bloemfontein, alial Vaalkloof, in
d,o . Af4eeling Malmesbury, alle LOSSE
GOEDEREN toi den boedel behooninde, be.
.iundein :

" Paarden (Ruins)'
ó :Herries mei Veulena
11 Ezela,

400 Schapen, .
14 Aanteelbtl<tstcn, in goede conditie,
4() Varkens,
,2 Wagens,
1 Kar,
1 Zadel en Toom,
t .Urie-voor Ploeg.
2 Dnbbele-voor Ploegen,
3 Enkele-veer do.
1 Losse Bok foor OBllienwageDB,
8 Span Wagen Tuigen,
2 do. Ploeg do ..
2 do. Zwe~la,
6 Zeisaen, '
.j3 Wijnvaten, ·ot

en bet overige Gereedscbap tot de Boerderij
be'h06rende, zoo ala Pikken, Graven, enr-,
ens,

A.LSMEDE,
Het g<l;l·o::.e Assortime'Jt HUISR!AD. en
eindelijk .' .

GIUN~N.
60D Mudden Haver,

, 200 do. Koom,
100 do. ,Rog"
::lO do. Garst.

B. WETHMA.R, Secretaris.

J W. MORREE8 Jr" " ao" Afaiager.
.MalmO!Jbnry, Jannarij, 1880.

'DE.HEE;~ JOH. PETRUS LOUW, van
: . 'woning veranderende, beeft lien Onderga,
t.eéksnde .gelast, publiek te verkoo~n tez:
plaatse "Leeuwenkuil," in de afdeeling Mal.
jnesbury, op

Woensdag, 25 Febr. 1880,
DE VOLG,£:NDI

LOBSE GOEDEREN,
G Ezels, 4. jaar oud, groot en sterk
18 Paarden, Rnius en Merrieti
4. Slagt- en Trek~n
13 Aanteelbeesten
}ti Varkens
1 TentwageD, nienw
lfBok wagen, do:
1 do. do.
lOpen Kar op Vereu
1 Bakkar op Veren
1Wa.terkar
2 Dnbbele-voor Ploegen,
2 EDkele do, do.
I paar extra Kartoigen
2 span Wagentnigen, kompleet
2' span Ploeg do. do.
Zwengels, Kettinga en Tonwen

300 Musden Zaad.huer
100 do. Zaadkor8n
30 do. Rog
40 do. Garat
3 stel Lederzakken, bijna nién"
3 do. Zeilzakken
2 Zeilkt4bben
5 Zeiss8n, in goede orde
Graven, Pikken, Vorken, énl.

B. W"ETHMAR,
SeoNtaria.

!$ .,

. Malmesbnry, 20 Jan. 1.880.

J. W. Moorrees, Jr. & 00·, .l,&lacen. .,
I

Maanden11 Crediet.
ZON DER RES E R V E ..

500 Mud Zaadbaver
200 Menno Ooijen
200 Jooge &mela.
200 Haml:llAmmeren
100 Jooge Ooijcn, 18 maanpen

Eenige Ezels en Merries
l' l<apkar '!
1 Opell Kar, enz., enz.

J. S. V-A-" REENEN.

J, W. MOO1{&EES, Jr. &; Co.. Afslagers:



,I
, ~

, ,..

1
1P"r Jonge'

aeetde Merries.
Kair :Esels.

$ S~n groote
grQot en vet.

300 Merino "'18;~4Jaa,pe
Boftkell.

15() Mudder) l!pnO'JUl'KC" Koorn, 200 do. du:
Toits Koorn soorten voor lIlad)"
lOO do. 'Koorn, 100,000 Havei-·

...,#:, .. '.!
~i

9 Slagtoeaeli, ' i" TÊ K
80 .on~iideo,
1 8pan~ qamara Oalen.·

·l

lOO Aanteel!

.-
.~
~;

<'
~" ~,

H H'~, [LY
~ Z.'
~ ~'~.~

~ ~:~;
FT~ O' d' lJt: Vll~hl1:gëteekeude, de flnat.s Keurboom,

~ te Claremont, gekocht en zich i:jld8..r
~,:, ~..... 7·: ter woon gevellti~d:bebbende, Uil dientengevolge~ r~ ~ , :#'1 als boven publiek doen verkoopen, ter plaatse

I' ~ ~,.~q selve i-«

aanst., DE UAPSCHE KOPERlIJN ,MAATSCHAPpiJ 'La~g:~~g~;~k1)~~f;~t~in:
gelegen te Koeberg. nabij, Philadelphia,' gr.oot
tezamen 2,700 morgen ; welbekond nis de beste

KEN N'ISGE'V" ING ,;t Zw: en Veepla&tsen i~ dat vruoZ'hl.baar

,
. . ',',: I' ' , • .' Distrikt, en volcp voornet van wver

.1.. Water nit standhoudende Foutr-inon
, ' .:._._~ " , '\ . .,,!lt' Woonbuizen era de vele andere vereiscbte

D',AAlt vele aanzoeken gedurende den ll~.a~~n tijd ontvan~~n ziin .~oor den. Koop,~,' an i ~~.otiwen zijn sllftisant en gcridlijk; en im beste
de ]Plaatson behoorende aan de }{opermlJn :trIlUltschappl], zoo zIJn de DIrekteIlren , . ,

der s:~m1Ide Ma.a~schappij geDe~n, ~f80boon on'lf~U~g te verk~Qpen, de Plaatsen ~,oor 'I~ 2. LEV END E H~ ViE. _
een.tll~lfrk va~ Jaren.~ verp&? ten.; . ,", ' ' ,; I 10 Pmohtige geclresBel'rde Ruius, ~ tot ,

Ten~era worden bIJ dese llltgenopdrgd tol 15 :W:A.ART AANST., voor de P8c~trvan ,jaren ou.i, 13 I!ocdgetedde Hengsten. 12 stnke
de ondergemelde Pla~~en, t~ worden,geadrClS8eerd aan het Kantoor VBn d~n SupeMnten- I Ezels, 20 uitgezcchte Annteelmerrivs ("!d en
dent der ;1rlaatschappI), Ookl~{>, Na1I!sqna)snd. , • ,;.' , :' i zonder Veulens). 120 Áf\llteelbet1;tell, 14 I'rek-

Personen die' voornemens ZIJn te Tenaez;en wOrdêD verzocht bet tijdperk op te: ~"en , osseu. 2 Hullen (beste rns ), 500 AaLtcclschapen,
waarvoor zij wénschen te pachten en de som te meIdl"D die zij jaar~ijks willon betalen ~oor : OiO Varkeus, enz., enz., en
de huur van de: bijzondere plaats ..~aatvoor zij aan~~k doen. .' , . ... :' I TWEE-E -TWINTIG STRUISVoPELS
, Daar Namaqualand de uatnuelijke W oonplaata v.u den Strwsvdgel 18 zIJn deze Plaa,blen ' van omtrellt 3 jaren ond.

bij*,udet de aandacht waardig van .hen die de Struisvogelboerderij drijven, zJllkl_.een
fraaien loopgr~nd voor de Vogels be2tittende. ',' ~"" ' .' 3. GRAN E I'l ..;

; bM" n &ed A' 140Mudden Vroeg Baardkoren, 160 NoddenNamen der, Pll\&l.8en te worden nrpac t orgen .• . en ere" :nl...Garst en Ilaver (vQeder), 150 Mlldof';.:....f"st.
Modderfontein, met gerieflijk Wt>onhnis, ,

Buitengebouen en Tuin ,oB80 T7630'78 4. BOERDERIJGEREED'SO!JAP.
Nababeep. 1,620 31~3'43 4 Howard. Dubbel-voor en 3 do. Enk~~voor
Keerom l~jt~J 84756'71 Ploegen, Land en Braaidands' Eggen, f3 nok.
Riethuis 15365 4$1.0 32521.86 "il~ens, I< apwageo, 2 Kap· en 1 Hok·~arren.I Jllzálfontei~' 1~P7' S07Q4'iI) 1 Wlnr do., 2Wanmadbine&. ~agcn~ en!Ploeg-

, Spnpgbok ' 11120 206.05 86235'88 tuigen, Vaten Pikken, Graven, 1tJanden, Zakken
Dansekraal ... 68'00 t· 14892'47 1 ~n de~gelijko benoodigdbeden.
Wildepaaroe Hoek, 1Aandeel. .•. 4618 977"'18 5. MEUBELEN.
Ou bees do. 7~88 300''0 .l6278·01
n~Riet: .. , '''c' ... 11129 . UIB9'9S

. N.B. De hoogste of iedere Tend~r ni~t n~wendig aangenomen. ,
, ~e~,recht;pm Mineralen te zoeke,n e.. MIJDW~~ ~te doen en de mngi tot ~et.·~D-

leggen en geb1'uiken van een Weg, een Spoorbaaq ;0£ een PaardeI)spoor ·over gezegde
plaatsen wordt" gereserVeetd.. ,~. i .. ~. ' : : ~

, Verdere bijzonderheden knnnen ~ernomer.. woroen op aanwek aan het Kantoor:'van
KING & SON,

Wharfstraat, Káapstad~

nen ten 10 uur, v m.
i I,ALBS. M. LOUH:'ER.

J. J: HOFMEY, a: ~OON, Alalagen, .

.~

Verkooping
Aanteelvee,

, BOKKEN,
ed~ba I', eDZ~1
PLUTSI

B 'RUG,"
V AN DE PURL.

wegen8 sie~jke
genoodzaakt de ~I'-

zijne Plaat;a aan zijne .ooos
zal stellig doen verkoopen

DE: vOw,,,.......u
derij op te geven
verbuurd hebben
op

,Woensdag' 25 Feb;' aanst.,
LEV DE HAVE. '

! .

Ezels, van 3 tot 6 jaar,.
l'A!!~tP.ArIr1e Spannen

sommige met Eze!
de overigen door een

gedekt
8 Trek- en Rijpaardén,

Ruins i '

1Uitmuntende Ezelhengst
12 Trek en Jonke Ossen, in goede conditie
28 Aanteelbeemn, waaronder Koeijen

met Kalv1eren en fraaije Vaa.rsen
400 :Me~o Ooij.~n '
125 Schsap-lamaiers
100 Bok-ooijen 1.
100 Bok-lammess
50 Vette Varkens, .

!
BOERD ERldG EREE DSCHAP.
4 :BokWagens!(compleet)
2 Open,Karren (1 op Veren~
2 Drie-voor Ploegen, 1- VIer-voor do.,

3 Dubbele-voor Hdwards Ploegen, 6 Howards
Braakploegen. 2 ~raakland en 2 Landeggen,
3 Laadkribben. 1~Wa.ter do. van Cederhout,
6 Span Wa.gentu~en (2 Span geheel ~euw),
5 Span Ploegtuigen, 2 Paar K.a.rtwgen. 7
trekken ZWingel$ met Kettings, 12 Mest-
en Hooivorken, 8 Zeisen, Koornschoppen,
Vloergereeqschapi 1 Wa.nma.chine. 1 Keom-
harp! 1 groote Schaal m~t 6e~gten, 1 H~-
legger,' 1 ~eeppqt, Haverbalies. 8 dOZ\jn
Streepzakken. ent wat verder zal worden
t.angebodeni, '

:ANJ)RS. C. CILLIERS.

Lange Rug. 29 Januarij 1880,
N.B._:_AI!es zal: op de verkooping present

sijn en .teUi, vekoeht worden.
VERKOOPIN TE 10 UUR PRECIES,

t."tr8thi'ngen Ilea Jene •• f' ••,tlel.
J. S. &: 00., Afalagen.

BIJ

Bottelarij.

, ." p.l9pnoq .lad ·.IedA
o 1, 0 ... !JdO'JsaB llll~
o sr 0 'op 'opo '8 (: 1I(9qsnll ~.Ied
o 0 g~ p.lopuoq.led ·Qo.ue)Uu,.~
'( OO~ ,Sp l ul) .IeJA~~.d

lodOOJl ~ JJ MALMESBURY i

·mt.l~pn, 119s.lalifl'~,11 It 't' ~E%ecuteriam~~~
----...,.--:----------:---ï'- I " " " ' •I ,! :

1 MEJUFVR. DE WEID., ALS. LOUB$EtL.
sicb van de Boenl~riJ "illeDde on~,

salop " 1,'

Dingsdag, lG ~Iaart a.u.st,
ter Plaatse VOOU,OBZABG, nabij ~ ...
bury, publiek doen verkoopen, ; .

2 !'pan }<;sels " ~.
4 Merries met' Veulens
2 PaÁr Karp.árden (Ruins)

4Q Aante,lbeetJten
" Jonge Paarden

500 Seha pen
2 Bokwagens '
1 Kapwagen, nieu" en ligt yan loop
4 Dubbele-voor Ploegen
3 Zweed80be do.
I Drie-voor Ploeg
1Waterkar
1 Uráaklands Egge
1 Zaailaude do:
4 Groote Knipbaliea
G Hal ve Leggers
3 Span Tuigen '

Graven, Pikken. ens., ens., enz.
B. WETHYAR, .., Secretaria; ,

Malmesbury, 3 Feb. 1880. .' '
,J. W. 1l•• rrees, J ~ 4:•• , &fll.en.

i,

, 14ALMESBU RY

.EXECUTEURSKAME,
In den Boedel :vau wijlen den beer

: .l:JINDRIK;. WTIGAN.

DE belang,h,ebbenden in oogemelden
, zullen op .

ZatQrdag, 28 dezer,
ter plaatse .. H.rtebee8tfontein," i? 't
land, pnbliekdeen yerkoopen:- .

2 Paatden
2 Jonke Ezels, 3 jaren oud-
o J~lUge :v aarseu
6 &hapen
1 Zogvarken met jongen
1 P~r Tuigen
1 Zadel
1 Fakude!.

..
BIKCU
hftUek

U:aSKAMER
Verkooping.

Het ge~one: aBBortiment Huisraad. ,
Eene hoe,eelheid Rog en Haver wat

yerder zal worden aangeboden.
, :B. WETHM

Mal~esbury
In den Boedel van wijlen den MICHIEL AbBLUN' LoU;W.

T\E HEER HJ J. SCHREUDEa, dQor
.1:1 wkelijke omstandigbedlIn ,verpligt nit
tijDe betógbeid te ran, heef\ den Onderge~
kende lut gegeveniom, op , , .

Vrijdag~' 27 .Februarij 1880,
Publiek ~ doen verkoopen, >

Zijn Aandeel in d~ plaa~ .. Rondek~il," gele-
.r fleD in het Zwart~and, ID ac afdeeling .MaJ·

.. bury. . YERDER

nlleD 'terkocht ....Jrdenj de Lo_ aoe'eren,
1Ieataande in:

6 Koeijen ~t Kalveren
200 Sohapen :
25 Hamels en KapateMi
4 Trekpaarden
1Rijpaard;
'Esels :
1Scbotacbe:Bakkar
1Wagen ,
1Zadel eu 'toom
1 Span Tuigen. kompleet.

Huisraad, Graven, Pikken, en~.
B. WETHMAR,

Sect-etaria.
}{almesbnry, 20.Jan. 1880.
J. W. ··Koorreejl. Ir. " 00., ~fI.

DE Executeureo in bovengemelden
.. Tweelroilen," in het Zwartland, op

zullen publiek doen rerkoopen ter pi....,

Donderdag,, '

39 Aanteelbeeeten, waaronder ziju 100 Opregtgeteelde eobapen
met jonge Kalveren 1 Do. Ram

60 Trekossen 540 Slagtacbapen
1 Extrf. Bul, uit de stoeterij van 40 Bokkeu

MaLCx 2 Wijfjes ~n I ¥annetje Broei.Uuisv~1a
8 Merries met Venlens lG Prachtige Struisyo~els, van 2 en 3 Jaar
8 Jonge Paarden, Hengsten en l4errie" oud. die binnen .~ort ~unnen geplilkt

van 1jaar ond' ,'I worden (deze zIJn nIt de Hand: te
Een lot' Vette Varkeo8 ! I Koop).

• How,," 'Ubbo~~~~~ GP'E~!~b!N:.
] Drie-voor Ploeg I 2 Zeissen
1 Enkele. do. Smidsgeeeedscbap, al8 BllWJb~g, Aan-
I Hotom do. I beeld, Spier~aa", Schroef, Boo~~e,
2 Holld Ploegen I Tre,k- en, Spen'zagen, COZ" enS.
2 Egg~n 4 Twee Halfaam. faten
1 WindlllPlen 3 Halfamen '
1 Ketti'ng Pomp l· 'I ~ An~ers ,:.
1 Horn,aby'~_ Maai~achine, geheel nteuw 1 KaJatonhou~n Balle l .

1 Plei~erwagen .! I Lot, gezaagd ~n +n~ Ho.'
2 KapliiaV'en i 1 Sleepblok I, :
1 Kap.ogen : 1 RolbWk
1 BakImr' Pikken en Gravc!n
1 BokwIlgen ,_~ Il vSlijpstteen
1 Span; Paardentuigen; erws een
1 00'- Pl()eg do.. I Sto~f .
1 Trek vóor vier I NaaIbanK ,
2 Paar' K)lrtaigen 1 Lot Zakken, 1
1 Do.i EJigcleche Kartuigen 1 'Stel VeJlIlkkeu i.

I Do.: Borstplaten ~u~e en gebrrlde Vellen
I Lot Zwengels I Zellkl'lb 'i

I Hooi'Dumacbine 1 Fraai Zetnet, enj&.,enz.
1 WincimJlobine, .,,' .

Ir lal •• k ~~N A.tNnlnL i• .tt-liMa" ry Rlfea.ears .... er te kM, ,W.Me.
f

Malm!'l~ury, 8 Februarij ]880. I

.J. :W. MOORRK'S

Secret.ri ••

Os])ome's·
----------+---t---------------- !

uitmuntende PriJsmachines grelienn
:APPLICANTEN v()or

hunne orders te zenden, i

..._orrTS, LOUW'~ CO., ..
Eenige Agenten.. I

i,
i

j
Malmesbury, 28 Nov. 18'79.'

FEBRUABLT,
,I
1

- !

KLAPMUTS STA ,
""••,rn.", zij n ~r 'rrachridene

in goe~e eonditie, G.·fr.;
,,~~.....n en. Zij rijn bijson

naam, door wien s~j ingek

Fébruarij 1880.

.1~L,mS.F ,A~lagers.

:~ -,:,·cn
;' LIJ
Z

j.

,,' ••
'-J

~! '
1 ~~ 1:14

" ~
'1 ,Pt'.:., est

c:a....
I=»
!SI

~.

«
!cc
Z

,';,

BEPERKT,.

Kaaostad, 22 Dece~ber, 1879. ;

·B ErR I G T'.
c ,

DE KAAPSCl-:l E KOPER.MIJNMAATSCHAPP,IJ, G ELIM.1TEERD, hllTe pl~t.aen
III Namaqllal"nd iu pacht 1I'i1lg'"budeli' hebbe-nde. 81s pt'r advprkillie NI de Euitl

Afrikaan en andpre "ieuwsblade" heeft w!'getls; ~t'l onl ~ailJ.(en va'l ,ersehei_.dene I
voorrlt'eFl[e' aanbiedingen 'foor hel land, b, 5tOt-e~1, zich le olildoen vali hare: klldde
ANGORAGEITEN, thalol! op die plll'IS weidendr. ::, : s • ~ , 1

Dit'nnolgéns za)' op de pl.1I11 :"KEEROM/,' ill d·, l\f.letlillir, Noma,', qu?l.al(,d"e.(I~ I
VE.R.KOOPING )'I'ordetl,gehouden 0l' dell 31STEN DAG V AN ,MEI AANS I.' <

. •E~ is !!roole moeite gl'nomell om het rUIl der' Q",itell le verbeterelI, toor we:lk.:doel ,
direlctlun AUj(ora dieren zijn ingevoerd. , :" " '.
. ·Bij de_lfde gelegenheid aal oo~ eell aan lal ,M.uilezels, OaselI eli KOt'ijcn "'olden

verkorht: ' ,

'11'"< •
I

STI£LL
I' "

Pliblieke "" el'k.~,ol.iu:!
VAN Kin! iI -:-, I

Zeer Kostbaar Eigendom,
GIILEGI!N IN .JlrJNIOVEiJPSTJlUf.

IN HRT DORP STEI~LENBOSC!H,

OP MAANDAG, i.
DEN 23STE;N :FEBRtJAB.IJ isso,

OH TIEN OUR,

~'}' E HEER CORN ELI ..,BEN', ve1'Scbeid~nc
i ) aaneoekeu gebad ~bbco"o Slm ~IJn
'-Eil{éndom t. verkoopen, be;:~ besl~n on tleh
: Ondergeteekende g~laet.. zijn' U(,I" gerie6fjke
: Woninjr per publieke; veiling te verkoopen. :, I De Woning is onder IJz~~Q Dak en bevat
4. teer ruime Kamers, Provullokamer. Kell~en

t' i en Buiteukamer, eer rnime Achterpl_aats. en
1 een ingesloten Tuin, beplant met cirka 20
Vrucht.enboomen, lil soorten, in volle dragt.

Bonus zal gegeven worden.
G. L. MEIRING, .

I
ALilage ...

__~tellenboscb, ] 1 Feb. 1880. ,

\ PUBLlliKE VERKOOPINP
i VAN i

\
fonls, Pa.rtln, :8elaapu, B.f;tleril~e.

,eetlsch.,. Graaft tD •. , L

\ TER }>LAATSE !
I Jonkershoek.,: Ri~beeltska.ste~l.
i I \E nEER J \N S, MAREE, op bet runt
I U .taande bet distrikt te ~erlflklll. beefG den
olld~rgtc·teekeuJt'o lelast, publiek to verko!Open
op ".

Maandag" 23 Februarij a.s.,. ~

I

4

12 Liedrcsseerilc Ezels van ::l en 4- jaar,
do. "" Paarden ,Merries,
do. Karpaarden eu 1 ~xtra

Rijpaard, '
4- Koeijeu met I\alycren,

300 Schapen en Bokken,
30 Varkeos, '
50 Ganzen.
BOERENGEUEE;DSCHAP. 1 llokwagen.

1 do. met Leeren, I I{ ..r op voren, 4- dubbele
'voor Ploegen. 2 'Enkele do .. 1 spf\n Wagen
Tnigen:. compiecLI2 8pan Ploe!{luigoD, 2 paar
Kar, do-, ZwillKe:s en Kr-ttings, i '7'oormachine,
6 Amerikaansebe ZCisS"Il, enz. enz.

7
3

Een hoeveelheid Graan .
J. S. MALtAI:3 &, o», Afslag~rs.

\

EINliELIJK :

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

PUBlIEK ~':VERI(OOPI\G
VAN i

KOSTBARE PLAATSEN
TI': l\GEBERG,

•
Meubelen, Levende Have~

!Struisvogels <, enz., enz.,
I OP DONDERDAG,

4- MAART EK.,

Ten Tien uur des Voormiddags precies.

Hei gewone assortiment V,oor-, Slaap- en
Eetkamer Mcu~en, GIu- en AarJewerk,
Kenk!,ngéree,dschap. em:,

LIBERAAL BONUS.
, JASPER A. VAK NIEKEaK.

J. J. HOFD,YR & ZOON, A.FSLAGl!RS.

(jHI~EESCH~ PRO DUC'fEN.
:----

JAMIESON & CO.
" '

HEBBEN TB KOOP

Souchong • }
Congou . Thee
Gltman's Mixtuur
Gember Komfijt
Maiwerk-4/4, 51~ 6/4 wijdten, Gemiit eni ook Wit
MalJilla Sigaren ,
Indigo Blau"
To*w, enE-, enz,

A.DDERLEYSTB+AT.



~CH·

, I

;-ndcm, ; ;
r,

"BOSCH,

\._G,
r.r 1880,

;erscbeidene
!e '9m zijn
loven I'll del.
/ geriefi;jk:e .•
k oope n.:
Jak err bevat .'
-ner, K~hken j
ter plaats en {
,·t cirka 20'
llo dragt,

orden.
.IRI~G,
.Afslager.

)OPING
!~ued~rij;te.
IIZ. ,

cskasteel,
op bet p1ln'

teil. heeft den
te verkoopen

ian] a.s.,
.~jaar.

"les,
,'11 extra

I Dokwsgea,
reu, 4 .lubbele :
~r"" Wagen
tUIgeo, 2 ~
v- ,>t'rntachine,

IlZ.

[aan.
, "fslagers.

)!)PI\G.,

~ATSEN:
. 'Have,

Z., enz.~
UAG,
Jags precies.

ti! Keurboot;D,
..n zich al,Jaar
,Iientengevolge
,II, ter plaatile

'laatll6n : ,

~fonteinJ~.

i
. ~

'.'
'r

J i

~' i

.delphia, grool
od als de besteo
lat vrnchtbaar
van' zUiver ..~

,"tDen
,.Iere vcreischte
:!iJ k, cri in bes~ i

HAVE.
[{Dins, 4 tot 7
-,sten .. 12 sterke
Ui:rries (roet en
tstell, 14·Trek·.
\ar,teclschapen,

~UISVOGEL8

:N,
'n, 160 I\fndden
; utid!" Jarst" '

EDSCHAP.
: do. Enkel.voor
Eggen. 3 B~k.

'I I Hok-Ka""D •.
'agen- en Ploeg·
\f:tIl.!C!i1, Zakken

~N.
\or-, Slaap- en
en Aardewerk,

)NUS.
NIEKERK ..

~GERS.'

'DUCT.~N.

~ CO.

:en, Geruit en

I'
"

PUBL[EI~~j VÉRK
i

. • 'l' TAN'f

LBV,ENPE BA·
LOSSE IGOEDEREN,

, " !. ' . I
Boerderijgereed~ehitp, en,

i j.. ;': I
: i

'DE HEEltWI . .1; UE KOCK, siob;!-,:=
. _ naar alden l>egeYeode, al putiliek
yerkoopen op r; • I

DONDERDAÓ, 4 MAART lBBP;
'UR PLUml . I

. .. JloDdoDUlCh~,'" nabij ~..,

Tenelver tijd: te worden, verkocht voor ' , LEVME HAVE: :
rekening van de heeren H. J. en J. N. 8 Fraa.ije M~rriee, waaronder 2 mtm,lo.HUMAN ' .tende Kaipaarden en 2 Veulens .

. , . 2 JODge Mernes. 2 jur ODd !
SO Aanteelbekliten, Extra Vet 'S Uitmnntende KarptlardeD, RuiDs, wajlr.
1 Afrikaansche Uul, 5 juren oud van 1 Rijpaard .!
, 9 Struiavogels, vun ' 16 maanden oud, zonder 1 Jonge lIeti!J1lt, 2 jaar oud, afkomatig ..ju

Vel'I'lD .' : den ingévberden Henget lO Piet .. i .
Il Struiavogcls, van i 15 maanden and, met: 6 Gedrell888i-de Ezels !

Ver~n,dieoverI maand kunnen geplukt. : 3 JODge Esell: . I
wordeu. , 1 Bijzonder fnaije El8lbenget !

5 Struisvogels, van: 12 maanden oud, zonder' 30 Aanteelbeee~D, waaronder Koeijen ,..
v'eten . Kal veren' i

20 Extra. Jarige Trekossen, gel~rd 2 UitmuDten4e Waterkar-Osaen I

100 M1lddeo ~orell 1 Jonge Buf, vaD goed Ras ~ I'

100" Jj;:dra Zaadhaver. 360 Schapen ~

Jl. J. nt. BPERS, Afsla!!e,·. 80 Bokken '... 4 Extra Rameseo i
. .1 Gevoerd. Varken. I

Belangrijke Kennisgevirt. ~VOORTS:
2 Span Tuige~
1 Paar Kartulgen
1 Lot 'I'nigeu
I Extra zadel en Toom . .

Halters, Z~ingels, Zweepetokkea, T1ig.
rakken; e'DZ. '

1 Bokwagen,;IJzerell Aa, kompleet, ni~uw
Voor· en Acbterillllreu I
I Kapkar i
lOpen Kar I
1 Bakkar op VereD i
1Waterkanpet Juk I
1 Nieuwe Hornsby's Maaimachine i
1 Drie-voor Ploeg I
2 Dubbele·voor Ploegen I'

2 Eok~lo-voor Howard's PIOI'gen '
1 IJ zeren en 1 Houten Egge .
4. Houten ICr~bben, waarvan 2 W~ter-

kribben zijn I
1 IJzeren Schroef .
1 Nieu~e Llzercn Kruiwagen
1 Niruwc Hooi~nijlBachine
.) Zeisen
1 Honl.en lhishel
1 Frnaije Hoonderfuik .
1 Nienwe NIjRibank I

Hoot-, Hooi-' en Brandvorken l
Ladders, "'ikken, Graven, Kraalhek"f'u,,

I

I

DE BEERJ, P. DU TOIT., sijne WOODDIaate
In den Insol venten Boedel van J~COiua lerkoeh ..t hebbende, zal op r

WILBELMlUSUus.. .. . Vrijdag,' 5 Maart 1880,
OP VRIJDAG, 5 MAART A.~, publiek doen nrlcoopell ter. PJ..a~ "1velte-

Z
·AL op boveng~noemde plaata vcrkoon1D.·.·g vreden," gelegen UD Riebeek Weet, af~eeling

r-r :Malmesb1lry,··· ,
worpen gehonden van
8 MnilP.1.els 1 Sbcn gedrejNleerdé Esela, iD extra .ditie
3 Paarden l' o. ;. !joD~ do. ' r
9 0 1 Do. . ,Mernn : t

ssell 12 AanteellJt,e.ten, in goede conditie
2 WR~ens I Afrikaanaclle Bul
2 Stelle.n Tuig 1Gevoe~e Slagtos
;l Hawards Ploegen \ '

~miJsgereedscbap, efz., eDZ., eDZ. 300 Schapeu·'(MeriDo)100 Hamels. C do.
Dd VerkoorinU ~al beginnen om 10 Uur. 1 Tont wagen; BOO goed ala nieuw

G. W. STEIJTLER, 1 Bok voor eeD Wagen
Eenig Curator; 8 Dnbbe~Toor Ploegen

. KIJPfslad. 1b Feb. 1880. . 3 EDkele-vOOl' do.'

DE VILL lIBS. ~~:O_~E_ct; 00., A~~el'I. l~t!::áEI!'
GETROUWD, to Calvinia, op den 9den 8 Spau PI~lIigeD

dezer, PHILIJP,P. C. JOOSTE, met Amu 2 1Jo. WageDtuigen
FRANCliU.oudsto Dbchter van den Heer SClULJ: 2 Paar A,qhtertuÏgeD
'\VILLElI BeRGER, v~n Achterplaats, Cahinia, 2 .Span Z"e~geIe en KeUiDge
___ _ 2 Halve Leggen . I

GE'l'ROUW D, te Tulbagh, op deD 13deD ~ Baliee, eni .. eDZ., ens. ~
, Janua)lj 1880, FRAN~OIS N1COLU.S1 . . B. WET~~~ •.

JOOSTE, van Calvinill, met JLRlA DORO'flUA,l """",vr-
DochIer van den Herr D. p. MARITZ,van Kom- :Malmesbury, 28 Jan. 1880. I
berg, Sutberland • I· W. )lOOKRua, Ir. " 00., .&.fIla1(,n·

• ~ I

IERKOOPING
TI

, Lalgverw3Ct.t,' ;'a 'li ri. j'f'r 'lel,."r t:a •.
In den Boêêel V'RII +i.lkn qen beer .TURI.

. . . Jr-ns. I" UIA1\1. .

Op Vrijdag, 27 Febr.
VAN

19 Aanteélbetjsten, ill extra conditie
1 Open Kar !OPVet1'lD
1,Paar Ach~rtnigeu
l,Kleederka,t .
2 Ledekanteu "
2 Extra Veder Bedden i

Een partij ~xtra q~ooI(Q, Disselboomen enr verseheidene -an~er~ .ArtikeleD, te veel
\ om te .meldeD. i .'

, J_ N.. HUMAN. 1 Executeuren
B.iJ. HUMAN, 5 TestameDtltir.

H. J. Il~.P~RSt Afslager.

1880,

\

DE heer HENb.RIK YERSFELD, woonacbtig'u,
PREE"STOEL; in deze A.fdeeling, yoor'

nemeus zijnde de Beerderij op te geven, boon.
den OodergeteellendeD 'gel~st om

Op Dingsdag, 2 Maart a.s.,
Aan hun Kantocr te :Malmesbury.

Da aankotnet van den Ochsendtrein, Publiek te
yerkoopen. bet Huurkoutrekt van de resteren-
de deelen der plaatsen" I'reekstoel" en ,. Lange-
kloof," onder voorwaaedeu en conditien, als op
den dag der verkoopiu~ zal worden bekend ge- :
maakt. Daal' de .laarlqksche Huur van boven-
gemelde ElgeuJommen eerst in twee ]'eroeden.
en eindelijk in baar gebeel zal worden opge·
yeild, worden liefhebbers verzocbt, z.icu met .III
grenslijDen'eD schcidiugen bekend te maken en
aldus daaromtrent inlichting te verkrijgen op
.voormelde plaats" PrÏl,ek,toel," bij' oen Heer
V I!&SfELD, 'die tevens ook de noodige illfurmatie
aan gegadigden geveu ~a:Owtl'tOllt de CouditicD
Tan het. Bunrkontract;

Deze Pláalsen zijo voor wl'iJe CDextra st.auJ.'
hondend wIlter zoo wol be~elld, dat verdore om·
Bchrijving geheel oonoodigis.·

H. VI,.RSFJ<;LD.
MalmeBbnry 16 Febroar'ij, 1880.
J. W. MOORREES J~. & Co., Afslagers.

. PUBLIEKE
VERI{_OOPING

TER ·fH...AATSE

Katrivier,;, Piketberg,
NABY EEN I?EKU:IL,

OP WOEN·SDAG;:
3 MAART 18£0.

".~ ...DE HE~R 1'. 'BOONZAAIER vao W ..ollplaatli
staande le v.r ..n Je; en beAl deB Ond.r~fLe(!-:

t

ktnu'n ~el~st I.d.dan publiek Ic .",koupen. !
10 FRAAIE :\IEHIUES, met .. 11 z,)·\(l~, V<ul<II!~

12 AA'i'fEELBEES1'EN, vau goed ras.
I EXTRA GOEDGETEELDE BUL.

200 SClIAPEN en BOKKEN. ",aoro~dtr EX~
TRA VETTE Kf"P 'TERS, vali 3 pn "jaar,

1 PAARDE...~WAGEN COMPLEET. Tuigen!,
Ploegen, 28 G"!ooide Vdzakk. n; Z.. ing-ll!!.
.n d.eRelVoue v~ncb~ideJlbeid van Borrderij

Gd' eJ,clJlIl'ptll.

Hili. Credirt ea Yeryer!lelail~tII.
]lE LINT & RETIEF, Af.lagen

Vendu Kantoor, Plkdberg,
Jauua,ij 2:'>, 18eO.

KOLONIALE .

Weeskamer en 'TrustmaatschappiJ·

Publieke: Verkooping
I Lo .. : 'A~ :
\ ,"'iluels, Paar"tn; Ouu, Wage• .,

lil.egeu, tUI.; 'UI., eal.,
Op de Plaats" JAN ~EmRSFONTEll("

ACHTEll. DE PA~RL.

--'-"i
!

i •

KE VERKOOPINGI:
,1 It .

Kort'oplaaCs,
ft

. I

LO~SE GOEDEREN
AFDE~LING :;~. DE PAA.RL.

,

'RichmoncL
. !

DE Onderget.eekende, daarloe genood ..... "t
door &ie~elijkbeid, zal in de ltAA](ID

){AART AA.NST publiek doen verkoepen : i
Zijne wt'lbekende plaats genaamd OTTE~

KUIL, gelegen Aob\er de Purl, wel vQl)~n
n.D Zaai· eil'Weil&nden enhebooDdevolop WaWlr,
"':'be.nevens al ZIJNE LOSSE GOEDEREN. i

BijsoDderhede~n. eene latere Adyertenti •. !.

O. J. T. DRElJER.l

,J. S.• ARAIS ,Co., Afalagel'L

}

anna .....n la&\ dele kans niet
~ i ' 1

E 'QOIEDEREN
\i ~:+,': ;
Paar Craaije Kiu'paArdeD (Sl)bi:mClltl·

.'. hengsten) 3 jaar oud
6\ Trek· en RijPaardeD .
21Memee imet v:eulenl~JSpaD E~la i, '

SO, Trek. eh Aanteel_tea
.300; .Aautee1t en Slagtachapeu

lOpen Wagen! ~
1;Tentw.+n i ,
li~pkar! ~. i •

1. '.'.'.' i3&kkar 1 . '. op Veren1éOpen IQlr : ,
4;: Dubbel~ Voor' Pleegee
3, Enkelo I do.' .do.
-t_: Span Whigen .: _:.: .'?~,

2r do. ~~kken en yerdere; Boerd!3rQ·
i ge~lObal!' " . . . <

l)' Gebreide Beelten"eIlen. ~ ,
;:, GRAAN ' ~f
:t ~ i i· , _ ' :!_'

120 t.J4ildeD ~kon+, Baarde ODdu T.
100 '" Z&adhaver .~.
30 .. &bg.' .. l

, '. I '..' n
. HUISRAAD, " .~'.

Kaatenj'J3e9deo, Stoeleb, Tafela. ttns., en •. }
. B. WETHMAR,: .~.
. . Secretariai

:Malm~b1lry, 1~Feb. 1880. . i J.
J. W. ;.00'&&8B8 " 00., Afalare~';

\ I ~_. , <>~' ;
16 Febrnarij 1880.~-----------------+-

't ilUEUWE
Stoe. lore•• olens.de E~eoutrice TestameDtair iD

W ooDpiaata vaD de oyer1edeoe,
. op dea ooden weg DUI'

E ODdergeteeken~e, daartoe "AlllliJU'''·'
opgemelden Boedel, ~l pDbliek: Yer·Ir.. ~nelb.

"VOOELSTRUISFONTEIN," ~~I~n,r
mort Weat, QP •

ODS~At(l,·11:~~T AANST~J'
. ; .t. ·'TEN 9 UiU lt;

DEN GEHE~IJEN· I~
I" !i

LEVEN::

I

1
i

:'

D~:OIl.cl!lrgeteekeDde heeft bovengelUlde'.
-:. _ . begoDn~Den is ,gereed Koren te on';'.

gen en te malen voor zijne oude vrienden; ~e
~ren en aaderen- T~~men ~. per zak',.~u
~ne bnahel. en belto.rhJu bediening. S~
sal gereed gemaakt worden om te malen, PP
iederen wee~dag roor hen die niet minder-dan
10 eakken in eeua.sendeu, en ook degenen ~e
een untal kleinere hoeveelhedeu ~elijk b~·
.geD sullen, indien mogelijk, geholpen wordeb.

F. W. JOHNSONf'
Durban, 16 Feurna.rij 1880.

i I
t,

;

14~·Istr.lf .llne.~e StU,e.,ill.l.i1~••lë ••• jIIlale~••iju, eu·
SIS'''"~Ieiéel.~ .er'.. . Ia_-,a t.O.lje..... ,tHW
10 O,n~'~eteel.e iR•• M.met ~•••• ti.i

145 l\aa,HII, Se•• 'u e. I.kke.·
I Edr. ~.e.Kdetl"e UnlJl~••• it de

lUIttUI
•1 .tl~t.rMlftr".~ltl.
lt We)ge.re$lfer.~ Merrie.
5 Iltra lij. eB Trek,..... ea, t :

II (,.eqt.reueer.e.tJuel i: . I

15 '.eijea.tt K.ln~e., e. J'.lJe liee8~t.
I I Str.i"'~)I, tweejare. ••• i '

f

il D•. , Iljare. ....' it, -

Het Vee ia in goede conditie en van het beete rals in het geheeIe Distrikt, daar ~e
verledene geen kosten heeft gespaard om het ~ verhE!teren. ;

I ,

Boerd~rjgereed$cha,~, ' W&g~ns, enz. .
Nieuwe. Veerwagen, door ~ING gem~kt I 8 $p8tnn~n Tnigén en Zwingels
Nieuwe Veerkar . ; . . I t!lardenmolen.
Extra goede Bokwagen ~1 Il bul ren GewlgteD .
Halfsleten Ossenwagen :. :1 ,raadwerk Kraal
Scbotscbe Kar en Tuigen. ' I

· . I •

Ploegen, Kruiw8genB'lWolzakke~, Z~e18 en ToomeD, Schaap Dip, ereedschnp, enz.

FUISRi}\AD.I . 1 .' ,. .

Mahonie- en Stinkhouten TafelB en St®len, Mahon.iehbuten Sid~board en KleederkastéD,
IJzeren en Houten .Ledekanten en Bedden, IMatril,Ssen en Veeren Bedden, Kisten,
Koilers, HorologiEl!!, Glas. én Aardewerk in I sqortf!n, beh:evens een menigte andere

en kleinigheden, te veel OlD te worden om:8chreve~. :! :.' '
, ~ . é' ,

Het· Erf No. l84, ~ J;l:oopstraa.t,
. :Met gerieflijk WOONHUIS en ~uiténgtl~u';'eJ, laatst' door den overledene 'jrJa-
Dorpshuis gebruikt eli gelegen nabij d~ Ned, G'r. Ke~k.. ' .'

. '. i I :. •

VIUI. de~. ~e: ..I ' vuo •wijlelI dell b.~r
H. IJ.. B,TB~, .'

Onder instructiën van de Executeuren !Datjef, tullen l' orden rerkpoht op dag en ._.dat~m
ala bovengemeI , ~

1600 Welgeteelde Merino .&.ha~en:. s+ Bo~ken ~il Ka.apsche Soh&JMtn,
· 15 Opreg .. tee1d, Mer~no dito. '

8 Gedresseerde Jonge Ossen, 10 Koeljen en iKalveren, 5 M-emes en Veulens, 1 Paar
Gedre88eerde Karpaarden, 3 Jonge ~ito, 1 IBuggY: met TuigeD, 1 Rifle,2 Zadels en
Toomen, verscheideDe Artikelen [ i I

H U I ~ ~ Á; j\ D .

WEGGELOOPB~

~

EN Kleine donkervele EZEL, om'rent ~
jaren oud, van de pla,at8 van den hller

OUTU DI Vos, . Hex Rivier; Heeren Schjlt.
meesters'Cn anderen gelieven keanis te geven
.an: den heer P. R. Roux, Pe., Fleurbaai, Sf;el•
lenboach, waar het dier moge aankomen. ' .

, J. A. ROUX P~

I
e~ij nD "enWel.U.

PUBLIF:KE ·VERKOOPINO
< ;': " .: ( ,~'

~.; ,V~: : :-t~''<'

'uta eDLosie 80e4ere'., ~: ! .,' . !' ; . ,2;

DE O~Jergeteekendenr intl;troctie. onh~pn
heJ)bende va.n Mejuft'. de weduwe Jona,

JU :M. S,'S80N, weduwe, van wijleri den H~r
lUTTllus: MIcHaL' LlAS8(>N, zullen .Toor ,hUe
rekening: . .'. ;·f

li '; . , .

Op Omgsdag, 23 Maart. ~$~,
publiek v.~rkoopen hare welbékende Wcoupl"'ta
KLA VEllv ALLEl en aDnex gele,gen· .plo.
"l1oedve~loren," jl'Olegcn aail'de Betgririér~ .
bij HonióJ{berg, in deze Mdeeling. . Uaar beide
Plaataeu ;aan de' &rgrivwr gelegen zijn,: il er. '
:geen gebJ:ek aan water.' '. EEN BAZAAR IIB.I (D.V.) door boren.

De Oel;louwen op dezelve Z.ijD good en hecht gemelde Kerk worden gebon<ieo i~ de
gebou wdw in goede ord~. ". Schooh'ertrek ken ll&ll.8t bet Kerk~ebou w i~ de

,i LOSSE GOJDEREN; Brees~raat (Boerenplein), op DINGSDAG,.den
. . . 23stcn·'Maart e.k., 's: morgens teo lOnre, ;met

ván .2 to~. 8 het doel om gelden bijeen. te brengen 0$ de
noodige veran~ring~lU aan de Scboolgeboniweu
te. makeD. Wij floofdigen al ODze vriendeh en
allen' die bet ",efk, des Heereu liefhe~beu <;
vriendelijk uit, dauzelve ~ij te woneDi en '
beloyen hun alle g·oederen te~eD deu laagsteu
prijs te zullen aanbieden. Wij noodigen vqoral
de moeders nit, daar zij bier goede koopjes ivoor
hunne kinJen-n doen konnen.

Om:" I'rienden worden tevens verzocht, bUDne
bijdra.~ell te zeDthm aan mej. BUCHNeR, Oranje.
st~t, .i\!i:,;ej. STEGM.ANN,Diamood Villa, Zee-
PUDt, jongej, ~Te1JTLEB., Loopstraat, en den
beer J. Da Vn.LUii&8,LaDgest~t.

, ,J. A. BUCHNER, V.D.M.

WEGGELOOPEN
VAJll de PI~ts Poroeleillkloof, Rie~.'kll-

kasteel, - TWEK KARKRS - eeu
Jongeu en oene Meid. met een Kind. [Pe
Jongen ia geel van kleur en lang en schraal ~au
post1lur.~, .' :

Zij wordeu verondersteld zich op te houden in
het distrikt Somerset West. . ,

Die ze aan deu Oudergeteekende terugbe-
sorgt, IIB.I beloond worden, en die ze na datum
deses ophoudt, ia reg ten worden vervolgd.

C. J. GROBBELA.A.Ii.

Biebeekskaeteel, 20 Fob. 1880 .

ST, STEPHENS BAZAAR.

enz.
1 Lot Spamin ()n Planken
'1 Zo. I' groote Kajatenhouten

aDd!lre kleine Balies
Wijnvaten in soorten
Groote cri kleine KarDs
Emmers
Voer. c1l MeelkisteD
Vel· en Voe1'7.Ilkken
Zeilkribben
Eeae boe~eelheid Dieuwe

van 10 T<Y..'tlang
ECD lot geprnikte

··lIUJSRAAD.

7 ~ged..esseerde Ezels,
;: jaren oud

8 :S:~i8D met K&lveren
I (}gedget.eclde Bul

SO At-Dteel Bokken
10 Varkens
I T~Dtwagen zoo goed alB Diesw
1 O~n ~ar op Veeren

10 Géb~ide Velzakkeil
2 !"p.,.J Tuigen copiplCQt
1 Dubbele.voor Ploieg
1 E~kele do. do.
2 Ekgen com pleet .
1 1t.rmwagen
1Watervat
I Lot Dekatroo ,

~'fiingels en Kettings
Gt'aveD, Pikken DIl VerkeD
~D ~oeleelheid iSmidsgereedsobap ..
. GRANEN,

60 )tuddeD Haver, goed voor &&ad
12 ~" Rog . to \." .• ,

12 '" .Garst \" ".. "
HUISRAAD. '

Bal· j
. 181

I
I

IJserptten IVoor Rekening
do.!

Bouten e'D,IJzeren LedekanteD
Mahoniehónten Kleederkasteu
Spiegels, •
Kinderkatel

4 Aanzettafels
2 Dozijn Stqelen

Mabonieh6uten RoDde Tafel
WMch· en Kleedtafels i'
Andere Ii:I~ine Tafels I
Kleedenilkken . t
Kombmshuels I

Een fraaijê Dieuwe Hotplate I
Bakkist, '~ottebankeD, Ol... en .4~

wer k, 691:·, en I. .
Eene verzameliDg van :NederduiE

Engelaohe Boeken, AaM~ en H •
globen,: Sobilderijen, Boelcenra i ken,
enz. ; I

EeD praohtige PianoCorte en .
Een extra Harmouium. i

GBJUlN, I
ALS: C I

Koren, Haver, Garst, Rog eD Erwtet"
B. WETHMA

Secreta' .
MalmelbulJ', ~ Feb. 1880. :

J. W, :MOOR~S, Jr, & Co., ~, 1'80
JJALltIESBURY !

EXECUrEURSKAME~.

i
i
I,

Niet-ke~kel~jke School
I
I DER

EERSTl~~LASSE TE (JER~S.
APPLI~AT*N, vergezeld van beh?On~ijke

getwgschhft.en, voor de betrokklDg van
~weeden Ond~rwi.izer aan bovenl;'eno+mde
schOC?l, zullen qntvangcn wordeD door, den,
Ondergeteekende tot op den KERSTEN
MAART ek· i '

Eeu toereike~de bekendheid met Eog'!llseh
en. Hollandsch w'ordt vereischt. I

Salaris £150 ~r jaa.r. Il. D. ALLMA.NJ

Secretaris.
•

'i . :. I' . . : . .'.

Li.erlal Kre.iet ••lw.r.ea nrlee •• ta n"ersC.i.~en;l.lle. versell.ft •• r.fa.
L·~. J. v~n !de,r ·PO:EL, V,ndu-Afs'lager.!

2 :&Ieeder. Kasten .
1 ::. do. Ra.k .
3 gá~ls, met Bedden' compli>et
5 .A:aDzetta.feJsmet gedraaide pooten :
1 mad t.afel . .
2 RnstbankeD . . .. '

ltombui8goederen, all Baltkist, Emmers,
· t " .' potten en pannen. . .

DE HEER STEPHANUS C. GREEFF, V"II ti Zoutkloof," heeft, op drillgend De Verkooping zal. gehouden worden ter
. lenoek \'1111 z,ijllé Vri.melen eli ollilig~ellde. Iugezetell!!11 om een Dor'pte stichten' plaatse;" K.laTervall~i," en LIBERAAL·BO·

op sijlle Plaata" Bufl'elsri,ier," b,t'llot.~,II z~lks'.lii dOe.,Il, eli zal :der.halye op . ." i _1 . l
I NUS ZlU, gegeven wo~en.; . ,lTra: nsportr·I·J·de~Dd· d '1 iA il' t N.D.-li. V.,..,..,i .... , p"ci.. t,n9,~ be- a.an. ..,IS,.on :er ag,I :. i,! pr aans., ginDen. ,: . l)'AD"'LIJK [HENOODl.G. D traDSport.! per

D~ Wed. JOHANNiA. M. BASSON. cl

E R··V· E ....+'" 'VII ..E.R. _K'OOP E N' . ,\ ,. ' Ezelwagec naar Kimberley voor omtreDt.l~ . _ J. W. IOOREES Jr. ~ Co.,AfBla.gers. 6000 pond gewikt Timmerhout.'.. ;
MeD j1:olievea~nwek te doen biJ de H!lCren

OOp GE ELr~E PL' AArro .' T .i T nar4-.·de·Wl w. A. LIPPIRT i& Cop of nan HIB.6CU'S aotel. .v; '. 1,'0. o}· ra.Sir""" II.!- ",G. (vroeger RATBTtLDER),Dieprivier.
. ,c [ , '. . .' - ----;-.--- ...--. -..-------

HET DO·:.·R·..P. TE~t·.I~-' RD E. N G.. EN A AMl) W~~!~n ~!~!~~~~Lt!,ta:e:t~~WINT£RGOEDEREN.6000 p~uDds 'welght of Timber,' i.':LAIN j J~ TOWN, ::::{.tOH~7;":";~~":'':.)."'0:; JAM~ESON &QO.
. . ,~ I pNTV.lNOU rtu.N8

H·BEFT een ftuije ligging .aunéX[: derl S . orwe~, naar 'Beanfort Welt. il ,'o~rlieo YaD . " I " h C 1
d ,IT . Kl' a.i.._ ramili'e' e~ Vn'ende,cn I Ex ,,'Taymout. a.at e,"

een grooten ,oorraa 'l ater ejIl Ilinge laan! Imaat. . AAI' ~
Hel groo~.te lJe:dt!t'lte van d .. Er~en ~l »et reg,' ,'1111 'Vat,er hebben, eli daar de grolId WO QRDT bekend: geinaaki. dat bet den IEEN Grop.te en WelgeaB80rt~rde

seer vruchlbaar ia, i;a hij .hijzonder K~c~ikl {oor n.:e.r uitgebr ..eid" plaotages, Het~ ..Do,P ,: Heer TADleven eD dood bebaagd heen, I Bezen4ing Stapel·, Wolle~ en
lilJt halfweg IUS8chen Beaufort W t's', Worrester .eo Prince' AI brrl, 1111 {'ok omtrent 18. 'to~ Iric~. te nemen .mijD teed. ergelieCde Bch~ il ModegoederfD~. uitgezocht oP. het
Uft'n afslaod. tall S.ulherilllid "Il Ladfamilh, jeu is llfl1rillgd dop.r. een digte populatie; De Doote, ~au CIClLlA Lo~ (geborea D1:1Torr), lJUWste van pnJzen aan de EngQlsche
omtrek le\'t!!l WOllll"groole hoeyeel4eid ~)p,ll1ls ook Graau, WIJD, enz" waardoor aa!, den in den ~uderdom vaD 21 Jaren, 8 JDUilds etSI' -:<::>. , .
H_nddaar, dt.'11Ambachtsman, enz,. eell goe~e Inkomllt vt'uekerd worcit. .' 6 dagen, Da een gelukkige echtverbiodtenil Markt. I

De Eigenaar beefl Grond gerJservebrB lOOI' ~erk, ~hool, Markt· eD SpoQrweg. n.u 6 DlaaDdeD, Dog'h~n. bui. ~g ik.mij ootmoedig ,'. Heérengr"cbit.
Stalie en anQere publieke do..Jeilldell; Behalve dt'n' Spoor Wég, heefl het Dorp ook nog onder deD wil del HeereD. " ~ J_ __c_.~ __ -t.. _

het Yuorregl van den Hoofdweg naat' d~ BiDlielll~n~en, waardoor men cok een goedt'n ,. : .p, J. LOUW. P.m.
d 1 R

. . V b p~.l, 19 Feb. 1880.; ~~
ba~1 • mei elzigere kali doen, dUB en jails loor $peculateura, wan t al h. t ee YaD et
Binnelilaltd moel bet Dorp p"ueeren. I ' '

vel:::~;"'~~'~h'I~;;~P';~~:;Irt~;~;:~.t;'~~,n~jUO~"';;;~
eo vooarziet li vali Erveo.,

VERV.ERSCHIN~EN I EN. ,BONOS VCLOP .. · •
.' CHA~LE$ PRITCHARD, Afslager.

I ~ .·l

Beaufort Wcat, lG Februarij I ! :

,
" 1£I~NBI11IN'," . V·~~:;~

AÁ.N.·•Bloedvet •.&.~t.eo pn ~rietS_..... wordt t gescMkt om lio.-i'p••• "R
,biJ deze bekeInd gemaakt, dM bet deu i werk. M . loar.zDolllum

Heere ;b~.hR~6U l1f'r~ :Ya:n mij~e sijde weg te : landach.
nemeD ml; ti teedergeli,eCdep Eebtsenoot,' A.DUti . school eeu
JACOBCB.'BIi:I!1'&R,Sr., in den OUélerdool ,án 80'
jaren !lP 9 ma&DdeD. . ( : i tien in", .

ELIZABETH, BESTER, ,.k. &lar18
SOb. 8cmCUiALING.

Achter Paarl, 16 Feb. 1880. . l:,,~',
.1. D. GOOSEN,

8choolcommiÏssie.
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.. L.I' t e llC"! fij,ll'll pl"
• ,: .•..".Z .. kl\l~ltJOt· Zuid .

., ;. HA I" eun
'_' .'j.; 1CULAI(, gemHII.,t ". Cul.:.I!!i;:{,. ('Jj lu.uu "l_'

, . ; !. hu. I ,·i,·u,'·. Oit plae tig' Mi" ...! kOl'l-' i" ;.11.'
i'f . 1~1~c,'é\'r ~O .Iuim 11",,;.; kit,. als Uilloeul'111-./.0'~.
i '. wel &18Mouoenlar ik t wqrden.· tet IS
f' ~ ; I voor"ZiCD van twee lalreu ;lllet schaduw.

.i . ;!'. . ~ . f kappen en t.wee . v~n,:nl. ~an ~eu

H
i A....\R·"" .·M~,..:j '0'.

1
' .N' Il.W'.: Ml ..S'.·.~'.:·S~.e~e.:~:~:d=;,~t~~u••."~~:~:~.tted.g~~~~:tv.b£~t . ..•. i' : tie wordcn O'l'el'b'C,wïnell). tJa objecuevcn

f '.. .' :" ::.,., .~ wordel\ in een .. I,osetiecc" f,osQhrocfd, zoodat
. . I' " : 1., men ze 'l'arwisselen ka~. ~ollJer ile te behoeven

'. , . , af te schroeven, liet, Mlkt-oskQOpheeft tlV9' I
~lf: .l Ipiegels ClI is vooraion van een We»ster's co,,/.
~; dQJJS6F, met graduating diaphragou, soodat mq !

bet zuiverste licht op bet voorwerp wllrpen kan.
Voorts is het VOOI,zien'van een polariskoop, een
stand eonden8cr, J'l!.eeps. frogplate en een'

, camera lucida om tlil vergroote voorwerpen'
, op papIer to t-eekene~. Eiudelijk behoort er

een Hoeket mikroskoqplarup bij met tw~c-
duims eondeneer en de nieu wste 'l'el·beterm-
ge". Lle pIijs is £30 kontant. .

PU ~ vr~' .OOPING :,.
~ la·L~;.i·8o~~.D',L·
]~EV,ENDÏ~~VE. " .

~.D'~On1e~~"eDde~. b$oorlijk gel~ door i
\ • den-~eéi' HENRY P. ~D'rAJl,DS, van Rwbeek " ':
~Weet. :.M~tijpgMalmes~n"i' _Dllen op- j. . _.~": '. 1

.·\:M~an4~g,23 iFbb. aanst.; V:, : '001 .. , R'~:~'~ R~'· t!E!'::~'1:" bl ,,:~ ~ r ~'I I;' b I f ~ ~::aaD ujne t-wol.liJlg.te Riebjlek West, pa, liok I'· : .: i ,'.
1•.Terkoo~_!l~d_~.volgend.e V..A~TE GOEOER~,.: . ,~. • .' ......r :' " i :;~' ~ { t·,
iala, 4...EX:YBN. bebouwd milt een seer genef- • ~ , , 1 ' " "., ~, . < '!
;lijk WOOlfJll1IS, groot en luim. Stal en ' . .. Jl,
tBu.iteDgebQu"en; al de'~~l1",~ sijD luftleant .

iiebouWd
eb iD.:~r;.;r~;~ ;

'.8 Oubebou:w.aeKNeG, pt.",iD:he~oea~
:gedeelte van ..bet Dorr_e~ J~I_Il..endéaan elkau-
'der. . . .

: LOSSE ad·SDEREN. ,lP;!
EN

') 'I ..
i~,
!~.1 ~- ...\.; ._;-

K,GtMtt~" PIANOS' =;
j ,I ,t: i'~ r·. ,1;, f "

Ih Rozenhout, Notenho~t'

Zu1le~ ve"k~t· .orden· hi 7:bét .
~ec~olitoerd Eikenhout;'

~"'''''''. j~oor:Prijzen' ~.
! .

in·!',:b.et Groot.':\, -,

H. It UPERTl,
KOOPMAN,

!'Inn:: 1'.'. I ~ tOU~IISSII\ AGKNT,

>, .1 • ,
.;_.

3 P~en .:
) 2 Gedre\laeerde Ezeb I

. 1 Nïep~e. Bokwage* I

2 ~'+ Kar~D op: Vtjen!D, WaaM'&Deen I
g,eheel Dleuw '

2 S"D ;Nieuwe Tui6-n:
1 P~ ;AclIter do. ~
. PI,,~D, enz.

•Een geheél.Assorlement WiDbl Goederen.. ' .! " .
2 Pianos, ejJn waarvan geheel nieuw en nog

l"ele&Ddere.¥t.i~elllll te .eeJ ,OlD te oDlllChrijven
: Li"~ráa' ••• 08 Zit ~~~~i,e.W".fI.,
N.B . ..,..DB Verkooping .al lPrecie. ten 9 "re.
· " beginnen.'

RENB.y'P. EDWARDS.
Mailme.boQ'. 26 Jail. 18s().

,J. W. ItOORBEES,Jr.,i.t Co.,~
i' i

..
, .

80,.

,

~. i

., .. No. 5;:;, ST. ::GEOROESTIlA.AT,

,WII.L~A)f I " etn, Ql~s,:aad\9iaren~IT~;~~~~:t;~;~:~~
BIEv.~~g:: p~r feooJ.;~i~o:n:..ewon ; W i de volgende G~ren, pu ont- :KEUKEN GEREED;SCHAf . '. BRANDEWPN-KETËLS . voorha.nde~
KATOENEN GO~DEREN,Ol:1g8bleekt& ii. lIs. ea., Us., .61. 6d;; 17.. 6<1., EN f • va.nallerlelgroo$, WERK GEWAAR i
J tot '2]8. bee8tuk. Als Ook Tafelg.e· linnen, en dik, swaai! PI~ Hemden Bh; '" BORGD, en KOPER van de'DIKSTE en

Calico I;. 188. Gd. het Stuk. tegen de allerlaagsJ;e priJzen bij bet ii Hu."•.ishoudelijke- e oeften van: alle 'soorten. ALLERB'ESTl!! SOORT. Orders moeten
St~k of de .BajrJ. Finlays Eff~n en Lakenlinnen. ' ,'J .1. ' B'L l "UW GERUIT "'00 Qtukk af l'Id het Stuk van 18 y_-"-l_ .. ! '. .J,' r : " .--.-:"..,- .. ~---"";;"-----""'-- 100 vroeg mogelijk worden ingezonden i

PUBLIEKE VEnl{OOPING. G~DRukTE ~tóËNE~, E;:~ van Zw~rt 'en Wit" en Mod~ Pompadour lmrVBiOOPIN& , 'UITVERKOOPIN&" ~!:t~~~~*~rden gedaan met de~

In den' Boelel van W'~.D 'Beau.s: W. L VAlI IER'~á~ttiN~E~ DAMASTEN Se~vetten, Handdqekén, Dekens en ij KOPEREN KONFIJTKETELS en

DER MIIRWB. FLA~~iÊN)all~ kwalite~ten en kle b~ginneDde met 16id.' por y~rd, voor OPR,ruIMING TEGEN ALLE, PRIJZEN. ~~!T:: van alle soerten, tegerl

DE OD,d~rgeteekende, ~hoorlijlt daartoe • '. fijn' bÏéed~ i etieel'WPl.i . .: . ..
, ge&lltqriscerd door d~ weduwe J.Y, S. ALPACA.S ~ t.USTRES, Zwarte Gekleurde, tegen zeer matIge p"]zen, ~ .. , T. H,.' B. T. LAWTON.

VAN D.B MERiIV•• zal op alsmede Zw'art' en 'Gekleurd Casimir en.M~J.iuo8. D Ii 'AC & C" . C'" d d' .' No. 33 Burgstra.a~, Kaapstad.
D I. 1 . i' • S~. S . 0•• de zRken van H. STcRM & o, in; e Ad erleysrraat overgenorne].

,Donder~, den 4; Maart 1880, LAPPEN in alle DepaJiementeq, voor oprlm)[~g, zeer goedkoop. hebbeude, b:leden Ih"JIS bet bovengenoemd, te koop aan, ': .' Tweé deuren van de Nieuwe· Weyleya.a.n ..

" Per Publi~ke Veiling doen 'l'erkoopen op de ~E~~~~~~v~K~!~~~~r::r~1:d:~e~ mbroous, een groot'assorti~~Dt.! I, ALLEEN VOOR •.:KONTAN.'. T GELD, ache Kerk op bet Groentplein. ,
Plaat. II LAt. enburg," ali~8 l11J"evl

a
; GEMAAKTE KLEEDEREN, Harde e Zachte Vilten Mansboeden in nieuwe ~. . ." f .-- ... --. t': K' .;... .... Tegen Prijzen die eene spoedige opruimUtg zeker maken.. .1 _' eem i ennis. ','

, fatsoenen... I .: I I \ ·, .1 n. VOLG~JI)II ..) ! , AL8~l>E, . . (_}'P d~ plil.1~s ~:::t: ,~(11 Ol\dotg' l.ckendo t.;t.'

· L O~ ~I~'~. ~ODJ.~~':::,,:A Jl. - ;' •.oS:iH~~~~'M~~reste renden 'OO"T Damee-kostum es, Boode.,'. Modeartikele. .inki)lien _~Uell li_~~~I_ beli;lII~eld worden I~J,:,K;';,~';~~~~!";'ij~';'P:':nI~:::;~~r,l
1;0 Strniivogflls, 14 aee,ten, 1 Hengst. " iv N V'BA....EBI TWN " I 1 Donkerbruine Merrie, bejaard, kleine
il Kal'Jl'iard. 6 Merries imet El8lvenlens, KOUSEN, j HAND8CH EJ.~E , .Q..IIL "oD. LET OP HET ADRES·:,- I kol voor den kop, :

800 Kaapache Schapen en Bokken, ~ ; VOOR GR 0"" EN KLEINHA.NDEL ." . ,': 1 B . It! . 3' d10 Gezaagde BaJken, 2 extra BokwagentI, 14AGAZlJN. .,..~. ., i Ho.ek.: van.' de Adderlev,sfraat ·e.,n..., Kasteelstraat, rome erne, Jaar ou ,
:2 Nieuwe Kapkarren oipVeren, W JA'ROI NE' I: l.Zweet Ves, do.I Open.iKar op Veren" ...• '., . , . . TEGENOVER HET ~SPOORWEGSTATION. 1 Vos Ruinpaard, 3 jaar oud, kol voor

1 Weet(ey Ricberde Geweer, .ale.oel tel.DO~el'~..t p~~l'we,ltatloD,&~~.t. &4. . den kop,
,3 Beesteovelleu, 3 ~wiogell met Kettings. •. , :.., 1 Bruine Jonge Hengst, 18 maanden oud

~;~~~~~:;~~~t~~~~;:;,1··1..•.n·II-KOB.B~,PBx. ~G,R~F ,~:FIJN). Lf. H. 1., W·'· ·E~NT" YMA;· N &. ·GO. ~"i~:~~~~~~~::\'~;E~:~:i~i~f~E~1
wat: verder op deo dag der ,"erkoopiuo BtK h 1 st I h K den 3Jen Maalt atillljt.• zull ..11 llezt!lve publiek
wor~eD l"oorgcbragt. . es aapsc ~t:l '1'u ra ISC oren .: ~"ON' T'" S.C"H'vr' EN TB'! ANS . . verkocht worden op mijne Plaats voornoemd,

E-,m ruim crediet Z,ill ~egeven U'Of'dtm. I. Do. . do. Meel . ' . : ! ..EII .~ . ).a.. . .' ~:~'~i~~lidl,~c~~:~:~8te!' vali" Zaaiplaats," ~
, S. W. B VAN i DIR MERWE, I . . 1- . HEININGDRAAD, Galvanische Gevlochten en Eukf'I .., Houten Koor111chopper,., E. J. BOTHMA.
! . Afslager. Best Kaapseh GrOT Meel. , Manilla ell. Klapper Tuuw. Sc:h~pell. Schuren, Srk ke!s, Zei~sên •. Z~!Sllee"l'~l, Klipfontein, 2 Febrnarij 1880, C

Ctlvioia. 3,0 Jan. 1880. I ..l Led.kan"n, dubbele en enkele, alle soorten, Spijkers, W8~"'"smeer, :r",·r. Olie. VtrWj _. r
Te Koop tegen den LaagstenPrijs te No. 13, Kesteelstraat. Terpentijh, Slopverw, Lijni, Bm, Alui«,'Louden Pijpen, Kruiwagenj, Poue», P'DIIt'I',' ~ed. C~·:·rf.Kerk, (jarllarvolI~

· , ;. HALHBBBURY. . 'r Il A. ZEEDERBERG. Ketels, Slijp- en M~lenltecllell, Veulterglll,f;, Toilet Spie~cl~, en Verni~, alle soorteu,

EJECUTEUR$XAMER Kaaps~d, J.anuarij 1880. , I ,.' EEN GROOTE:VOORRAAD VAN Ti~N'DER8:

niEHEEB. N.,J.A. LAUBSCHER, nu de -achin' erie e'In 'Ge' redesc~" p r A.e.n~ Veren...:, IJzer- en Ijzerwaren altijd voorhanden, DE {1ouwcomruillsiedur Ned, Gereformeerde
. piu!..; "ModderaaYálei," aaD Riebeeks tW-' lUO : -1-. ALSOOK NOG EEN lG E V.'AN Kerk·tc Carl<nrvol'l zal Teudel's ont van-

Kal$eel. van, woonplaats "l'eranderende, zal a.an . I , geil tot o~ 7,ATU IlDAG, den. 27sten Ml\art

OMO~.,~v~,fiaa.d:.'gJ ,12', Maart 1880, IWAGENM' flA:KERo:S, SME~~~ÊN EN Ti'MMB,!RLIEDE, No .Reyn!old's Timmermans Ste~m, Machines. :~~~tc~;~~~l:'el;,l'hc~t~k:et~w:~:r: k:: ~~::r' 'J I' het ~clrip, 7ti x 3\; vod, de Vleugels 746 x 3G

pll~ek doé~i1"t'rkoopen,de r~gende Zalll!bankell. m.,-tRonde Z~en, voor HdO S'lurhalldrll t'n Haaie en Oog V.. tm.k~re ... ! i voct, BiollclIl\',·rk. met Toreo. Orgelgalerij en

'1~!~,GOEDEREN :~ I B.. d:~;o;'':':hi:';':·~:::~:ï1::;:.'B:,~kl;,PII,,:.::J.~:~IBoo,m.oti",~ m.. Bo,,, . i E,. ,'.' Q'. :1.,. U·" I, T.~:,'....A:,·.' . I..,'.',1. S..L,' .. ·'",..'E. ,. :T~~:~~~~:~~~~~!b~u~~}:~::l ~:ve~~:ó
, i2 K..irOOarden I of Pal"l1 t.. hl' ebten , IRatchd Om.• Iau boren. Arcbimediscbe Bpren " h KI' J' . b d .II L . '" I '" vrac ~en Ippell, lO,"oor an Iln ZiJD.
-1,1·...e·fn:. " Mor I'SI'na" l..af' hillel. met 'oor TOt'stell

l
, Pil,teute Va.•uOIIken "I'oorLe.i!eren.Bandfn ID' t t II tot8 AaD~I~teu (Koeijen ~n Kalven!D) I ineen ~ez~; met Sc'hroefho't!" ! Pi,elIte Ohe'ot'd~r.ell Lu,bncaton Ze" .e-· e',n B' ra'ndasaur, afntlOe' ,:Maatschappl')O,' gl'n :a,~nJ~'ë~:rD1~S~~O8:I7:n, ;~~~b,'!'r~'::~~~

1® AauttlelbokkeD Dra8ibank jieht'el.val1 IJzt>r, ' I S hr!Jt,~erker. Klampen 4,5,6, voet. . ondt'r kQotrakt om heit work na.ar b('hoort'lI to
~ Hanaeehapen I Draaibank ':loofden ~II '.ro.-h, "oor~"11,·oo~, P tj!lI\1' Scbroef SpaDner. ,eli Sleutel.. , _ A~'DERLEyart1n;!'AT, KA'!PSTAD. doeII, cu de Kerk klil.ar af te h~\·e..ell billoein

1~ Varkenl hd drll.dell v$n HUUI .! I ! . ,U OlIm 11. eell tijJ "nn 18 maanden, VI\II dt'II datum \',JIl

1 Bokwagen . I' , b, t kontra.kt. ,
1 Bakkar ' ,'. . .'. , ' , I' I " . . ..
1 Open'Kar op Veren f·GE 0 RGE F,l DLA y tt '. Co. DiE.Z~ 'Maat~happij, besloten zijbde de Za:k~n van ~are ~~~lda.ssumntie Te::(~(j~o:~i~~ii:tV~:~i~,~~;~~:u11~~~1()~:,~~';~e:
1 DlJbbel~oor Ploeg , . , . ,'; i I " mt te breIden, 18 voornemens' Agenten Ill. de Bmtendlstncten aan te Plall eli Ilt-Iltek, RI~tl,edc IlUUel'C U1Jzul,Jer-

~ :::rra::I'Eg:~' I ; Handelaa.ra i!n IJ. ~erk, Grav~aa~, ! stellen, en zal aarw>eken inwachten vp,n al degenen, die genegen zijn zoodanig beden bij w~ P. DE VILLIER ..,
1 Ploeg Egge' Agtntschll-p op zicll te nemen. Voor"illilr der Bouwcommissie.~l£:.s:~~!:' PE GROQTS'ljEI VOOR&AAD i Kao/io~. 1~ Julij 1879. .\ J, P. :HERMAN; Secretarie. SCt:~;;a,n't2eOnJan~_1_8S8_0t·-1J-k-V-&--"'t--e-n-ll."',
I BrandewijDketel, " rAlf , • . ,I • . . .i~~.:r" NIl' E tJ· 1;1~ ..L E N J •ZUid Afrikaan:' t~j~:Nli~i1, X.1tTd~,Eó'!:;t~·:::::!;i

. .BA.6..: liN ~'UtD AFRIKA. .,... '.' .' A JLN'.'D E P A A R L. < .' ,

80, Mudden lila"l'", ' , " . ,,;... '~. . o~~e.'~.de beeft pas oDhsnJD __4.j{l'OOte~ 'voorri.ad U~rwerk. 'Kar- •
SO Do. Gt.rtt 88, 90 en 92, LA.:NG~~B~TST~-r; Jt~V''l~'', W... ....., :Do. VereDi Ka.rbekl~e~e1ï, Yerwtn, OUe,ena.; ens. , .
lO Do. Rog. ' , ' • . ! Li. i A:8RA.· ...··.· HAM C, D,'JC VILLIERS .•

B. WETHMAR, , I :' . .
SeeretaN. D. lJ S' ~ A C S & CO.

Malmeebllj'y, .ft Feb. 188q. ,
• c J. W. It()()RUES, Jr.l, • Co., Afalagen. HEBBEN 8!1I1\ltd Publiek vali' de,: K~'1Pstad en de. Buit!.'n Di8trjklell te b.erigten

. I ' , . , dat zij ~ul1ne Gehopw~1l lIi1tlf,I;!.'rk.·I~Jk"'('rgrool hebben tot. blll...re plaRt81ng Yell

ANTH·.'.' M.! D';Ij' WI. 'lT, I·uu uitgebreidenr."I'oorrll.l\d.:~el,ken ZIJ gt!ru~t ~U'<I,.ell aanbDe"l'ele~,.I,lI.r ~lleArt1~elen Ivan
:fi !-!o,d druo:!, ho~\ gemaakt ~.!JI" g~séhlkl vodr dl:1kltmll~l. e elJenalSh. vele ~~rell 1I.'~g .

ARCHlTE,ar ei! CONTRAC'l'OR;f desel! billldel ged.ntm bebbellde. eli k()lIl~ ; le koopen Op de,EDgelsche )larl.t zIJode, Z1Jlh
"I""P'I\m _j h to . het --~' . jn IllIal om le v.H'lioo'pen:- " .

B.L.I:UI.L. lil. C '.aan .t' JllA&en! VaD GOEOE MKUBELS! legt'n mer;k. LAGE PRll7.EN. _Daarenboven ziJn

Open
Pla.nabare.~.·~8JllV~"" :::.!5.*bu, zij ook voornemeDIl voon KONT;ANT D te verkoopen. 'h.et)'felk ben in ataat

~. n, illu, _--a-, ~ .att:ll 81111 hunne klanten heli v"lIe ""grJijel eine winlteo te genn. 'daar ér nietl'toe-
~.neemtttv~ de~ o~bouw ~op gegeven wordt"Of,lr KWAjJE,..sCIIUL .,IlclL .', '. i ' Eeu groot Ulortilllellt ~al1 III de kolon Meu~ell en StiDkbouten Stot'len

KaD~r i-71, Loop.traat. i altijd voorbanddn; ,
Wel'kpia4-tI :-~1, ~wemut. : Hel Publiek .wordt uitgt>Doodig.!

" i .' ; . . "l'eruemen Uil de prijzt'h.

D. H~VIVOEN,
~ IMd·, Wet-! eD Ocemf~

:; \ I .

AFSLAG.£R EN GEiwOREN VERTA,LER .

PaS ontscheept uit de" AR\B" een grooteu
voorrnad Soikergeba~ in blikkt!1l Em

groote glazen fle'scben :
Roode eD Witte Kandy,
Pepermunt, .
Engelsche eD ~chotsch.e Allerlei,
Jujubes en Plllltillee,
GembeNlljubt8 ..
~&enknop Pastilles,
'Zure Drop.
AmaI1delgeb&k, ;
Everton TolI'e«!,
kardooikoekjes, ..
Grieksch Gebak.
Krnis~~- en Honigkoelr;
Geiati.Jie Plaatjes. .

Op groo~ boe"l'eeUleden wordt een goede
kortin~ toegestaan.

E. S_SMITH & Co•
l •

Tegenover het S~egstation.·

VAN DER BIL '& Co.
I ~ " Eenige ;,Agent~ni~ de .K()lonie.
Wij oritleenen . het volgende aan de Prijslijst, onlangs- opgem~kt door' WA.LTIK
ooD.;,1 .• • " ..' .
Maaij~rs van ,ft WOOD," hebben in openbaren Wedstrijd de ov~nriDning bebaaJd
MaehID88 van .'. :.

":tuilIon. 67 maal Albion:. 4 maal - ~pJon,'2'1 Dla&l
ft "" OSBORNE, 73 " • Bucole' 26 ...
26 ." Johnston.\ 4,3 " Aultm&u.·~ ,

.~"'llfi87~rijlt. tI~r'Wereld lij~~e".I. d~r'" WOlDS"~~~"i.~~
. "A~ DER BIL '& 'cë.

W' ZIE BIJVOEGSEL.

"i«m nn hUDO'!'PY09rrl.d en Iiel

BU liKT

BQÓGE GERIDTSBOF.

B R·JT S Ti 0 W N

ADRES:

Zuid ~I.U'IiIIM...,che.Meubalbaz aar,
.8S, ;90, til 92, Laug ~.'~~cl.

.."-Op •• n;."'''' lijD Geillua'reUJl. I le ....rkrijlen, Prij40rie Sbilltbg~. welk
, BtW. aal worden t~riIlbtta~lcl .aD d~n Kooper Hft' of IIndtr Artikel. . ' <

De

,,..
........

~'tf.'.
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DE inteeke~r3 op de ZUI .
EN, VOLKSVRIEN.D gelievén

nemen, dat de intoekening op
vooruit betaalbaar is. en da.t zij ons wa.t
moeite en onkosten .seuden besparen, met
het door hen verschuldigde te :voldoen
IOnder daaraan ieder afzonderlijk herinnerd
te worden. "
Heeren inteekenaars die' 'nog niet voldaan

hebben voor het jaar 1879,wordt vei'zocht
,wka ten eerste te doen.

SMUTS & HOFMEYR.
• S2!: __ .~ __25

WELLIrlGTON.
PUBLILKE VERKOOPING.

z 0 N DER R<8 SER VE.

Op Woensdag, 25 deler,
's AlORGIi:NiS :r~N 10 uus,

'7' A L ,h· Onderiletee:1all1t1e pabliek ve~·l(oopen
L _j ill.Je Kerkstraat. een g,roote k 1)'a,lLtitt>it
Winkel1!o.,dcrell, nis :-Linlleo, Vvcrsits. Sits,
AlpIICIIS. Grrnit, BlinkliullclI, l lemdou, I, laar-
gemIlaktE), Kleederen. Eroe' eJ,lgued. Kousen.
Sokken, Garen, Naaldeu. Spelden. Lint, Scboe-
Den CII Srevels, eli veel audere artik e- tell, te veel
om te melden.

Allee zonder tiIJ minste resel·l'e.
KOMT EN zrer n

J, FRED l'E~TZ &; CQ·.
AfMln;:;crs.

PAARLSC'HI<:

• rlbdll!SlIralltie "u Trustlilaatsdiappij.

VAS

Ko~tbare Erven,
Hl

Prince Alfred's
CERES.

Hamlet,

DE OndE'rgetcekende, dan~Loe m('t 'instrnC"
tiell bl'gunstig,1 JOOl' den heer en I'I1tljufv"

D. H. WOl:DBEHO. zal publitlk doen verkoopen
'op Je plaats zel.c, o~

VRIJDAG, 27" FEBRUARIJ .A.S.,
I. Zekero 4 EB.yE:'i'. gelllerkt 70 ell 81.

No '1. "11 79 I'll 81, No. '2. gelegen jil Iwt
blOt'ijcllde cu \' I ueh t~are L)orp Princo Alfred's
Hamlet. nabij Ce n's. be\'Httende l'en net
Woonhnis en Hnnl'bnis, £bBlls bewooód door
mejnfH. RICHTElI. beplant met een v('!!lbelc-
'fenden Wijngaard, enz" en heeft uitmantonde
Zaailand!'11 ,

2. Zek'er 4 ElIVEN, gcleJ,!cn als llOVOII, ge-
merkt, 49 en 50, No.'], en ·HJ ell 50. No. 2.

RUIM BONUS.
J. J. DE VILLIERS, A. tP.;r;n.

De heer W, F. STAMPF..R, Afslagtr.

Publieke Verkooping
'fAli DE

KOSTBARE WUNPLAATa
GEliAHID

" LUBECK", ,
Gelegen aan de Dwarsri vier,

TE

GROOT DRAKENSTEIN, ' c

)IET

Vut"uk til an~ere l,08!1e G.t'dueu.

TEGEN het eind~ der mAAnd April r.al op-
gemelde plaats. ,bcplallt meI. cirka IDO,OOO

Wij!lstokken. 300 Limoen- en Nartj(,8boomell,
en anerlei soorten Vrucbtboomen. publiek. ver·
kocbt worden, met al de L08se GoederDIl.

DANIEL BRINK, a.zn.
Groot DrakenstE,in; ,

20 Febr, 1880,
J. S. MARAIS & 00., Afslagers.

Uit de Hand te Koop.
400 Extra Vefte Merino Hamels op de

Plaats "Matjeskuil,' nabij ~a.a.i-
Contein Statie. F; D. DE VILLI~.
20 Februarij 1880. '

SNOEK ,PI~KELAAR,
Te Koop in de Pak hw ren van

LO~G, COHHI'fT &6 Co"
30, Lan,;est ;'~at,

J.lij 23.

Struisvogels te Koop.
37 Fraaije Gezonde Vogels,

VAN 18 MAANDEN TOT 3 JAREN OUD· ~.

Oue aanzoek bij
J. J. HOFMEYR & ZOON,

Afslagers.
5, Houtstraat, KAApstad

DR FrNANTIBN Df.R :}{OLO:-'"1K.-EeDe 0Pll'uf
de inkomaten en uitjrueD der kolonie !feduni",de de
Berate vijf mAanden VRD h,et loopt'nde dienatjAAr, te
wetl'n vlln 1 Julij tot en met W No,embet 18i9,
Jeeft o. R. de volgende uitkomsten: De nntVR!ljl'l~eli,
die begroot WRren op iiU7I.Ul1 , hebben £8,9'20 meer
opgebf8l!'t. Alleen ondjlr het hnofd inkomende reg·
ten i8 tien ~rcent meer ontvRnJlen dAn er vetwRcht
wnl. Die onder bet hoofdspoorwegdienst., c,{"Ar.n-
tpgen bebben groote teleul'!ltellinj!' 0pjl'eleverd .. De
begrootinjl WIlS £248,4!,lQ; de werkelijke oDtVAngst
eltéhts £207.547.

Alice
Aliwal Noord
,\ vontunr '-
Beaufort Weet
IJeth ulie
Doehof
Drits Town-
Burgersdorp,
COlesberg -
<J.Jres -
Gl\ledon

Calvinill

Cradock
Clanwilliam
Durben
llinnJnntvelden
Fn,"lIChhoek
Frnaerbnrg -
George~ -
Grnaff-R'einet
Heidetberg -
IT umansdorp
Hope Town-'
Hanover
Hopefield
Kroonstad
Krnkeelrivier
Ladysmith (Ri
Lady Grey (Aliwal

MRlmesbury-

Middel1:urg -,
MurI'Rysbur<~
MO&leihRai
)bclelln
Montagu
NAtal -
Namaqualand
NAzftreth
Oudtshoorn -
Philadelphia

Paarl -

PotcberstrÓ~m
l"retonn
Penrston
Piqnelberg
Porterville' -
Iljver8dnle -
Illcbmond -
Hllbertson -
Ri"beek West
Somes"t West
StellpnbollCh
Steynsburg -
SwellenoAm
Salcinllhabn
Scltietfontein
Sutherlsnd -
SomerstJt Oost
Tulbn;rb
Tit rlUIStad -
UitenhRl!'e -
Utrecbt (Transvaal)
Vi lIiersdorp-
Victoria Weet
Wijnber<,r
Winburg

Welling-ton -

Worcester -
Willowmore

op 'Idit blaJ i. in d. Stad
., ,Je, LJui.,,,,diatrikten £2 per

" ••'"nll'." .. ,', ; Aan elkeD int..eken ...
la'ielr I'~,r week loelle.ondeD.

het Blad weuchen t~
dne maanden yooruit

hu,n voornemen.

. de lt Zuid-Afrikaan
olksmend."
- Oeo. Mnrray.

- :W. A. Joubert.
lP. Tll8ke.
IJ. C. ds WMl.
,D. Kriel.- , ID. H. Viljoen.

- ~. L. Knobel.
- ~,.J.v.d.Menre,o'Jn.

· C. de Villiers.
· 'VAnReenen.

i . J. Terry.
IJ. J. J. l'IIU RelUJbnrg.
~. H. Norgarb.
lP. F. Lindenberg.a. Keet. . ".~"
J: J. le Roex, P. du P.I.

- Oeo. Hodgson.
J. Kretsen.

- P. A. Luckhoff.
- D. P. MArais, A.zn.

A. L. Obiappini.
M. CLLouw.

- De Villiers & Oentlirree,
A. F. Stiglingh.

- ,H. J. Morkel.
- Ign. L. Ferre i I'R.

lo. G. H. vaD Velden,

,

. C. Cloote.
· Wethmar.
· de Gre~ff, I),zn.
88. Bennie.

- I - J. J. J. Marhz.
- I - f· Meyer, N.ln.
- I •
- li - f· lo. Joubert .

A. VAnVelden.
- ~ S. Hauman.

·J. Naudé,
I.VRn der Spuij.
· Spengler.

T. HOO8, T.ln.
D. J. A. van der Spuij.

-, C. M. DouthwAite.
I - - Faure.

A. J. Myburgh.
- I' - K. de Lint.

- W. F, Zepp.
- I - J. S. Rnubenbeimer.

J. L. ConrRdie.

i
.II. ]{eet.

· Russouw.
oh aD l'beunweD.
· !\fAder.
· D. R08SOuw.
· Reinecke.- rU. StepLran.

._,. Sterren berg.
11. W. '1', d. Merwe

.H. IIormeyr.
H. FA:mi,.
beo. llnrl<cr.

- O. de Korte.'
H. L. NeetbIing.

- F. Lion Cachet.
- II. J. Wemich.
- O. de Kock.
- O. Bred ...ll.

E. G. Mnlberbe.
J. F. Pents & Co;

- O. de Wet.
A. W Dill.

I
I
!

Kerk, '.
A.. HPtmeyr;
Ker14 '. mor-

FAIr ... lA. H"f·
.~P"peD~Or?, JM.

te' W~lIi~OD voor
,voor :lijne geaondbeid

MAAI:t'iIEUWI!~ De .i\Yahza, dienst voor
,'el,e t u~beDreis, is Woensdftll' ~e!!"n flen avéud hin-
llenVt'b,'nn. Zï!j. WilS e~Q dRg na de L'!f(J1"" CfUlle
in 'z,,~ Il;>Bt"keu',' mll~r brenzt Il,'en ~j"enliJk llLtcr
nieuws O"dcr d,. l"·R~'!li .. rs kO!Ll"1L,!e v l"cnue V,H.r
milt b-st 'nrmi:lll' ,t·" r KnnJlil!o'!: --D" heeren B. T.
Kni,ht, Crecv el~;~ Perry, II. Ivey, J. Wallis, A.
W. Nickolle, C. 'W. llodson, G. Hewer, T. Harris en
J. Tbonins.-f)ti 'ltlats!e beri",r..-n per ...,I"lrl'l\~ van
:/4 Jnllunri i. te ' Plymouth OpgPdMlI, wederspreken
loow ...1 hpt vinden vnn revolutionaire pawtil'tteD in
.de Mzel'1,en van Nicolajf'ff, ,alt de' nederlaag die de
Russen be weerd "'ora ..D vnn d~ Turcomane I.'eltlden
te hebben. De,!! te~en8pr~ak komt natuurlijk uit
PeLersbllr)!.-IIl de Ntlo York Herold ran 23 J)wuarii
verschijnt een tillegr.Lw, wurill de Britsehe-konsul
to C"I'lIl' wordt' beweerd p:ezeg',l Ir. L~bUt-ni dal de
tuaschenkomet 'ltan Engeland in de Zuid A ltM¥'ikaan-
8C e RlInjlelep enbeden een ann vani 7.oUnemeu ncht
dogen na deu _Iaten J..nu'srij,-Eell eo-respoedent
uit' Indië meldt, dat de Haseras in AfjtballistaD
Ilewapellda wnn~happen bijeenbrengen om ~lAb\)med
Jan lino te nil"...Wl'Mlkneming op den voormaligen
Geuremeur van; lellalablld, die de ("milie HaZSrM
sou hebben llitgeinoord, wordt bun &18drijfveer aau-
geschreven.

'H ET WIIDKR.....\.EeDstormwind 109 als pr de geheele
week door sonder opbouden of vel'lldeminj! !!,eblazen
heelt, kwelt oDa; gelukkig m~r 'lelden. Hij b,.gon
MnllndJl.jl' en iet~ door tot I tonderdA::rtlJ\Cbt. iDing.-
dag 'IV""liin woede seo hevig d .. t de m~lbooéeD
German di" nut Eng"land en Kin/aun. CfI#le die
nnar AlgoabaAi bP8temd WIlS, in bet dok .boosteo
blijven eb het geweld dee weders duurde zoo lallg,
dat lij ei'rat Iliseilren de reia konden a&nvaardlln, oe
Ki,,/ml.f,i: Ca~ei deed Woensdag eene vergeefsche
pog,tng om Uit bet dok te komen. Nil ceni",e schade
beleopen te beb\len moest lij weer tot haar ligplaats
tprd~keeren. t le. atad WIlS bij nR Mnhoudend in een
s~of.,..olk :Il'ebnld; to~ dat ten InRt-8te de losee opper-
"litltte in de lucht gevlog'tm of in hoopen opeen gil-
wMid WIlS. De KllAp b.eeft lijn o,uáen naam van
Stormkaap in de;ze week duchtig' gehAndbMCd. Ge-
luklrijl" ia' er nift:bl'el reel schade aan~eril!t. Alleen
de tuinen hebben fIlel gel~den en te Zeepunt en
Groenepu!Jt lijn ; ,er8Ddah~ vernield, en een oozen-
blik bestond er' vrees, dat bet dll"k der nieuwe
kapel te Zeepunt zou wegwaaijen. Het kwaad be-
paalde eieh echter tot het losrukkan mn eenig net.
Ook de Enll'elllCbe Kerk beeft een weinig g-eledt!ll. Op
een tel"lo1'raru VII~ de KlImer vnn koopbandel alhier,
n~r de kUitbaven8 gezonden om informatie RIIn-
gaAnde dan staat, dae wedérs, is bet vol)(ende ant-
woord gekomen, 'I'"n M088elhllai: "MMnd$!lCbt
begOD het te wMijen nit het suidoosten. 'rut gie-
ttorel) niet veel Wind" mMr sterke ~lI.nwJtkkering ge-
dnrende den 1l8é~t. Het eenige schip: in d~ baai,
C'a1'4 Good H~;" NRtuurlijk beeft bet overnilAnll'8
de kust ten 00(l~ nn de KJU\p flink gereg6~d.,

EEN KLAAGT06N UIT WEST GalK'\Y ~A:-;D.""':" Een
Burger", aebrij\'Cltlde au Modderfontein, We8ti Ori-
kwalRnd, nnn do:A,·gu., kiftagt over de behaodeiing,
dell ,Burgers vnn llovenkluis door de aUlhori,teiten
Mn~dann'. O~durende den oorlog op de Noorder-
grenilen yolded.lJl lij 88n een oproeping ~oor,k"m-

VQ()l'IIloo.,dop liin verdere, mllpdo-die~8t. In' d~ order om uit te trekkeu, welk
inteekening stuk, nog III handen IS v,," Veldkornet Coetzee, wer-

bewijs te den hUll mtio1l3: en 48. &l. per dRil' loeogezegd. Die
woorden van, schikking werd I~er in het Koejl'l\8kamp door Kolonel
wil. - De 4anyon bekmcb,tigd, !Uilt de belotto er bii, dat ze

Coleaberg en ala ook deel zoud"1I liebben ill deD buiL. Zij deden goede
ov,eJ'l('epitRl\U!,.is te 0"re8 AAll- dieMt \.,'1.25 A peri tot 4 November 18i8 ell w~rden

nanvaard. Op toeo ,ontbaILden. Qedurende b'lnne afwezigbeid 'elen
Rls MJljl'istraat zij veel 'l<tlrli<l8 IuIIl VtJ6 dat jlastolen werQ, en de
ook eene aktie arm~teu onder h~n wIlren ~.·rp~i!(t nl het unnne te

vell'11t11~qdilleaaobeveliDg v"rkóopeu t,'t ot#erlll'uli vnu VI~'uwen en kinderen.
AI dat leed werd ~crdragell ill ~ertrouw"n op de
beloofde betaling; maar !leeu hunner beert iets ~lUlr-
vlln Illltvangen. Zij wendden zieu in Au,[ustus l.I.
tot Kolonel ~'&rren, eD die beloofde hun bet ver-
I'Chuldi::clci trnk~ment eD het buitgeld. Alweder
wllch~ten ze ~edlildig verscheidpne mJ\l\nden. :mMr
-kregeu noch het ~D nooh bet Ander. Odk Bell h,!roep
op het UitvoereIi-d Bewind, door middel van: hUD
agent, btuttte niet,' A.nde", Burgera, die later te ~elJe ,
gegaan en eerder dan zij ontsillgen wItren, hltudeu
bun geld ~ekreg"Il, en het buitgeld, de opbrengst \'I'n
genomen. vee, wA. in,.Rnderer zakken l(erRllkt. Dit is
nog niet alj"8. Velen bunner hebbdll in de dienst
paarden verlorên: Van sommigen waren paarden
op~ekorulllRndeerd. die later gestorven zijn, iVan
Rndereu W88 ~ee ;Ilek ,cht, !DRar toen ,de rekenibg-eD
daarvoor bij het Ghu vernement inkwamen, werd beta-
ling l!eweigerd.-Met den scbrijver bopen wij dl\t
die affaire ter k~lIni~~c vlln den Guuverneur en Jiine
ministers 1111komen, en d,\t al bet onregt dRt dien
'Burgers moge aaDgedn .. 1 zijn, prompt herstein zal
worden.

DE HJ('£R ST. GÉORG-B Bo,RS, het ;rewezen Par-
lement81id voor Olan william. heeft Di ng8dag en
Woensdag jrefigurel!rd nis hoofdpersoon in twee Aken
voor den WllArnemp.ndeo Mallistraat I\~hidr. In de
eerste, ...ene civiele'aktie, vel'1!!Cheen hij tegen Joeeph
Garril:8on Heinam"nn en Louiall Dunn, de vrouw vlln
zekeren Samuel Dunn, een pati!lnt op Robbeneiland,
als eiaelulr om £20 schadt!vergo8ding, op grond, dat
de ~erweerd~r8 hem ten laste hnddeD ge!e!fd, dat hij
de Yer;weerdereM'!, Loui8R Dunn, bad aang<lr&od,
namelijk, da' hij bAAr f!tlkust had of gepoogd had hAar
te klUSen. Prokureur Dickson verscbeen voor den
eischer en 'de agent O. Cardinaal \'oor de verw8erder~.
Voor den eiaeb w.erden verscheideDe getuigen ge-
boord: Tbomu Hili, de bude van bet Hof, !ver-
klaJ\rde, dat HeinewanD hem een ~r mAAnden ,.,..18-
den het v:x>rnemeg :'V8nde verweerder_Dunn had
te kennen gel.!evellt:ow den beer Boyed te dagvaarden
wegeDs RaIlI'Rodinli~ te -weten, dat bij hMr in 'bet
voorportaal vlln de Relltszaal had gekll!t of had wil-
len knseen' eo dllt: hij haar bij zich in zijn kantoor
geDoodigd bad. Dit moest jl'ebeurd zijn, toeD er eeue
~k, Turnbull v,~'I;orey & Co" dieDen zou, in
welke LouiM Dunn als Il'etuige WRS gedR,.[vaard.
Hij, bOde Hili, herinn,erdll zich die lIIlRk en ook d,
aatJwetijlbeld van L')Uiss nunn in het 'l'ooI'p')rta..l,
eD wist dat de beer,BaY£l8, did binnenkWAm om zijne
Itukkdl t~ ze,zelen,ge'raagd had wie die vrouw waa
en vervolgens met ;haar in een gesprek trad, waarop
d~ jl'etuille W88 heengeguAn, lateude de, twee in $8-
aprek lichter, son~8r echter te weten' Wft.R.rover de
con-v'eraaiie liep.-B. A. de Vries. een and ..r Iletuigf',
I~ide, dftt toeD hij op zekeren Zon~ bij Heiile-
,mann un bni~ kWlllru om dezen te spreken, de ver-
weerdert'II8e, die daar io, di~1l3t i8, hem gezegd had,
dat zij Boye8 iD ~et- Hof zou brenlleo wegens un-
ratfding. Hij had, baar ge&l1twoord, dM hij, toen
dAt woest geachirid zi in, den gebeeien dlllC io het
Hof geweeat WIlS maar er Di.,~ VRn gehoord bad.-
De eiaeher zelf verklaarde al8 getuize, dat bij op deD
bewusten dAg in· het voorportaal van het Hof !l'e-
komen zijn'de, veroam, dat de verweei'der ...sse bij
Heineman iD' dienat ~1\8, e? een gespre~ milt bM.r had
RangeIrDoopt, ten Blnde In~ormAtl8 In te winnen
voor eene zaAk, di~ hij tegen HeioemanD had. Hij
had geboord dat Heinemann n8ftr de Diamantvelden
lOU gAAn, 'en vali;' verweerdereeee Vl'm<lmeD h"h-
bende dat.' zulká bet geval WIlS, had bij bAAf ver-
zocbt na de tittinlr op zijll kantoor te komen, QW-
dat bij de feiten: gaarne bij wijze van decllU'litie
wilde hebben.-De h8ér Campbell, do Magi3tr8.at,
'mede als getuige opgeroepen, ~erzekerde dat op den
bewusten fiden Dtcember bij bel)l jl'eena aan1lagt
wegeDI unranding: was ingediend. ~og een plUll'
aDdere jl.etuigen we~d.en geboord, om te doen blijho,
dat de beer Boyes'wdrkelijk eene zRak tejl'en Hai-
DemAnn gehad had~ De _k voor den eisch gt'llo-
wn lijnde, vroeg dEI beer Cftrdinaal absolut~e van ,de
inatantie, die ecbte~ gewei!lerd werd. Lonisa DunD,
toen opgeroepen, wide, dat zij bij Beinemann in
dieost WIlS voor £2 ill de mund. op 5 O-mber,
toen lij ala getuigQ io het vodrportaa1'ltt te wIICh-
ten, hll.lll Bélyes op hRRr nf, vroeg haar of Heine-
mann met diens "rouwen de verweerdere8l!e oaar
de Velden ging, ·en toen lij dll8rop ontwijkend
had getlntwoord, l!t:-eek Boyes haar om de kin,
p6kte haar I18ngezillt met beide hRnden beet e.n
....ilde bRRr kUl!IIen,: mMr zij sliet hem van zich o.f.
Hij vroeg baar daarop om hij hem op bet kantoor
te kome!!, wMr hij alles met haar regt ZuU ml\ken.
D.eq, volgenden ~ had zij oene aaDklagt bij den

.'

I)]U*ANJ[BDB~AI.-De
lJ'c,lI11.1~d80Cben ,Enj!'eltc~ sullen

. heer de Koek; .. orden

zal 1D0rgen ,,!oormi,l-
teu 7 ure lI'epr<lekt

DB PaINs RN PRINSKS VAN WA"'we,,-'n.I~n
der Ilewone verga4ering van
op Woensdag Il. &telde de beer S~._"".
daar er bestaat '
Tan d•• , Y1"DI, .. ~,n
ten~M'elling te J)l'3.!DOUI·ne.
stellen, om Z. E. den' "rouverne
"oretelijke. peraoDep uit ~ nOtOW,K.D
&&ndeze loyale atad, hetzij op de
reis. De heer Sti.gAnt, de wotie
dat binnen kort OIlk door de
deze zaak ter hAnd; lOU worden
stel werd aRnjl'eiiomen, lullende
J'IIIIdllleden StuttalQrd en Stigt\nt
maken. r

A W 7~ON, il aallgesteld
Wellliugton ill plRAts
bedRd~t heert. ,

S~lIeDdanl, beert
l1ein~mte een beurs met £00

Il'rll,reillen kar te koopen,
tijding ont""rigen dat

StJ"""e in l)amRrll-
BJlch j,smllns.

behoorende tot
DinllBdllg door

opzoveild en toegesla-

InllolvenlWn Bqedlll ill W,oJnsdllg
ur ...."p .. llp' lIehon!ien :-AdoJphus

I crediteuren vlll'8Coenen
"g'en bewezen,

Ril SpnrGo, is p~ier aM bOord
f hLtIr'nh ... C(llIJe, die ~iaterell' VM Port 1):liziI-

en dUs: beden avond or morgen
I 'wordt. !

QQ'lR,,' N!r'F.KANTORKN in r<Mp8tad bebbeD
om del miljtRiren die zich aoo

dRpper 'Il bij I het bl~h~D van den
brand iD de ~ne bel<!,oning te geven.
Het toegt'legde bedrng is over de £l~.

BEwl'EnDR ~Jlv.INERD.-~~ere MarthinIl8 Weasel
PretorillS, wUII~Dd~ tOl.Qneel1stowlI,iis ter t~r~l(tstel-
ling gecommilteL'Td op ~ei !Ulnklagt .~ boveuge-
noe'wo. Zij" bro~der, Willem Jacobus geheeten,
IICbilnt ook i'l de zaak betrokijen te zijn.

!lI!! Cm.nrr<srlt VAN O~o~nwIJS 'schijnt b~sloten
te b~bbell, )!epn~ zitting' in ,omhRnjstlld te bounen,
"moat h~"r pre~i,It,"I, <le Hoofdre~tM,dour IImbt&-
pli::ten \'el'hjlldprd i~. ~{lór .de "R08f. potrlemelltslit-
ting derIVAtIrts tel "8RII. !," I

OlnRWAYO A lIs A~THltua<.-E~n. zlIstercIJuI'RlJt
ontl.'ent Mil eene:eorre~pnnd~nli" iu 4e We.toirn Mor-
ning l\'elr. b ..t ~'tict, <lat, do Ex-koni?g vlln Znluland
eene Hrdedijling! zijner &IJIk !gedictejlrd heeft en dat
die in !tfcMiJltm', JfagntAlI~ Ilal wurj;len opgenomen.

Dit ZBK'I'Kuon A AJl' is iD ~'ollg~reede.. De IOllt
bevir.dt ~icb tuascben J)elegflllilllai ~n Mol&lDbiq,ne.
!liÏ8llchiell heeft d" sche(,pv&llr~ den k4lbel beaehlldlgd.
Een pnRr weked geleden zijn in de Gnwie voor-
scbriften Ilepubllceerd, die lIij het iankeren op d"
Oostkust moeteD ~n acht geDo~eo wotaen.

VASTGORD.-l1e p}Ba!S Tiijl'6rvall~j. gelegen IIIIn
den barden wPgJ digt IUIn Durhlln Statie, bet eige.D-
dam vnn' den beet p, A. M. Btink, JI'1, ie nit ~e baud
verkocht Aan den heer H. O. Drerj.er, van Olare-
mont, "nor £2700. Voor eer jRar!of tien f!'eleden
kocht de beer Brink dit eigendom vodr £1200.

DB STKDKLIJKR RAAD en.Je ver~egeowoordjgers
der MSuI'R·,tiekantoreu in Port Elizabeth hebben eene
bijeenkomst gebouden om zicb geaMneDlijk le bern-
dell over de beste wi j7.0 fnn bandelen1bij toekom8tige
brnnden. Het cenig ~uit w~rtoe meo kwam, Wile,
de zRak voorloopig door eeD I co!DmÏleie te látell OD-
derzoeken.

Al. WIE rund ve.... paardeIl, SCbllpen, grnaD, 'Voeder,
enz., noodig beeft en die van d~ !beste kwaliteit
wenecb t te bekpmen, begeve Zich aAnstaanden
DinllSdlljl' nMr BllIRuwbloewetje!lklopf, n"bij het
station Klipbeuvel, AlwRar dil heeren Hofmeyr ...n
Zoon een !froote vendutie 'l'08n dat ~Iel lullon hou-
den.-Zie .Adverlmiie. :

TROR TROK, 17 FUDUAnIJ H!80. - GOtD
NIKuw's.-l)<l ei!lenAllr van Troe Troe hAalt afstand
gedJlRn vaD een stull groDds ter dezer plMtse aAO onze
kerk, om op Iluezden p:rond e;en dorp &an te le~gen.
De lAIndmeter W. de Smidt lie reed~ belig d,e' erveD
op te moten, ~ie wRarscbijrilijk b~.i one volgeDd
NacbtmJ\l\I pubhek verkocht ,,,lien wprden.-'Corru-
f1Onlknt. '. ::.

SCHOOLF-&RST.-De heer Herbert iF. Currie kreeg
Maallrlag, bij gelegenbeid YAn~iin ve~jlU'injl', 'an lijn
leerlingeD een gevoelvol adrell"SRmeD !Det oen fr&Rijen
blotlmstAnder. Daarop trok tiet jonge' volkje ORar
ProteA, dMrtoe goedjlunstig door den' Bi..."I!ChopAfge-
stAan, waar het sicb vermukte'met cricket, vaull-VIIng
en andere spelen, eo sich te goed deed Aan lI11erhftnde
,ersDl\perin~n, waaronder ~uige door den bie-
IICbop gelondeD manden vrucb~n.
'RKGEN.-De sware zuidoo~ter, wMrmede wij in

dit gedeelfe der Kolonie verscbeidene dagen lang
waren 8angehllAld, heeft de gewone!,weldadig<l uit-
werking g~had elders in de Kolonie, vooral in bet
,an droOllte 'I'eramachtendeOosr,n. SWl!lIendam,Graalf'
Reinet, Pqi:t Elizabeth en Oost Lood!!ll zenden blijde
tijdingen van jl'evallen regeor, en men m~ veilig
aannemOD dat ook h.t tuaseh;engelegen land la dien
legen gedeeld hoeft I ..

OK KAMER VAN KOOPHAN~KL te ,Port Elir.abetb
heeft besloten sich geregeld tei laten vponien van het
laat~te nieuws vnn Eogelan~i en zijineemt nlJ step-
pen om de daarvoor nreisclite groQte uitlf1\ven te
kunnen Pestrijden. DOlkooplie4t!n, 'di~ de informatirn
YIIO de Kamer verlangen, kunnen huntJe klerken aan-
ateHlln om berijl't-en in te win~en, w~r moeten voor
i:ederen klerk jMrlijka eene bijdrage ~taleD VIUI twee
guinjis. !:

Hn SWBETARIAAT VAN iDI': TaANsYAAL.-Het
lIC~ijnt toch "'.ar te lijn dat de helir Hndeon, C.O,
en R.M. 'fan GTllbamastad, ia aangesteld tot KoloniA-
len Secretaris (gelijk' de polt.genoemd wordt) nn de
Tranafftll.l. In een telegI'Rw uit Port: EliZAbeth; DL,
wordt het derOostelijke pera tqt een vérwijt gemukt,
dat lij den heer Hudson gelnk"'enacbt:: mtt sijDe &&0-
Itellio!!" even alaaf lij, zegt del dépêch", het welren!-
lijl iu etede van onJU\Dgenaam v~ndt, ~~ men hem bier
ZAl kwi jt raken. '::

OK KOI.ONIALII RRGTBANIt.-De #4rytU heeft via
Madeira bet voljl'ende uittre~el ontvangeo, voorko-
mende &&n bet slot van el'n hoofdartikel iD de Lln-
densche 1ïmu nn 26 J.nua~'j :-" [Ïaar lijn retrtera
in KaApstad, de Hoofdregte en Regter Stoeken-
atrom, op wie meD vertroow D JrAn a18 bedeelera VAD
het rejZ't zou der 8anzien dill!pe soons. ~De Ca~ nmu
moge 'bet gevoelen dill! publieke wtidergeven, maar
da regters zijn onwaDkelbdaT. Wij' mofl'''" <fill ge-
ruat de Kaapkolonie hare eigeDo toekomsL zu~n uit-
werken." , '

, ~

eeft
Een DlL!lIIMrre!'

trein 'a avond3 om bij
Ceres ncbterwnarte van spoor .."''W1.... 'U
onmiddelijk na het bervBtten be'w61rnEIIl'
w"!l'eDs en de kondq1;telU8kar
londer dRt de ml\cbiniát luIke bellIlB:~"e,
derende apoed slingerde de nJLu'Kc'~,~1I
en weder, totdát bet voorste Villi
I)ur wae één JlM8I'gier in, een ~lts'31~a.1
geheeten, die zich jlelnkkig weillig ~1ee.I~e,
óverige pRMRgiers, de beer en mej.
eester, en de heer Tburburn vlln
bekwAmeu eelJijl' Ieteel, mMr
omgeslRgen rijtuig WM zWRllr lJej!ICh~,gd
OOAnevenzeer. De be!'Ïgtgever legt
de oorllUlk was VIlD' het ODklare
mJlRr dAt bij dMromtrent zi
Zijn schrf~en i8 jl'erigt aan .~e
d"g DRmiddBjZ' trof eI,n WIJnhel~mtln
drie ure nit Kallp8tad vertrekt,
nabij het KRStl.''''l. De trein klV'lm
m~t een ledip:eo truck, die· u
geworpen. De trein bek\'l' ..rn ~~n
'met deo I!Cbrik kwamen de pcllMjpers
truck wae door dell JuidoOiiter
DeD n&&r het hoofdspoor gevoerd.



klerk Ill;!odl<md.-J (1 Heinom mn v -rkl» ir I" da t
Louisa Dune hem h Iiir w~d"r\l\lt'" ~.,lIdJ ell
~elll \ erzoeht had, den heer CA,dllJAl.t te- 'ff,!R~<'ren
om voor haar op te treden lJ\) heer Car,h ~R"l had
echter geweIgerd Hi], jretllllle, bad !)\'N dil I'ak
gesproken met de hoeren O'Riley, Cr.)wltJY en, Bu II-
aine, mRM niet met de jl'eh,'elu stad De Mhglstraat
leide, den volgenden dag uitsprnak te zullen doen.
Hij Wl'l'S WoensdRa de zaak vau de hand met kosten.
be 'knwloele zaak tegeu den heer Boyes we~ons
ae beweerde a"nraoding diende toen OOK, WaRr
werd mede afgewezen.

...;.---_----.,..-- --
HOOG GEREGTSHOP.,

(Voor Ml voltll[!,geHof)

WOENSDAG, 18 FEBR(JARl 1880.

!
• 1I

DE VILLlF.llS VS :BAU:I1AN

De Procureur-Generael glDjl voort met bet
contrnvcrhoor van klager A P d,· VIllIer.

Blake &fl:eerde I\ls "gent vnn Bauman tot bIJ
lOet de apologie tot mIJ kwam Ik heb aau
Wagner gezegd dat Ik aan Blake een proeura-
'le gegeveD bad om voor mi] Hl de heropende
zaak tA handel€ln IIi: heb gezren ID de Ru·ll,-

I! "".nl i Er a daL WaKner In het Ma).:lstraat. Hof
ge."oreo bad dat hij nog geen P' Geuratie ~e-
ge'!'eD bad om III r;1]q nasm de saak tc~en Ver-
meolen te brengen. -en dat hl] met dl hooder
was van de prome'8~ van £20. Er \'ferd Hel
p:ellprolcen over de zaak til Richmond voor
Haomal] £IJn beëedigde verklru'lJlg aBegd'l Ik
kr8('\g een procaratll Yan Wagner maar Ik heb
hem DIet lI;ezojótd dat als hij lie rues ~af Ik
miJn hetreliklOl[ al. procoreur zou vorlle~ell.
llc heb de borg-acre] ~eteekend q q !li: b ..b
WllIlnH mete gfzelZ!'i van de borg-acte. Ik
heb Wagner lI:ezegd dat Ik de saak tell;en Ve,-
meul en zoo opnemen Ver~nlen hê-f'f) ml)
geyraa!:(d 01'11de execuue Dit te lt ellen m~r Ik
beb mAt lI:ele~d ut Wagner ZI)n toostOlllmlJl,l{
DIet. "Ilde ~even. lIet is mn~elo]k dat Ik bet
iesegd heb. Ik heb voor Bn n k de promesse
'l'an £~ lI1~leve' d III den II solH'nlen b9Crl~1
Wnl(ner i. ~IJaDdlg tAg. Il mIJ "edert Odober.
Wagner eD Ik IIIJn no samen naar de st.$l ge·
koruen ID ~n kar, maar op \'feil: hebben "IJ
DOOIt over de z,"k ~eeprokea. '

Door advokut Jones De order voor t19
beb Ik uitgeschreven .oor dat de dagU"1 dlO\(
uitgenomen "!\S. Ik beb een coptrac~ met
BrlOk CD "erk voor hnm. Ik heb oon elscb
~aaD van Vermeoleo 10 Mei HIJ bcloofde
mij< te zollen betal ..n. AI de geLDlgen ill deze
zsak ~IJn in één rl]toig n~r de IItad gekomen
oril kosteD te beeparen.

Renry Fra.ncis Burton Ik ben Magi8tl'llat
te RlCbmond IIc beb hIer de beeedlll:de verkla.·
rlOg, afgelegd door BanmaD op ~2 OQtober.
ZiJ 18 door hem onderteekenrl. Hl] bef1fL bllar
'!'oor mIJ bez"oren, Ik geloof Olet dat hl] ml)
om een warrant HOOg. Dé verklani'g zelf
vraagt er om. HIer Jl! het antwoord vlln den
SolhClteur-Generaal Ik geloof OIet dat 1I'Ij ~C-

sproken bebbEoD o ...ell" loet geven VII.' el'!) war
rant Hi] beeft bet documpnt bIJ mIJ la eD
blijven WIJ sprak~n toen Idet o,ur de s.tI\P'
pen die er ~eoomen moest en "orden. La'er
aeide Ik hem da~ Ik do wet er op na::!;O:l!lenh"d
om te ontdekkpll of de b~8Chul!h~lng wcrk ..llIk
eene van vPrvnlsch:og was. Hier ZIJn de
.. records" van de .ler zak ..n v ..n 7 Ang8stu~
1879, 22 September 1879 Hi Octouer 18'79 en
30 October 1879 Ik geloof dat ZIJ JUIst zIJn
Ik j[eloof IHet dat DRnma" mIJ een bnef
sebreef Dadat bIJ de vel klaring ,.emaakt had
Trn~ende \'f,"rom de zaak 1100 lang t,\lmd".
Ik WIlde graag tbuls blijVen III plaats ~a!l n8l\r
de IItao te komes De Villiers was jtenegon
maar de tegenpartij bad bezwaar
'Door den Procureor Generaal Er we~d v",,,1

ge.proken over deze laken te RIChlJlond. In
e~ ~er zaken maakte Ik scberpe Imnmerluugen

I,et jlédrag vaol De VJlhers l:t zCld. dat
"uldig ltond aan bnltonglwoDe opvoor-

Zl(;~ ~lIeld dIe bern iD moelellJkbeden ~on knn·
DeD brengen lo een der zakeD d ..ed tk Wag-
Del' nagen omt.reo~ de procurBtl~. Bt'nm~o
"aB tegen"oordl~. Ik vroeg Wag oer Qf Ver·
mf'uleos Daam ID de procnratle WRS toen hl~
haar teekeDde RIj zelde, neell Rl) gaf mIJ
te verstaan dilt Vecmeulen8 naam er DIet In
wal. Ik kre'lg de .erklanng van DuuIDan op
de ~ewone ma.mer AI~ de Solllcitenr Generaal
ml) geschreveD bad dae VdIJers ....erkeliJk
aeholdlg "U aan 'l'erTalsahlDg, zon Ik lltappen
tegen hem geDom en hebben.

Door advokaat Jones In do borgfWlte zaak
b~eft Baoman tegen de procoratl'l gllo_Jee-
teerd VIlliers llIelde ID bet Hof ID t~en\'fool'·
dil(beld vaB Wagner dat' hl] voor heom var
lIC!JeeD. en W~.er ontkeDde bet toep Olet.
lit berlOoer ml] Dlét dat Wagner er tegeD
ob]cctP.erde dat Blale-e voor bem verscbeen

Arthnr George Blake Ik ben afshóger eo
a~ent te RI,bmond Ik k!tD klager en verweer·
der Op 22 Sept "erd Ik door De Vllhers
Aebruikt all agent. Ik fig Wagner vonr Ik
.aar bet Rof glllg. De VIlliers "ilde dat
Wagner ml] Hn prooulat.le moestr, geven
Wagner scheen Dltlt gewil hg Ik mAakte Olt
het gesprek op dat De Vllherd Wilgner reeds
een procuratIe ge(itllven h,.d W Rgner h"cft
ml] OIet gezegd dat De Vlihers ZIJn procuratie
Diet bad. Hl] sebRen geel! proculstle te WIllen
ge.,en. In bet Hof ...ersohpen Ik VOlr Wa~ner,
eD zelde dat. en bl) "as bij het Hof en maakte
jfeen ob]Pctle In den loop vlln de Zl\ak boorde
ik ..oor bet eerst d"t hll obJeoteerde. Baumao
Il'lde 10 hot Hof dat er een z.wpnoellm] door
Do Vllhel"8 pla"-te bad I{ehad In de derdo
zaak "!IS Ik ook tegenwoordig III het Hof. Er
"erd toen objectIe jfemllBkt teg-en de procara.·
tIe Wagner bplcofde dat hl] na anoop der
zaak de procoratle ZGn goven. Baaman WilS I'!r
bij. Tegen bet einde van Oolober tracbtte Ik
De Vllhers en Baaman tt· ve' zoenen Dat \'fas
vóór de beëedlgc\e vorklnrl'lg door Bauml\n
"erd afjtt'l~gd. Baoman zPlde hIJ WIlde dat de
kosten van Vermeulen zoadun betaald worden.
daD zoo hl] geen verdere etappen nemen.
Bauman zeule ook dat hl] een np(>lo~lc WIlde
hebhf'n voor den hrlef dIe Dc VIiliel's h~m
geachre'l'8D bad lk st1l1d8 een op; be,den
waren er meê tovreden , maar De V,I)l,ra had
ook toegE'stemd om de kosten ~l beta;len, en
daar Sanma.n tf! '!'eel "'Ichte well(!lrde De
V,llier. later de apololl;l(' te teek"oPll. EeD
paar dagen later boorde Ik va" de vel'klarlO~
door Sauman af)! ...legd D~um~n objéC~eerde
tegen het opzenden van de "records" r.tsar bet
Roog Gerechtllbor.

Door deo Procoreur-GeDeraal Ik geloofde
dat De VI~hers WaltDer's procuratIe had. De
Vllhers bad bet ml] gezeild en Olt Wa((Der'lI
jlllorag merkte Ik op liat bet waar ~aa De
VII)lers Wilde bebben dat Wagner eeD proca·
ratle aan IJII) moes' geven Ik weet bet DIet
zeker, maar Ik geloof dat hl] bIJ hot aof waa.
AI, getuIge ontkeDde Wagnt'r dat bIj De
VIlliers een procuratIe g~eveD bali ~aomaD
"&8 lU bet Hof

In de eerste apologIe -ton:} flat Baoman ook
~erk8<'rd had .zebaDdel!1, ZIJ werd opge·
acbeurd De VIllIers objecteerde tot £38 OD·
koateD, £[, lS~ 6d. wall hl} ge"liiig te Ileta·
len.-het bedrag van het verlies Y1l.nV utnl"Dlun.

Door Rechter Dwyer -BaumslJ z!llde dat
hiJ de paplel en naar den PrOCl11eu r Generaal
1I0a ,enden. hl] zelde dat toen Ik poogde beD
te "I'IIrr;oenen.

Hendnk AckermaDn -Ik ben klerk van De
Vilhers In Jull Hi79 brfWlh~ Ik ~Ien'n naar
Wagner. het wae eeD prooornue die bl) te"ke.
nen moeat. Ik heb ze gelezen. ZIJ zag er

I
~
f'

procuratie.
ge maar ik beb

Ik w"e~ niet wie
dat ver\'foerdors

...oor Wagner haar
-de stad kw"me'l

zaak g"8p,-oien.
Vermeolens D110am
andere procuratie

hi] "cIgcrde
me' wieDa naam

VC11'Wol!Pl,oJE,ri "erd opgeroepen :-
: Y;(i6r October \'fas ik

De Vllliefe. Hij II
pleegde Ik heIJI over de'
mij geld soholdlg "all.

te ...er volgen. Geen
lI:enoemd. De VI Uien

, die ik teekenen moest.
'II morgena '1'001" de
.naaln van Vermenlen

D~arvr)1r zweer Ik. Ik
k t,eekende. H off.. en "

I'(en. Ik geloof dat
n hebben -er IIlj

er'Den,,,,n Toor dien t.ijd.
acbaldig. DieD aYond

ml] en biJ zede mij dat
naam geda~vaard had.
et recbtszaken "llde te

toeD dat er niets van
recht mij. Daam te
een dag'l8,in~ in de
,naar De VIlIi.,rll eo

ae,mll7V"""O "81. Hij aeide
• dat ik een procuratie
n Ik Olet behoeven te
Ack~rman bracbt mij

d'e Ik: "eigerde te
De VIllIers dat Ik niet
zelf maar 10 bet. Hof

\'feede prOCDrntle ~nd
voor £19. Ik Wilde

m()rg.en glUI( Ik
naa.r bet Ilof

trent een vonge prQ-
even b~. Ik heb de
gezlPn De Vllhera
bl) de promen8 aan

Ik lIelde 10 het Hof dal
Iers te~en alle ...erhe~ te

Ik '!'oor het eerst vaD
Ik "aa nooit op slf'cb·

WIJ ZI]n go'lde
~f Ik De Vllhera

VI!hers ml] zelde dat
100 hiJ ZIJD betrekkIDg
Daarom alleen heb ik

leeltenen moes
verschlJDen 10

latcr c,'n a
teekenoll
'lulde tl.-eke
versch'J neil.
bl] lUI] ook.
Ulet teekenel'
met De Villw
WIJ spraken
COlat lO die Ik

ml] ge elldosE~rdJ
Ik II;(H'I'i1hoJ:
vrJpvlloren
Vermenl61l s

teereD, maar lie
maBr eerst later
"Uit Ik van d~
ID, hut Hof
vel seheen

De VJlhera beeft mIj
aa,IlVllaal'Olnll tegeD Vermen-

den .'!'ond ...an
de procoratltl ge-
k dat De Vllher.

erm8ll1en voor eeD
; maar hij bepft mij

meolen in miJD naanl
nadat het Ilebenrd "U

Ik beb gezegd &an
uI Ik n er '!'oor credi·
niet dIen dag Ile~e~d,
zaak: heropend "erd

V811 £20 Ik hoorde
zelJe dat biJ voor mij

Blake gpz<>gd "aarom "lit
VllrD mIJ hebben, da'l" De

hiJ feeds een heeft. Ik zeil:
voot den MaKIstr.l\t I(eaegd
t dllot von,,!!! gegeven "U op
, 1I\I\I\r Ik wW! DIet in he~

, du Proel zaak ...oor he~

Ik heb I>e V IlherB
de som "11.11 "aar voor
naam gedag ...aard had,

bad dat er Dleta
zoo.

"as In Jnh te Rlch-
lj de procoratle dle
mIJn broeder om te

de als getDlge. Ik beb
~eekende. Er "al toen
de DMm '!'aD dn Pree.
toon een boedel van

da.~, Oul trok de naam

s Den vollen naam '!'an
et hermner.n , ook nlet

Ion's Ilaam er bl] was
!o(etrokkeD bebben
Bauwan Ik ben pro-
\Voon e resds 8 Jaren.
'van \Vagnllr eu Ve~

1(>011 Ik een bnef van
d", zaale te heropenen.

va.a' dlDg alt. Ik vroel(
elt~cotl<l UIt te stellen en

D~ VillIers roepen om IlIljn
ra~en , De V llhers zelde hij
gc n later zelde hiJ dat ~Ij a
de execntle had plaa.ts, Ik

ermeDleo waar. Ik wblt
lets verkeerds wa~ met

Ik bid 811lplcle. In bet
prOCQratle, maar men

:lI] "erd IllSt. to voor
nam toen een ilndere
de b rgfWlte zaak het
pr\Jcurntle Ik zelde

&<7•• Lnr.,,,. dat VermeoleD's D&!lm
te zIJn 1" October
plWlts tns8chen De

naar miJ en sprak
en noe~ ml] heID

za.ak til scblkken D.
apold~le maar Ik wel·

Daarop le!(de ik
den Magistraat.

jl,czlDd tegen D.
hOllwde het miln pitcht
geloor nog dat de ver·
\'Bt Ik WBB in bet Hof

ulthet OlDtrent bé'

meulen ,,,
een agellt
Ik I "Ill toe
den M\glllt'
d1 MIl~ldLraat
toostemlllolllg
r;ou 7"J n k hell L
klieut weIgerde i
narn de ~Ilak

de heer

Een applikatie door ad
VAD Johannee GideoD
jarige, betrekkelijk
werd Daar deD Meester

ten behoeve
geil, eeD mlnde~

~an zeker verband,
n voor rapport.

DBUUXOND V3. lBE )r{AlULLAC

De Prokurear--geDel'lUll Ien I'd vokRat Jones tr"den
op voor den Rppllkant er advllkaten LeoDard en
Innes voor deD resp<)Qden~:

Deze WIIII een "pp'li~a~e voor ,bet ar~esterell van
de Marillac, omdnt hIJ Dle~, o ...ereeDkomsllg !len ceder
van het aof, zekere mvoJces bad lutgelóverd Ten
beboeve '!'an den respoDdent we1!d Mngevoerd. dRt
h:j de inVOices nooit bezet~n of belllng ,(ebRd hRd biJ
de goedenD, WMrop IIi be~rekkID)C hadden

Het Hof meende, dat ~r geeD !j,epll&ld bewijs wae
aRt de JIl,lflllac de ordet van het Hof hnd In den
wind geslt\geD en wierp d,! applikdie daarom van de
hand met de ko~teD, met uitzood~r?ng Villi dIe, welke
tot deD 25 Nov. Il. waren flngegaan.

Es GRO~NRWA[.&.

Advohat Giddy !lanlo~k doonJe om dtl bekracbti·
ging nn eea verkoopbnef in het lbelang van dezen
lDeerderJange, werd de I zaak verwezeD naar deD
Meester vcor rapport. I
VAN DEB WALT l3. £XRc~n.URRN VAN FOSTRR EN

A!iD~RRN

Op voo\'8tel van A(holwtjt JODes werd i n dele I&!Ik
verlof gegeven om te ftppqlleran nBAr den Geheimen
~d I

H L NKRTHLING VII M L NRRTHLllW

In de za saak trRden le Prokureur-generaal eD
advokMt Leonard op voo den el8Cber en ndvokftten
Jones en Gregorowskl voo den verweerder

Dele WRS eene "kUe, I~ werd Ingesteld doo~ den
heer HeDdnk Neetbhng, IvoorheeD lid van de Wet-
ge,eDde Vergad3rlng v<><jrStellenbosch, tellen ziJn
,wager, den Edelen heerl Martbinos NeethlIng. om
delen laatste te verphgttn, zeker eIgendom te Stel-
lenhoseh, dat thAns geregl~ltreerd .tond op ddn lWIlD
del verweerdFIl'!!, terug tfwrnn8PorterO'l op dieD des
eiaeben. TeveD! werd v ntwo!,!rdlD!( geeischt vlln
de wi1llten, door den ve weeroer getrokken UIt
gedeelte van het eigeDdqm, zooiRng hij dat had
geoccupeerd. I

H~d"k Ludolf NeethA,mg verklaarde :-Ilr beD
de el8Cher in deze &aak. y.oorbeell 1<l1li ik verte,en-
woordiger van StelleDbo~b ill de Wetgevende Ver-
p:adenng Ik WOODnog i het dorp De verweerder
is miJn zwager. Ik ze en de iverweercler WRren
Direkteuren vnn de Stelleltbo83Cbl! BaDk Ik trBd in
eene schlllklOg !liet de 1iab:J< h~trekkdlJk een bedl"Rjr
dat ik vef!!chuldlg-d WRBI De veTweerder Wist dMr-
van Hl] wns de Voorzlttlar DIt WHSin 11'78 De
$cbikkmg bestond dnarlll~dl\t Ik eene prOCllrHtle zou
geven om mijll eigendom verkoepen .Mijn bUlsr8ad
WRB daarin niet b~repe _ Ik hRd eeD erf met
p:ebonweD dsarop t~ St 'enboscb Het elg'endom
WM vourDameh]k een WltDPln8t8 en werd als zeer
k08tbaAr beSchouwd I verteMe den verweerder
VAn de schikkinjr me. de nlr ~k venocht mijne
lueter om haren man, den ..erwe 'rder, over te hlllell
Jiet "Ilfendom te kooJ1'8r>, en z,J zelde dat II] het
'&oude doen. Ik vroeg tevFD! dent verweerder zelven,
of hiJ het eigendom voor mIJ !,OU willen j,oopen,
liMf Ik ht:t met wt mijde hl\ndlln WIlde IlIten gaan.
Hl) lelde dat hij MDnUD ~'m het roor mIj Le koopen,
tenZIJ het te duur gtng. Ik dacbt dat het meer dl\n
£8000 lOU halen, doch n ets werd omtrst't den prijS
gesegd Op den ochtend er vel k(){)pln~ ontmoette
ik den verweerder en le,de helIl "ID Gods Daam,
~aat bet elge:Jdom tooh ~Iet alL mIjne banden gera-
ken" lJe verweerder au~....oordd:f', dat lJlJ df\lLl'voor
lOU r.orgell Ik ging m~t nMl' de verkooplOi(" Na
de ...erkoopmg kwam de v11weerder nSR.r mIl, drakte
mIJ de hand en Iwde, pat Ik nu lIOn werken met
meuwen moed en gernsL zljn Er werd DIets jrezegd
olDlrtlnt den koopschat De .. erweerder lelde, dat
het elgeDdom leer laag I,!He geg-nall Naderhand
kwam de verweerder w~áb :IUIar ml] en lelde, dat
iemand hem had gezegd, dilt IneL en bl] niet geloofde
dat bl) het eigendom vapr mIj kocht, hiJ heID eeD

I

-
bUS-l11 4'" {lJ~"li~e-n T:'"WIIl/lp,t 't·l~\'J~".!
van hott eloo,'ndl"1l:. De !tCf' I' Jil. '" , \\ ,I!! .1,.
.fsln~t"T Ér w I!! f!"~n hl' I Itth I ,1\0 ..or1l1ll1 ~ i'~

I ,pI \'"'~~t!r zeJoClo tn1 J, te LI llh~n dilt 1\ lIt l ,. u l'lt-
JleD op U~ JlI,at~,l~lIl' hiJ h- l· ,,!~,,,l,,,n \V,IJ kOI":J
voor t!un 111'11'1('-1\ l1l'.!dn', N' tldln~ I' "TlI, tl~)1JlIi

~,,; ih, a.~,'"li.<l ,I~1a','1 lI~n,I,t1{ ~~>l'" •..! '''11
p,:r%rief}l!> t..e;>ell Ili,!!" glIflor hem, ,'II h'l ~I"",! "'-
mi) ".,.r"m de b!tod-ht~t PI.! ndom J'H \. ,r ht'ln
word~ll 1I')!ekllcLt, lid I , M.,rlhlllis l\,.'dlhll:r
Itonp' el' hIJ Ik lP-Id" t n, ,hIt I' dil, nIPt ,,.r<!, r
'ou rbieden Ik k~n het 'er!. Ill! k,}~t&1lrnn h.o""·1-
ing m.,(}l(.'n op ;CJ.!\) 'lf l:ló~ p~r ]""r te SWlI Il -

ruen voor 50,000 etui, ken Ik \;. n met bep ,all Z~!tI1"PI'
of d lt bedrag de kmtell VRIIb-mesl irur eou Ino1<1,I,'11,
"anl eon WlIwtlm wordt met dl, Jllsr OOUlf'SI.,pn
tevel; ben ik nmeer stoker da n w ]nl> ~r Il~ ver-
wet'r Ier .hp.l'ft e~l1i!lt! boomen, el ken II A , nt't'I'I!'t'bllkt
eli 0 ntreJ)t ó() of 00 vrachten hout verr""rti Ik :t"1f
betft ,I tI per vraelit. De k...Id-r 18 nu III buurbuie-
jes, eranderd, WaArin kleurlingen wonen lInt sou
de ""nrde Uil hot eigendom ...oor een wIjnboer
z~k~r Illet verhOOjtl'n

C ,'ftn\yerhoor: !Je eiseher unde, dat hi I het .,1)I""n.
dom met Uit de fgmille wild e k,ten IlMn. Ot! ver >veer·
der z eide ni ..t, dat bij bet eigendODI wIIJ"lkoopen,
op dut de eischer. niet bulpeloos zou worden Ilelnten.

Ik yerbeelJde mIJ dl\t de f..'l\nsche ge!ehl8denll een
doorgeetoken k~t aan ver~eerders kant WAl Olll bet
eigendom jtoedke.p te krijsen Ik ben mmmer rn
den wiJngaard J!e;weellt.
J. H CO'Relt verklaarde: Ik pehoor tot de firma

Janee & C '8',dt' WIJ waren g~empJ(\yet'rd door de
Stelleuboeche Bl\lllc, WRnrAnn tie eiecber I!'"I<Il!Chul-
dire W8I. lIt! \'erweerder d eed mij een Mnblld van
£550 teu behoe .. e VAli dun verweerder KIs volle ver-
eff"fllng ran nllp Mn'prlll, ..n tejr"n 1ll'1H U,teindl'llJk
sehter gaf d .. each"r DlIJ ee n onberroepeli ike proe u-
ratie qm al sijn I~a.tg-ued t~ ~erko"p"" n~t hanlde
£2,026. Er wetrl bonus !!~l-".,v('n. Ik had met ,.e-
weten vRn p"'gin;re~ rnn eiseher en v..rweerder om
andeien te verhind eren te biedeu-e h Id Ik daarvan
gew~t"n dan lOA itl de verkooping met hbbbfon lillen
doorgaan. De heer I, rlj!c IIRIDden l'<!\'8ten bomt! op
de verkoopltljC. ilk lev~rcltl l'en rapport n Jl de direk-
teuren omtrPllt ~"k..r..l f"lten w.·lk" ml] In verband
met de relkvolJlll1l waren t~r oore !lpkolll~n, df'lIllIet·
temin werd de ,.:op door upn b-krachtizd Hot bleek
DIl" de verkoopllIg d lt elsehers procuratie informeel
wns, daar dezel.e llIet op <tHe bl,"lz'jddn "as bet~
kend WIJ konGsI! lfevol;.r.'IIJI, ;E,""" tr»"'p 'I t )!~\ en
Ik gmg ,IIl,rlllll mm ..n ITIPt den' enVeerdf'f "" den
heer lla8.n~1l I1Anr I,,"n "111eell" AIiJere prcurl\ll~ te
bekomen !le ~l!jcher zdlLle dRt hll dl~ proc'l~nlW lllet
zou geveil. tenzij de ftlrweerdtlr ZICh Illllesch.nrte ,e[-
bond pm h ,t elllendol1lll.fln hem terug te trtlD8pnry..ren
IO;Jdrl\ biJ In 8Id" "' ,lie 01l1.08t 'n te betalen. De
'-erw"erd ..r zeJd~ u,,, JIJl THPt~ WIlde nnd"rteek€-
nen, d.t hdt ~~noejT WilS. luda'u hl] a's j!,·IILJ.'ID.ID, ,
III biluin mil lWt!e ~~Iuil!en, zIJn wo"rd I!'"'. b..t
elO'endorn lerucl' "zullen trRIIsp ,rlereIl, z ,odrn cle
el;cher j,"plwnl en koeLeD betlll\lde Dit jrt.'8prd(
vODd buiten eisQher~ bUl8 plMts De eiacher belo"fde
toeD de prokul1I.tlo te lullen ondertl'ekenen, mnlU" bnd
een of hndef e~cuus om .lat nit!t op de plek le doen,
manr het BIuk lftter te lenC:en. Ik ~n met o.p ,lech·
ten ~oet met dtln verweerder. hoewel Ik e ..o prutr
woordt!n mtlt hl'Ol heb jrehad, evell Als met d&n eiaeher,
omtrent de AAllg"l"lienbcclell der StellenbOllCbe RInk
LALer bleel, het d'lt dJ br fInfmpyr, de prokureur,
de pr Cllrntlc bl\d welen te knJgen. eonwerd traDIt-
port d lOr beUl K' p,sSI'cr I 1\ ,rt daArn~ vNt ..lde
"erweerder mIj, dat hl] had be\ondell, dRt l~iJ het
elgend<.Jnt IIh't ko I trnosporleren op HendrIk Neetb-
hng8 mlnderll\J'i'sre kInderen, omdllt bIJ dRn verant.
"oorder,]I! z 'u bh]rell t.<>td"t et J''"~'e du'r klnd~
re-n zoll ZIIn tn.,·erd"rIRrlg srew"den. ell d,l81Qm lJnd
hl] het np liJ I .I,!t!n nRam I-'''trnnspnrleerd

Het Hur ndjvurnee,de tot den ~,)Igenden JAg.
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wooing
aaD den velrw,eel-der.
te jre"en om
de beloofde erkee
"P ml] terug zou
hetflald werden. Ik
weerder be:lOOlra,e,
hoorlijk nn,~... t_lr"rid
dat DIet gedMn.
Bosman en Ik
'11'81 driftig' en
f\ntwoordde, dat
hebben Wilde
alle traneactien
besCbouwen. Ik &D,'W'K,rUU'._
bem goeddacht, t.. ·.i>!lnAttll..n v.., ..i..sht
werden, niet
ook om h~t te
geproduceerd.
weertler rAOIen
der Rank. wil
onderteekenen, maat' ik h
weerder had gezegd. 'oe VA1'W""tl~m
een gentleman :ll'1Lt: en sijn
port 1011 geven. Ik onderteeke
toen Ik kreeg een brief vno
(den prokureur.) Ik heb dien
brief WRB VRn pr! raten aard
beer Rofmeyr is mijn nicht.
mij gelanden. I~ sond die.ondejteekend
den beer Hofmeyr. J:k
brief le bewaren. ik heb
betaald. [De
ratie ten gODStAlvan den
te passeten Ran den ve:rwe8l,de,r
tot Febr 1879 bet gebeele el~·.m'llo:rn.<
zood toen ZI]n we*volk ID
hem daarover toeDmlj thuis
niet te huis. Do
doel WRS licbz€lIV6D eD ook
secureren. nlj eeQe aadere
we~rder klnar bad ',ID et
of II, er tegen bn.d, dat de
zIJn waninlI', om ~dAAr te
bl] dut doen 'l.1O~t.
één van mijne 'ke",18 n!lllr
der mi] n conseQ,.t. Ont rTP,,,,h•• t1Ci1é
WIst Ik ging dell v~rweerder "., • ...,'v.,,.
UIJ zei de, dat bIJ dell ketel zou
was een welDig gestoord o~er
bcgID van Apnl echreer Ik
vragende om eent! afrekeDlD,I!'
tot op dIen tijd, en hiJ !laf
geschreven blJDR onleesbaar
het hem terU!l eo vro"g om eeo
In de pllRts. Ik wilde weten, b
betaleo om bet eigendolD terug te

D,'or Regter Dwyel" -Erkent
de eiBeber rejrl heeft bet
mIls betalende all!! onkosten?

Ve Prokureur-g-enerllal.-Nlet
De g-etUige ve~volgde -Ik

Juli] 1879 ann deD verwtlt!rder.
dit proc~s werd In Nov Il UIU!llnllll'L
schreef Ik weder Mn
!lee Jl aDtwoord Ve
vrangde opga ve !}let
terug te belnlen. J:alDen mpt alle M'I,m.r.,n

verlRngde Ik eene nfrekelllog
nanr den verweerder, doch hiJ beil$e,dbl:de
Dit \VRS voordn.t lDlJn prokureur
bem AAnschreef. Na. de UI
dill)!' kreeg lk eelle rekemng-
Hofmeyr overhandIgde dezel ve
scbnft vnn den v,'rweerder
l vooTilelegd) I le h~er C de
prokureur, bood den hetlT de
het el,!elldolll aRII.ml] terllp> te- vel'KlilOo,eD
tshng .I\D Rile onlo8ten, zRmen
rel,enlDg D" verwe"rder nRm
In Febr. 1879 III beZit, pn het ml
De verweerder elecht £1000 voor
schan Ftlbruall] eu November.
den wlogald kan niet meer
AIleeD voor toevoolZult elscbt
ook £500 voor v~randerlllgen
had Diets aDders gedallll, dIU]
muren op te bAleo met de
steeneD en bet jl'eb<lUw I\lzoo te
dlge krotten, dlO bl) nan het ITAmA'""'I...
huurde Sommllfe 41<1r kr"
venster H ~t t'rf moet om
opbrengen, WB8r'1'lIn £25:.1 ZOlver"
den \VHlgerd goed bewerkt, doch
dusverre jr"eu voordeel ".,..,no- •• I"·,,,7
jCen III de gebouwen
verweerde!' 61scht
dewII", d,eD hIJ mAakte en

Clllltraverboor: Ik haalde deu "oh".">n.,~n.
eIgen Jom voor ml] te koopen
haDden v"n vreemdelingen IRte~
deerden nooIt dllt Ik Rleeb1.8 een
beD om ID te woneD Het IS met
ver\.oopdng den verweerder verz'
koopen en ml] daó dMr te laton
werd toei!'eelagen op dtln beer
mogehJk dl\t ik nB Afloop der
kemng in de notulen del'
teekende, deu verkoop nRn ver'JVeleNllerLltl'UIl'''ULl~:.,''U''.
[Het IlOlllleoboek der St~!1l"nb<)8&I~~e
getuIge ,0verhl\Ddlgd]
JlIng Ik teekeode Al! d
1878. De verweerder moeet
aRn de hql1ldatoren; maar hl]
Ik kwam overeen lDet den b
zekere renten t~ betnlen, doch
verweerder beeft ml] JlIet bek
bebeer der plAAt!! en
lullen ontnemen. HJj zond
ken, doeb Ik klf\l\gde daarover.
kelder werd door verweerder
hUISjes verander4. llet IS wMr,'
der verlof \'loeg om het huis
veraoderen Reeds voor dat ik
teekende '11'1\11 "Arweerde\'8
den WIngerd. Ik ',ob SWl\rt
WIst op welkp \ vrwlUllden
JI\, Ik erken dAt verweerder
dIen hij VRn miJ )cocht om den
CCb~que voor £3 IDgeleferd]
DlIJn ]ongens. clnarom
den heer Hofmeyr een
doen Ik weIgerde te voren 0
weerder beloofdeJplegtl!!", het
le tfflDsporterell, zaad ra Ik
maakte Het jrebouw dat Ik
vnu d.. rest dM eIgendom!,
occupeerde. In Febr kreeg Ik
weerder, klajl'ende dat miJn
z"de der ahlUJting waren
~Cbn],jlOg hadden jrepleelld
scbrlier ter u", dat Ik hun b
bhp'en, totdRt de qU6stie
weIgerde allerbeptulldst de prak
nen totdat de verweerder miJ dil
erkenning lIJ!l Ik sobreef Ran d~
Boon ID NOlVember 18iS, huu
weerder bereId WIU! omtrent d~
onderhandelen

Door den II oofdrel!'ter Iodum
u werd gekocbt, w"arom trne
koopscbst op tweede rerJmlld te !oel,oolen

GetUIge' Omdat }k ut".rUJ"'~·"
Ik had noode zelfs op
krllgen é

I>e Hoofdref{ter' Het hjkt
een qUII!!I6-verkooplDg Wils-bel
verbIDderen dl\t de anndeelbeb~rs
elscber kwamen

Da1llei F. B03r1U1n Yerkiaarde;

VRIJD-\.G, ~n FEI31tUAIUJ (GlSn.I{I,N)
li L NKIITULI:-IG 13 M L .NF.F.TJlLI~G

Het Il"etu g-enferhoor ID d"le Zlll1kwerd ~" 'rtjlezet.
De n"ofdrej.!ter n~p dpn I,eer C"Bn~tt op, m:i:>r de
ad .oklllell en prol!lIreunl VRn bd ie partIjen tN\den 10

l!eDe 011\.1 rll!l!fu; beraadsla~lng, en de I eer 0.lBllett
trad e6.n1;!e oó~enbhldiCll~ trog T"t'1I h"t kon solt
IIf'g'eluopen "'''S, bAo er '.lODI!(ecODversnU .. plRRte t<1S-
scbell den Hoofdr~l!'ter en den prokorenr-jlPller".1
over dil W'lle WAArop de mnk op I!'rond'Vlln jltldnn ..
aanbl~dlll,!en hdn j:eschlHt wclrdllD, wanrbl] d... Hoofd·
regtet eelllKen t"'lIfel uitte of een konllakt als door
dtl pluLIJ~n Il' elotell wei vo,'r dit IIof rerhllAld kOl.
worden, m.UH dl' prok -i!'I'IlNllal selde dat hl] de 0Plle·
worpen kwestien wenacht,e te A'llumenterpn DRRTOp
volrcde weer een kon~ult tusschen de pleltbezorll'elfl

Nil a1lvop lelde de prokureur-lI!eoeraa! dat, ""Ilr bij
bet Hof ve\'8Wllci. h ! "~ -.telde dat de pll\l\ts op
den el$Cber zal II 'J I I, uggetransporwerd nt\ betJt-
bng YID de kllljlp80m en alle kOl!tAn die bh ,ken zullen
werkelijk MO den verweerder vurschllldlj!'tl t~ ZI]", de
rl'kelllng d~8RllllilRande til worden oDderwOl<pUIl Mn
IIrbltrllfi"C, tElrwi]1 de KosteD In de zlIlIk lollen I1.lIng"c-
bouden \Vurdcn tol Illldere btShS8IDg

Dil lloof,_!regt..r erkennende, dat zulks de mMmn!!,
WJ\8 VIlDzijne wijze VRn voorstrlhng t'ener l!Cb;t:klng,
werd Ilt\ kort beraad I\ldus lte.aloten

De prol!llreut !len_ralll benoemJe daarop nl! arbiter
yoor zijn I.bllllt den heer R C \on H.eenen, kRSSI, r
\an de Comlll~~eutl Bnnk, 6Iw.\1 Stellollb .sch. terwIjl
de heer J"OP.S vunl'8tt Id'J den beer J 11 Hofm~yr,
prokureur Beide 'PRrtl]en met de Ii~u. ~~"''''!len
nemeodu w~rd dnrlehJk ovrr<,lelllllln tol de aanlll~lhnll:
van den heel 8yr,et "Is 8cheldsregter In lIe.1I1 de
arbiters niet o"ereen k"nden komen, wat dt! Hoofd-
re~ter zelde hon"8t waarschlJall]k ....e: het gevRI le
zullen ilJ"

Eene \ mag "nil nd \ "kaat J"lleB, of de boerdenj
IDmiddele op denzelrden voet k,lDdll \\ orden voort-
gezet, Ipldde tot een~ IRstgevlllll" V"ri het Uof, dat
zulks voor rekemng VAn ~erweerdl'r g"SCblf>dcn zal
tvt.dat de kwestie aangAAlld" de kosten znl be811st ZIJ"

\DAMS 13. CONNOR.
Adv. Leonard .oor 'elscber, ndv. Illnea Vo r ver-

weerder.
Dit \\ ns een elscb "p een kontrakt voor ferrigt

meteehverk en fl~le~erd8 m~t'JfIal8n Uit d~ del.lal1l·
Ue bleek dat de elscher ellnljl: werk had aanK~Il<JlIlen
t ..gen etln bepAllldeD pnjA, dRt vóór de voltooih~" VRO
bet werk de áitcher heID het ophoudeD en Jla~nRm
bem te beWen D&Rr rato volgens deD kODt~'J>nJ8
mj bad dIt echler niet gécl!utO eo ,,&ti daal' de al'lIe

Saat Adams, een MRleyE'r, elecher in deze laak, 'er·
klaarde, dat bij eeD k 'otrakt met den betlT OonDor
had aang8jr1\1I!1j dllt hl} &lJIl werk begonnen bM
ma"T Da aRnmerliellJke vordenn"eD jtelDllakt te
bebben io den voorLjrang- gestuit werd door deD ve~
weerdtr, die lie.m lelde dnt de kalk wo IléCbt Rls
a.ecb. "l1li. Hi}1 gl"tuige, wae toeD D..... den beer l'1hlls
geg&an, dele bad op de plaate leln de kalk belien
en goedgekeurd. "lUIrop de "erwet~der aanmerkIng
rn&llkte op de muren eD bet werk DIet WIlde voortg~
zet bebben. Op de 'rIU\p: van getuige, welke betahng
hl] kril8'en zou, WRShet antwoord, dllt bij het vernjl'te
werk kon opmaLen en de rekeDlnl( uI~mAken, wlI4rop
betelmg zou 'gescbleden volgens kontrll!.t Getwjle had
bet werk laten opmpten door den boawmeeeter Crow.
ley, die de ~\"Dlng b~ op £66 II2a. 6d.~-welke
rekeDing door dlln heer :Mills n&gt'lien en goedge-
keurd Wft! Voorts WM er nog een rekent ng voor
extra werk, elders vemgt eo nwt in bet kUlltrakt
beJlTepIID, ten bedrage '!'1Ul £3 10.. 3d Verweerder
Wilde die rekenlDgeD ecbter DIet betaleo eD het bet
werk door d~n bonwlDeuttlr Staal tIlxeren en bood &IIn
te betalen tegeD 2!d per voet het gebeele "erk door.

III het kontiaverboor werd de jl'etalp:e ondervraagd
over de bljwn4erheden vlln bet kontrakt BIJ t'rkende
o a dat de bt'er Staal de DIuren algekeurd bBd ala
slecht en 1\&Q,'bevofen Je te IlIteD afbreken en her-
bouwen.

!Je beer Dllni&1 MIlls, koopUlllD "" 'mole~r Te~
klllardê dat lIiJ in Nov. lJ. met eilcher en op :heDs
veuoek de plllal.a bad bezocbt "ur deze '!'oor ...er-
weerder een huis "'bouwdt' HIJ bad met Connor
jrel!prokeo Deze lelde dill hiJ den eiecher III nrsebel'
dene mR.leD bR.rt gell!t op te bouden, -maar dat bl]
natuurh}k "aD pilln wu den' man ..oor het verngte
werk te betAlen GetuJge kou lIeh echter DIet henn-
neren of verweerder geze,d bad, volrellll kontrakt te
bell\len, lDaar verkeerde onder dien lDdruk, meenende

W8ILrVnnWRB te
r B11lk 81\11 den

woon te Stellen-
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hij dat de prij. alreeds
W.I'. l let werk nehtt'l
AI@ ",pt Il.. llll\teriRI ..n
dO'lr V''TW, .. r<i"r I!'elevi!rd.
,J, U. 1'. C,,)wl~y. b"lIw !tHd bel werk nb N,

el8(I,,'r op tll"IIS verl'l"k UP.;tllWttlll ...11de r~keuinr !.'~
y"lf"'~ koutr .•Rt op;-'" ID1\1\ kt. Jlot Wil", .... , nitl' J'ft.trf te .....,.....··..........B.'
j!'l'he I I V .. Ij!'A"g kontrakt, maar ' hut f:!'ebr"k~i.!e w~tOlize
y~rl'''1'4IJ1h d .•• r de slechte kw,dltsit der 8.1e8nef. r dat op
11.:1 "1,·I51.II..... rk 1"lf 1185 100 If"od 1\1:8 de mnl.driAIei! slAcht ging nllAr de
Yel'llul :uofd'illl. . andere kerken, omdat
. DtlnJllmiD M'1J'1Ïs. arbeider bij eiseher, had gew!!r~ niet kon verata,.n. uaar1'Oml1rIIJl

bij.Connor. Heze had nooit het werk ~estuit, beb"lv;. bebalve de Engeleehe '*bt4~nd,dij_t,U" he~ einde. De steenen Wal'eD leer slecht. Ei~h4tr oggelejlen uur werd ~bo'It.<1lanl
~ daarover ~Rn ver,!eerder Ifék'a&!ld, Oonnor an~ avonddienet louden
woordde. dllt hij geen andere had. . , had op bet we'D8Clhe,liil~e

M"home6 SAlie. bad gewer.t aan bet huis vali moeijelijkbeid
Oonnor, nndl\t Adams WIlS wlljrgestuurd. Hij bAd de ZEe"", had
muren geplllist"rd en de reed. door Adams klaar- geschikt gebouw
geÓlMkte specie Ilebruikt. . wat daarvan wae u..,..n''<1Alltl

AreDd GI ..nAl"de, metselaar. had ook jlewerkt MIl S. V, Hofm.yr d&llromtretltt
hlltzeIrde huia, maar v"or Adams. Oennor was dik· geveD. Iet.
wiJls bij bet werk j.!'llkomen. manr had nooit over de woonde de nO'UAnQllCne
uil'Yoering jl.'eklqAt!d. )<:lIlcho!r hnd lleklaRll'd ov-r de
tttten~n,· maar het antwoord van Con oor .....as. dat hij <
..eene IIndere had. Getuige bad een stuk je VAn eel!
muur van één ...oet hoog en onge'feer twee v04lt
breed.dnt sieehte wAl,afgebroken en weer opjl'ebouwd.

Ad,., Leonard lt.!! een brief ,oor, wlI&!'bij eieeber
aanbond £3 7a. &I. als saldo den eischer toekt\-
mllndtl na aftrek VIlR bet reeds vooTge8Choten geld eil
RlI~8 wnt verweerder bem gtlleverd hOO, >

Hiermede w"rd de lIIak voor den ..i.icb flealotan .. ~
'voor de vertt~di~ing werd 0pl1eroept!1'l :-
A l"zAnder Oonnor, prkende het kontrakt en z,·ida.;

Eiseher hsd veertien dagen !r,.ed fle ...urkt , maAr toen
> ~Oll 1111 te knoeijen en verweerdE'r li .. t bern "'<11
stuk muur • IIU liee voet ,,(breken. Kort desrop w~
er weer rcdl~1l vnn 1,Il\j!'eu en moest er wper een
!ledl'dt" "'"11 den rnuar ftrjrehr"ktln worden. Gerui ',f
wihlu tue u het werk II\(..n stakeu Eiseher Jrinll toeh
den bouwene-ster Staal hnleu, die het werk Afkeurde.
GetUJge boud toen aan te betnleu r oor het verril{lil
werk. namelijk 2jd. I~r roet, en het k -ntrnkt tt! vef.;
breken, hetfl~en ~Ischer AAnnam. die tevens de Ran~1!:'
maakte kRik. Rlln ver .. pcraer \·erkvcbt. G~tuilf.~
mllnkte de reK~llllJg uit nftAr zijn ht>ste w~ten. V<>ot
melselwerl! '1\311 2~,1. rwr vdet d,' i{6wono prijs.
8~al had jfetaig.e ook een r('kevio", !?6zonden. He$
werk WRII h~el sl~cht,

l\i1l1L<s\Verhoor: Ee" !!,eneelte van het werk Wil.
gued, het !l1l,WrOslecht 1Il I b:lJ tot t~eeIL8t\1 tóé
h~t werl! ",.SIAH kt. GPluiil6 had !lId lI'ekl"R)l'd over
de ka'l., wont LIJ had die ""lf gel'Herd, Eischer
Wist ~nn te ...oren dHt de stel'llen ...!ln de wrnkke sooT!;
Wftr~ll. GelUI!!,!! h,ld het fundameut lIiet gezien,
Rnders z<>u hij bet niet goedgekeurd bebben, Toell
g"IUI!!6 nllu bed Miils zei de te zullen belalen. hili-
dnt>ld" hij 21r1. ppr 'OPt. IJe hool!cre prijzeu ill
hilt 1<O!lllnl,t sl'lten in loverantIe V!lU steenen el)
plei~tet wl'rk VAli binnen en mn huiten.

J, W. StaAl. bnuwmeeetrr. bad bet werk door
Adama verri~t opgemeteIl. Alvoren8 dnarmede t.
~nllen wees de verweerder Ihew !Iechtgebollwd
werk Mln. en zeid" dat eiscber reeds twee muren baa
moelen afbreken. .t<;i8cber erkende dRt; mMr zeid,
niet meef te wlll~n Afbre,en, beloovende bij. a~
reet met plelster.n te lullen Jl'OtIdmakt'n. Verweerd,r
Hide dnarop dat bij eieeher betalen zou voor Rile ma-
~'lallln ler pllUllse en 2~d, per yoet voor het vet-
rill:te werl!, allee inbegrepen; ook de annl1'emn.'\k~e
kalk. "Eischer nAIll dat ann An veTlocbt l1'etuige toep,
hel werk np te rueten. hetwelk deze deed en daarna
de reiening indiende. Hat Ife~hiedde toon de pu-
tijen de overeenkomst jlemHakt badden.

In bet kontra ...erboor bidd getllij!e staande. dat ac
ei.ecb.'r l.opgeatemd had in de scuihkinjl en j!ewillig
WAS ~~t kuUIJ'Rkt te v~rbrekel). Eerst toen han 11ll"
tui)iltJ hut werk op,i!'emeteo. Een gedeelte ...nn het
werk Wilt! slecht wellens de slechte SleeDen.

J"bn (;"nllor, zoon 'Ril \erweerder. bad bet tim-
IIIerweril qemaakl voor het hui$ dM A dams V,IOr lijn
Tader bouwde. eu bnd gehoord dat Adams bet MnhOd
Tan 2~d, per yoel goedkeurde.

De ZAak werd Ifeilloten.
De advokaten gehoord hebbende werd door
Het Hof de allting owescbort voor een uur.
Iles namiddRjl8 werd uitsprAAk gedaan

pi8cher. uIlIDeiijk £52 58. meI koeten.
[De rest'nn 008 rapport bliJtt ovenl&lln.]

men. J1..t wn8 O'Alili.."!... ,,F
il'ts wttrd j('l'daan.
~nder l'en of
IOU dat pun ll..kSltlg
Kond ..n wij 'ni-t eene
","k t .... verw ..,.en P

Do h-er Jnrnee Mllwitt
e~n 1I"'I'f'j{dltl" b-Jz,,,.kpr d Eu,!elsch ..
I~en eMurende ruun tien j~lr. dat bi)
dl .. v,,18tr ..kt ceene besoeléers van die
ll~t .lnnd bi j hem daarom VIISt, dat
I'ftoluti" IOU word,," genqmen; want

voorstellee, die peraoneri louden
men. Meu leheen te denlien. dat bet
weging WY; op 'de Holtandeebe taal _ ..._ ........_
Dal _ ","nslin. bet doel.: Men
alIOnder1ijk !"lboaw voor \le Enll'eleebe nlenlten.
de Hollandaehe diensten ,0I.strekt niet
Men seide dat de beloeken
niet betaalden Toor hunne S1t'DI",u.,m.
want hoe kan de .....nr.IP•• IR
gaan Terhuren aan twee
als Mn den heer Hofmeyr. Dele WIIII
$II meer om nMr eet! and~ ,.,boaw uit
te huren of te koopen. Men had un de W ....I., ...... n_
sehe kapel in de lJuf1l8tni&& gedacbt,
vernomen dAt die nocb ~ hUlir noch
0ll!da t de WealeYAnen di" tot ..,ll.)(),I".,MD"
inr'Ïjrten. Hij dacht dat het beJlt WRII.
VaD drie ledeu werd aange4teld om
soeken, om na te Ilaan boe' groot het
ken nn de Engelscbe dienst waa,
bijeen te roepen, de te nemen resolutien
brengen. en ~ ve,nemen hoe'feellii
doel louden willen bijdf"llen. Hij m"'~·4Idlll&l'vRn
een v"oratel. Teven. hield hij
Kaapttadeehe eeholen thal!8 "eet
HollAndeeh wordt gêleer4 ~ mu
hondtird jRar geen Hollan4eeli meer
spreken. Hij kende pel'lOIWn, die Y()O:irhl~IDii;n.e
gelecbe oebtenddieuet belOChteD,
looienaAmde Wesleyaaneebe eathedraal w.t~,eo'perld
derWAart. gingen, omdat Jij bij ona
avonddiena& badden. I

De heer J. P. F.'Juritz *<>pdeerde
De. Luckhoff twijfelde er aan, of

wel luIk een Oomité kou kielen.
die belangstelden in de Engelaehe
Oomi\4§ moeeten kielen.

.Men llIII aan de band. dllt Hechte de z<xI4iDilren
de 'fenraderiag aan bet .t!lmmlln

De heer J. J. D. BUy8~ee drong er
aanbeveling Tao Da. Luckboff mede
dienst doen.

Er yolgde eene diecudie pver de ......'""' ........
hadden om te etemml'n ($ver de VQ{)rsl;eU6D.
,de Tooratandera Tan En~lee~e
geheeIe vergadering? Mep ecbeen rl.. ,.ninlllo ..nt

Diet in 't reine te kunnen l(Qmen eli
De heer Buy.kell stelde ála lIplendement

me,enl~IIó'1de in behandeling lijnde :quiJIBlie zal
jlelaten AIIn ben, die bel4ug stellen in
die net. opdl\t lij voorwllftfta treden niet
eene 0llgave inboudende van het bedrag
lijn bij te drIlgen voor dell aankoop vlln
Toor de Engelache diensten en voor het Bildslrbe,ud
VRn een leeraar."

Ter atemlJling gehJ'llgl (wordende
dement verworpen.

Het oorspronkelijke voOl'!tel ging met
meerderheid door. blijvende de meeaten'
laodaehe partij buiten stenIming.

De beeTen H. Wilmllp, L.W.V"
Villiers en JIIII. Mewitt welden toen
gekolen eo daarop ginlf de'vergadering-

n.
heer de KortIl

leden. dill eene
bij vernftm. dat

onz;>r kerk lijn.

Er zij twee Spoor:wegvergade
belang gehoudell. t,w .• eene

West en eene te Oucltsboorn, Op
vergadering traden het ex" Parlement .. l
Adams en de heer J. Ni. p, de ViII
R.M,. op nIs ko.mpveQhters der
omzigtigheid, door aan te nA'Vp.IRn.
nn verdere 8poorweglijnen uit te
het zou zijn gebleken in ·boeve
beata&ude lijneu winstgevend liju,
in dien geest werd echt.er "Al.W,()r~'An
werd besloten, dat de Beaofort
behoort verlengd te worden voorbij JMIJ'JllI1UC11l"".

CQurlaudskloof eo Brakfontein
Victoria West en van daar
dat de Middellandsche lijn
over Riohmond medii naar
behoort te gaan en de
Colesberg. den Vrijstaat en Ki

Op de Oudtshoornscne VAr'<7Il,lerml1i
lijn ,an Willowmore naar
vereeniging met de Port ElizahAlt.h.ln~IA
bijna nnaniem voorgli!ltaau Er
gerept van eerie lijn naar
niemand h'ar! een goed woord
De heer Blake scbol~ op de
kooplieden als bloedzuigers. en
tiende der Ondthool'nsche
M088elbaai' opgekocht werd.
naar bet Oosten ging. De heer n."V-O.or. IJ

zeiJo dat Oudtsboorn "cl
Westen. doch eigenlijk en
Oosten beboorde en h,j met bart
vereeniging met de O{lslelijke lijn
motie ten gnnste van die lijn word D"li~,,,.n,,n.t>"
en een Comité aangesteld om
Eli1.abethscbe Comité te onderh'l

Het plaatselijk blad keurt het
niet ook vraagt om cóne .
Westelijke met de Middellandsche
men dan niet alleen Oostelijke maar
lijke ondersteuning tou> erlangen!

Engelsche AvonddienstEm.

VERGAUERING IN DE GROOTE KERK.

Engelecb).
EngeleCbe

lriI·meent:e "nn
geen woord
Tooniening

s~ll del
Immers
liéden.

wii heit
Engelache
het Hoop-
gewag ge-

stilpp!''' '-eno-

(Van 011_ Corrupondent,)
, : 18 Febr~krij 1880,

op dit oogenblik, terwill ik u schrijf. Is de hem el
bedekt met dikke dondérwolken. en E~jge lieble
regenvhlgen lijn alreeds ill den loop 1'1ln ~en dAg ge-
vallen, loOO&t wij thl\n8 andermaal hoop qp reten beb-
ben. I.

Ollze Magi8traat .is naar de Kaap.tad in de
1aeteull&k de Villiers cootrA Baumlln. I",elke op 17
dezer voorkomt. WAnneer er bier eeb einde Ran luo
terwen ui komen, nIt moeielijk te fPMen, Hoe
eerder hoe beter. ofeehoo~ advokaten en ~ureun er
andel'! OTer denken.' ..J"

On le waarnemende M~strRat, de h~~ Pett, VRn
MUI'Tllysbul'lt. beeft eiTldeJijk de rondll>Operiiwet iD
werking gebracbt en een ion!!en. die gei¥! rekenschap
kon geven boe hij "an !len kOllt kWII~~ een mland
werk gegeven, Dezelfde ambtenaar ",I IQlRatregelen
nemen tot keerilill VRn 4e verdere ve~idiDg dier'
.fachuwelijke ziekte. WOnan ik n in ~ijn vorigeo
brief ieacbrnen heb, I

Wij hadden deze week verscheidene geestelijkeu
op het dorp, Vooreerst De, Maeder. Ta~~WybraDd
(0. Vrijslaat), die nRllr ue KlU\petM ~~. Verder
Da. Louw. vaD Wepener, die naar lijn,!: nieuwe !le-
meente Ladysmith op re:;. i~. Ook WRII~ér d~ Eerw,
de Wit, vroeger een Roomeeh Kl\tbolitk pneeter te
Graaff Reinet, die nu met een j ambtgUIoot
np reil is nRar de Zilmbeilie (Midden A!r,ikll) om een
linding der Roomscb Katholieke kerk: aldaar te
8ticbten, Hij scbijnt Dna voor dele ge~ebtigil taak
al vrij oud le ZijD.; F

Ve Roomscb Kat.bolieke Kerk werkt y,P bet gebied
der uit- en inwendige zending met een tiTer. die OilS
prote8tanlen bt;schaAmd !pRakt. di~ nRur-t;l.ijke de in-
wendige Isndtn"r onderst~uIlPn. JR 801Jltl)dl gebeel
verwaarlo01eo, Hier W1"pi ".lS.' Lez.l "Cl, Roomeeb-
Katholiek bijnIl de meeste pjé"Ddommolnl en drijft den
grootstan handel. Dezelfde w nu aans~de maand

ltl(:bV10I1d uitgeven. dat natuurlijk
voorataan. On181 K ..rk

wn ken eb meer Hver en werkeaamheid te bt-

~pijt Ollj'dnt uw; D.D. in mijee opgave \lan het
beroeoeens leeraara ~Ibitr luIk een fl&ter begnan:beeft.

kr~~ bij d~ IW"ede 8telDmin~ 12 eli D8.
L"U1V /) _tllmmen. r

,. lie Obnslen~ komt hier eerst dPQ tienden da" .nn
de uÏ!ljlave Mn, t-:rwill, de Kftllp8Cbe kranten I'n'l nl
den 'derd ..n dng'i berei~l1. Kan'dit niet me~ den
.. Ohristen" ook tOd jlPstbieclen ! ,~

Rilt bocint heerlijk til regenen, en het eehijnt of
wij 'eel lullen krijlr6n.;

--~~~+-~~~~.~~~

VUUR EN ROOKDAMP.

DE GROOTE BRAND IN KAAPSTAD. "

Dele: rramp die loo:ree} duilenoen,IIan WAArde
vernield ht>eft. is gelnkkiv; niet lUUljlegroeid tol den
omv.nj('. dien zij. toen 00' 'voril{ now mer ter perse
ging. dreigde I\AD te )Jed\en. In weerwil _Il de
gebrekkige orgl'niaatie, oriJll,r brand weer. van den "
eehftRracht'n wa~rt()evoer lIn den teujlell"olen zuid-
ooeter, die jl'een oogenbli)(' in zijn~ woede afolllD. is
het plukt, de "'erw~t.ingtjll t .. beperken loot dil Ieeds
gelloernde pereeelen-deD Ir.ruidelllel'!wiukel van den
heer Hedinzer iDet dtln lIleubelwinkel dMrnatl8t iu
de Lftnl!emArktatraat. en ~n anderen hoek om in de
Gruet!t.lflat den horologem.kerswinkel van den heer
Dell FOI1!'I18,en het laat.t m'-r niet bet minst, de ijeer-
m8~zijf\en fan Jie beeren'l\'indlny & Co" Z .nder bet
te le~gen nl ieder die Óleflbet digt'beb3uwde terrein.
WMr de Mngeliweepte< TlIlDmen met wilde furiA om
sich heen sloegen, oeken4'is, begrijpen. dat bet de
uiterste, moeite en in.pa"ing !le~oet beeft. om het
vernielende element n~ JCove~ te beperken. Rls men
gedlllln heett,· De militairen. de politie en particu-
lieren hebben qlet prijle~wlUlrdjgen iJHT d.. pogin-
gen der gerejl'ellié bran{f,wftf, ondersteund. en ofschoon
het ~et gelukkeli mogt lelAl,~eer dan de Kele ruuren der
met bun inhoud ten vure. .,doemde eigen'dommen te
redden, is .., neel veel lM!~ouden fan wAt reeds een
wi~ prooi des. verd6lfll~:echeeu te zijD. De beer
Sbi!lley, wien8 hoedeum.zijn vlAk IIl\1\8l den g~
Doemden meubftl.iukel Ktlegen is, dankt bet beboud
vau siju hui. eG voor~ lIn den moed van 'fier I1li\n
der K&Ilp8'-dache politie;" Tweo blIrgpll\.lltsen. die
venstel'! hebbeB aan de zijde VRnbet brandende per-
c8el da&Inaast. werded ~, eerst d"or d~ ...lAmmen
bedreigd, mAAr ,elukl4, ~t RlInget.ast. ofschoon be'
wRt.er loOg RI scbade (l~ ruin de vourT'lUld hoeden.
Du bakkerij fart den héef':Jllxl.Ïn dezelfde slrflllt werd
tegen den voo~ang. de~ ,IB4llmen bescbermd door
een aantIII artilleriaien. &e van bet platte dak een
ezc811ent Ilebrulk maa;k~ van bet weiuige water,
dAt zij bekomen .kond., en aldu; d~n eigenaAr
bewaarden te~n medt- ~an geringe scbade, Aan
di~lelfde lijle kw"mtln ~k de WAgnijnen van de
de heeren lUny. Arncild::& Co. in gevaAr. Zij ont-
kwamen niet geheel e~ al. tna.'1r het verlies had
niet veel te beteekeDeJ;i' Eenige met inktkruiken
gevulde 9Illen tattedeCJ .juur, maar bet kwaad werd
lpoedig beUwopgen. ~m tot nur de ovenijd.
van de Adderll!y.tr~ Aflikte bei gevaar lich uit.
O ..ergewaaide etukken 'Jiur staken eenige kraten
met aardewffk achter' d6 maguiJllen van den heer
Duideo!1 in bfAnd. Gilukkig werd bet onheil
spoedig ondekt, alvo1'eQf het vuur zich uithrei-
de. kOD, eD de brand.n!¥ Toorwerpan, genoeglIlAm
met water ovetgoten, w:,f!len llaar buiton gesleept.
Om zieh een de!lkb8('l~ "4!I de woede des stormwinde
te maken, dicnt meD te 'lri!lien, dat tot heel in de Bree-
.traat .tukken vuur neáeti:wame'n.en dat eenige aldaar
buiten deura 81B.andd I~d kraten mede in gevanr
k ....Amen. Ann bet &ndé.re uiteinde van het bran-
dende terrein. in do GraT!l;traat, besto'ld er I\lIe vrees
TOOr de bakkerij vaP :den heer (lJynn. Een gang
of W<leK tU88diell dM ~ceel en de pl\k-huiz8n van
dot heeren Findlsy ~af. ëcbter gelegenbaid om bet.
vuur IUIn iien kIlllt te &edwillgcn.

Na den geheelen 'Di(jat bet werk nln bl~.hen
voort«e&et te hebben,' etheen het <fllt mpn Woen8dag
morg~n alle l!'el'Blir over,,,onnen bad, MMr 'de Oom-
m.ril VlLnOpenharé :Werken, die toen andermIUIl
het terrein bezocbt, ~ de zaak anders in mj b~.g8f
lich naar de vergl\den~ nn Stedelijken Raad en
wees dM.r op de om~tándiglJeid. ~t de n~~ ~.rlln-
dende pw.llhoopen, "'-An, wc«e de dl,;t dJ\llrblj lijnde
groote hoeveelheden I)li~ en nndere untvlambare 8tof-
ten, hem zoo ge ...""rllik< t.o~scbell(1n, dnt indien niet
dftdelijk pl'lmp~e en flfdóende maa~regelen «snomen
worden. de bal \'e stad met vernieling budreÏjd werd.
Hij bood dus NIn. een, *puit ...an bet spoorweg8tA-
tion cn ooie werkvolIt': te leveren~ hetwelk Mnge-
nomen werd. ';';'lUIrup:difflJl'lrRtien onder beleid ;an
dtln stedelijken ingeniq_.,l!tw"rden voort)!:ezel. WaArbij,
ook een aAntal I{ e!lrp~t-"J ,jen van bet spoorweg-
departement goede djen.ttl' bewezen, eli de atoollJ-
8puit ,an het. dpk d~ ,erh'\Ilmhllden AAnmerkelijk
verligt~. Vermits er;", eenige \'fee!! beswnd vour
inlt.ortingen. werden .dl( nog staande muren van het
Igebouw. waarin do ,btind be«onnen WIl1l, omver~-
hasId, ~

Men verneemt Jilt d.1l; boeken "l"atl den heer Hedir.-
lI'er I\llen verbrlJnd zjj"" Ilie ec!Jter van de firma
Findl"y & 00. zijn behapden gebleveo, De brllndkftS-
ten, die zo inbii!lden, weerstonden de kracbt van het
vuur op voorbeeldige 'wijle.

Het beboett nRlluwttlijks Ilezelld t.e worden. dat
de AesurantlekBllt<lrlll1 ,IWIII'8 verliezen zullen lijden.
Ue volgende vetzekeri,ngen wordtln opi(eIlHeu. als
met de verschillende rDI\IIl8cbappij~1l gesloten '-De
heeren FindhlY &()il, V~llad:-Commj!rciAI M.ariqe,
£lOOO; Equitablp., £2.)()(); Zuid Afrikanosche,
£3500; KaRp de Uoéd~ Hoop pOOu; N,'rib Britisb,
£4.000; PrpteQteur. ~.OOO. to1.8I\1. £15.000< Ge-
bouwen :-EquiUlble. £2,000; PbCBniz, £1.000; to-
laaI. £il.O O. OpU~1 :-Pboonix. £500. Groot
totaal. £18.5',0. Oe .b.er Williams. de eitennar VIID
bet boek¥ebouw. wl\Jlr: de hrand ontstaan ~e. is geas-
sureprd in de Kaap ae)Joede Huop voor JWOO; Co-
lonilll. £500; Protectelir. £500; totaal, £ l,fJOO. lJe
besr Bedinger. ,voorraItJ :-OoloniAI £400; Alliance,
£900; totaal. £1.300, De beer p, Schmab. Voor-
,.aaji:-Ro,ral. £8001,:;De heer Meyer. Geboufc:-
South Afru,"n. £800'; 4e beer J. Shlpley. Voo"rlllld'
-Glipt! (I! Good Hop;i!,:£600; Commercial. £000: de
beer J, W. Glynn. Gebouw: EqUitable, £],260;
CoIoniRI. £l,200. DI',heeren Findlay & Co, lijden
ongetwijfeld grQote Mrliezen. zoowel \n gebouwIlD
ala in voorraad. welke laatste vel'!Chillend begroot
word t op sommen IQ0lM!nde tot £60.,001.1 t.erwi jl men
slecbts heel weInig :qit de vlammen beeft kun®D
redden, . <

De oonaak vau deUn, evt'Dllls V8ll menigen IIonda.
ren brand, ligt.'el'8C~len in eene duisternil. die wel-
ligt nooit zal 1vordtin oweklaard, De totale ver-
woesting, die er aal1l1'eT;Ïgt is. iaat natuurlijk geen
spclor ach te)', zélfs \lAU de plek waar bet vaur zicb
ee~t moet "ertoond nebben. Het is echter te hopen
da. er onderzoek lal worden ingesteld voor 2100
ver luIks mogelijk is.

'BOSOflBRA~D TE MOWBRAY.
Woenadag voor d~i1 middag werd hrand ontdekt

op het landgoeá van de he~ren 0, eD ft Mostert, UI

Mo "br..y, Het vuur WII8 vermoedelijk ontstaan op
omtrent 300 iards IIhtllnds van de bofstede en werd
door den funelilen zltldoo8ter ~IJ -die rigting VQ~rt-

gejaagd Allerbande >onrusLbarende ~e~ueb~~ be-
reikteu de stad en treel en mellwllglengheld dreef ....
'eeD groote menigt" in"oners n:lar buiten De brand
bAd indêrdaad: een' :'vreetlwekkend aanzien. Het
cbeeo Illeof bulten d' 1>laats VRn de heereu Mosl.ert
ook Roodebloem en ~nnebJ"em ftlln de v111mmeo ter
prooi zouden wordeD,' De jrAnecbe stad en de balve
oolli WII8 iU sQkkenden rook Ifebuld en de J?'ebeele
bergglooijinj;( langs k~nkelden de .lammen op .....aal'U
naar de Dllive1.epiek; 4ie zei! met perken van vuur
overtollen waa. ])e 'tlrg~te vrees werd echter .lIet
bellVa&rpeid.- Wel i~ d~ verwoesting IUIn opgaand
geboomte en xrsupeJ~out enorm groot. maar de
friaije plan\ag~! vlln dl! heeren ~IOl'tert. de Ifehouwen
ens .• bleven lillen g'6}l811rd• .en ook van de andel'lf
lan~o..denm .. i!t men bet gevasr Rf te wenden,
T"'eehonderd lIllln vnn het rege ment HI!!,hlanders
eo Vijftig man Van de Genie werden nRllr bel tooneel
van dlln brand gez~~den. maar hunne hulp werd
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jrelukl'lg' met d~r lnud-
~ .. ren, geltf») I rp I.h:!I~iJ-
"1I1UUlIren, wislen <fe l:evllnrllJl,,, rig'1I het vuur
le ..oorkomen. ter"{ljl de 's nnchts IIIvnll~lIdt3 r~g"11
.... , o..eri~e bluschwerk verrigue. -c

Met het feit voot ooglltn, (;at n,'g 2P~1' nniaug' op
Mnan dag twee po!jinzeD zijn nAn~~we~d um de ge-
bouwde eigendomtr.en op de piRalS' fan de hee-
Jen Moslen door Ivuur le vtU'nlelen, lig't het Y'lOr
•• hand, d.,t ook nu aan boos opzet ~edaebt
....ordt. ve heer M08tert wordt lI'ez~,l(I, ll'!U\rne '-lent'

aanlipnliJke beIOCl~in~ te jCeven voor Ilet a~,"wiizen
,.an de daden, en liet is to h-pen, dat iJl) pogingen om
dit! te Vinden, .1Aj!en mozen .

N"g een dergelijke ramp had dienzalfden riamid-
plast8, een

BRANO OP jm KAAPSCHE VLAKTE.
'\'AI\Tschitnl'jk door een ... nk mt 'er" lokomotief

OTelll'ewllald, ontstond er brn!,d in d" lp,lnnt8l!es ~a~
liet Gouvernement op de Knapsche : Vinkte voorbij
Zoutn vier Ook dRnr WRS het rerlj~. aan boog en
laAJr Il'ewns heel ~'iToot, ofschoon daaromtrent geene
juiste bijeenderbeden worden opgepocven.

BERIGTEN PER TELEGRAAF
[orsrsnsx Ol'lVANG~N 1

NATAL.
DURBAN, Vnjds!!" 20 Febr.

De t;,l<lg1'lu\fka~1 is nabij MozRllIblque geheel
jl'ebrcken, en men weet niet waar de voor bet her-
stel uitge10nden stoomboot sich ophoudt

, Z ...nre rep'eDS III de lantste dt.)!en ",
De llrltsche Konsul to J)eIR!\Oab.ulI' z,d, nanr men

IIt'gt, word~Jl teruggeroept'D
B:\SUTOLANn.

ALIWAL NOORD, Vrijd!lj!', 2OFebr.
Er worden Io\een gew~reD meer in Basureland

opgeleIerd ; zelfs jl'ee' plvyeerdell in gguvernemenl&-
dienst weigeren bunne wnpens nf te stru\n, zE"1!geode
dat bet verlof om te petitioneren ,weid opgevAt Rls
"oe vergunning om den nitslR!!' daArv~n Af te WAch-
ten Dt! aurhoriteiten we~d Alle middelen aan, tot
&elfs intimidatie toe, nm de sult s tot ~ndprwerplnjl'
te brengen. lIet Rlf!'pm~,'" r "v"elen ,tpgell d~ ontwn-
peninz nee-nr tOMen eie z"keu kunnen eli, nogenbhk
I<r.illek worden. De Basutos wete n d"t Grlffith hun
niend en tegen ~e ontwapening is.

TRANSVAAL.
(UIt dIJ Volkl&t~1I van II) Feb)
ERNI': KOSTBARE INRIGTINp.

Eene kostbare en nuttige lIlTljrlin)l, die wel(eDS
te!l'enloopende omo!ltandillheden tijde~ijk hare werk-
saamheden bad m¥ten sInken, staat ru;aandag' hero-
pend te worden, en wel onder zeer gun8li~e ~"nr 111-
ligten. WiJ bedo,elen het Pr:oepect S~mllJ!lrle .. vo~r
joDlle dames, dat hier Nur eelllge lillen door de Ijverl-
1e bemoeiJinlfen vlln Ds 11." S B')8m~, den leom"r
der HerfOrmde GAm~"nte alhier, tot ~!Rnd werd ilrl-
brap:t. l\I8111Jl1 Zich her,nnoren, hoe de dames Clnray
en Ruggles, van de heroem,l~ "pvoeákupdig~ innj!ting
te Mant Hol Joke. In AmellkR, oVtlri{8''komefl WRren
en h>1e8&DVllnkeItjk allee vo lrspoedig F'enOtlll beloof-
de te gaan, totd",'!: onildul;kijl eie d(')Oc! pon einde
maakte un het werkzaam leven van ;\fillS ClareJ, da
• apenenre der sch.ool !!nle j!'ezellin, ·11183 HU!lllI~.8,
kreeg toen e. Dltnn"dl)!1ni? nMr ~Iders "n nam uIe
aan, 100dRt dl: werkzllllrnhed<Jn III bet SemilUHle, (h~
met luike .choone vooruitll\!'ten WRren h<'ilonnpn, ZICU
een tild lung beperkten tot de aller~etite vnkken val!
onderl'VJjs, terWIjl IlJ III de Inntste Y-I~r of njr mMD·
deu voor goed lleatllBkt wnrt·u. ne wakkert! oprillter
was echter In dien tijd OIet werk~loos geweest en
weIdrR had hij het genoe!l'eu om zIjne bemoelJlo:zen
met j!'oed geluk bekroond te ZIen Oe J1Hvormde
Kerk, de groo~te en ln'flopdTlJkste in den Innde. toon-
de door hAre A I/[emeene Verg'ad~ntW, dat ZIJ het Ire-
wigt b"Nr ro~plllg in we bet onderwijs bes~ft~, nICt
ruime sommen te $temmen t.,1 steu'"Il)r der Inrlll'llllg.
Weid", verrees eeh gedeelte van liet groote g'ebouw
voor bet SemiDllrle bestemd Mlddel~rwi II bad lJe.
, "mllD zich verzekerd VRn de diensten van ecn staf

T\Vijzer088en, TIIn ",ier bekwaamheid eli IJver men
.. reden b~ett de beste reauItaten te verwftchwn.
TWctl dezer dRmes zijn opgeleid !IAn het boroemde
Seminarie te Welliington, van hetwelk JIJ h.re certifi-
katen bebben bekomen, terwijl ZIJ tevens certi-
fulen hebben voor bet Elementrur OnderwiJ8. De
dllmea-?dalherbe, Conradie en Celliers-lijn Toor een
PaAl weken albi~r ~eArrl vpprd en lullen Ml\llnda;r hare
we'rhlUlmbeden aanvaarden, ::;cltjk men nit b~t elders
geplll&L8te prospectus Zien ZIII vVIi verweken de
aandl\Cht onler lezers toor d,e aank()ndigtng We
lI'elooven he.ast Diet noodlg tA hebbén, ben op te wek-
ken tot gebruIk maken eener 100 nuttIge IUngtlng', IIIB
dit Seminarie voor dM opvoeding bunner JODlre
dochters belooft ta lullen liJn Over hjlt geheel etaat
de op'l'oeding hIer te lande nog IIlRar op een lllp'en
trap, niet 100 zeer wellens onvel'llChilligbeid of "e-
brek Ma belaDgsteHiDg bIJ het volk, mallf wegen. I!e-
brek aaD voormannen die de zaak vaD bet onderWlj8
beboorlijk regelen konden, eD teveD' wAgeDs de
moelJelijkheid om een goed eD deg&liJli: onderwijzers-
pe~neel te bek{'lmen. In dIt een eu .Ilndtlr ie lang-
samerbAnd voorZlIl'D gewordeD, en I1Uhilbb.n wij Rlle
reden om betere d'inilen te verwRcbten voor de toe-
kOlIlJ!t. Door cerat te zorgen vOelr liet aDder WIjS der
jonge dAmes, heeft de stIchter der inngttnl' ~etoond
dAt bij zijD werk keDt EeD goed onderwezen vrou-
wenstand io een land moet welda!ilg werken op de
manDeD. Men kB!! Zich voorstellen dat de mannen
in eeD land goed o.lderwezen zIjn en een hd')g'cn gr,IRd
van ontwikkehng' bebb'lD bereIkt, t~rw\.jl de vrulllVtn
no dat!eltde land weinig verstand~lijl( ondam:.:t I!e
Dieten en op een ~cn tr"p vnn o~twikkelinl-' 8U1RD.
't Je lelf- door dM Il'tlSCbledenl8 bewezen, dat wik een
toeetAnd LIng' kau blijven bestRl\D zonder weldRdJg te
werken 0(1-de v~r8tandeli Ike ontwIkkeliit, der VTJU".
MaAr wij verb ..el~en OilS dat het om,ekeerde-pen
goedoDderngte wrouwenatlldd en domme mRl1Ilen-
niet laDg bIJ een vólk kan blijven !;,.8taan lie aan-
geboren trots vRn de " he"r~n der scheppin![" zal hel
niet lang gedo')gen, dat d" d.lIn.s hun voorUIt zIJn ln
bonis en weten8cbllp Dl\llrom jfelooven "'J dnt Up,
BosmRII met bet underwIJs 1\1\0 h,et , regte elllde IS bl-
gODnen. Intu!jl;chen mng 't daarhli niet bh Iven ,'n
beboort er ook zouder UlL8td gezorgd UI WOlden voor
g.legenheld tot degelijk onderrigt on~r Jongens, en
bet doet one genoejCen te vernemen, dRt dRartoe roed.
iJven,e polingeD in het werk worden f!6IIteld door
.den Wairnemeudep Supertntendent YI\n 0 tnderWlj8
Maar voor beden' hebben WIJ meer bepaald met de
Oamr8-8Cbool te doen. We 1D0gtll'i nog zeggen) dM
WIJ bet 10&MI hebben bezocht eu IJ6t bevonden 'beb-
ben te IljO ruim, !tlchtlg en koel. Het ameublement
yoor de scbool uebben we niet geziell, docL men beert
ODSverzekerd, dat bet zeer doelmRlig is rn alles om vat
dat bij bet ollderwlJs 'ferelscht wordt. ~D hetl\'e'f>uw
lelr, dat Yoorlooplg slechl8 voor een Vierde !lede"lte
is vllltoOld, zIJn Afzonderlijke vartrekken ingerlgt
Toor kla_kamers, een museum, boê.kerij, !JDZ.Zoudllj!'
namlddllj' om 4 uur zal de IDrigtiD~ plegtig geopjlnd
worden met eene toespliulk 'l'1\l1~. BosmAD en het
lIitvoeJlen van een JlII.&l koorzangon. .

HET "ORANJRVRlJSTAATSCH FA).IlLIlWLAD? is
een tiJdscbnft dat 'rele belllll!lwekkende, leerzame en

'" amuMDte stukken bevat Aangezien het een blj-
voe!{'!leltot De E.tF' tB' 18, zoo word t het "voor niet ..
uitg,;geven, en zal bIDDen kort door geheel Zuid
Afnluo, VRn noord nMr ZUid, en Hill oost naar west
worden geleze?, qp het oogenbhk i8 hat Pamille-blad
Jeer be!RDjlWel!kend, l\IIogezlen dllllnn de Holland-
scbe vertaling vao bet bekwame wllrk vaD deD beer
ALFRKD AYLWAllo. "Pe Hedend~gsche TrailS-
Taai," "00rkomt. Ik .E.1.preu wordt uiljlell'6ven door
eeDe maat8ChAfPIJ van OmnJe Vnjstaalsche Burger!!
en bevat, beh" ve het oieuws van den Vnjstaat ook
Alle belan~rlJke !Ierigten UIt NatiU, il" 1'r8D;vaal,
KlUlpko~ome, DJI\mantv~ldeD en Eur0p!l. Inteeke-
DIDgspnjll voor Vd EJ:preu £1 7s, 6d, In bet Jaar
Apphkaties te worden gemaRkt ten kr,"tortl VRn De
Eipr8N, BJoemlontem, 0 V. Staat.-[~DV ]

BIJVOEGSEL

Corre,pOl1dtml) , I

had deze plegtigheid pl~ts.
de J!ewt-'Clite ill hot,uUide

Ile leeraren. tegenwoord;g,
wm-ou : (Kaopstad), Bllrtv,
Joubort, plaatselijken leeraar, Vs.
l+ot-ak, en prodikant "ril
Mosselbaai, Taylor. Voorts zal{, ~1'1I

onder de den magistraat (Orazutr)
eu hot '",.'''''"LlS1 id Robertson. Ds .. Ilofllk
sprok een nfsebeidawoord engaf een kortDYer-
sicht van der gemeente en ,,~n
het ende kPl w, waarin hij Q a aansiiJJte.
dat ae gc Mosselbaai in 1845 opge~igt
en dus on 35 jaren oud was Oe o+de
kerk werd IJd in 1845 door dell OItJa?g&
overloden nt van Riversdale, Ds; Uor-
cberds. In Je jaar nog werd UI. ian
der Riet al herder en leeraar der gellleehte
oovestigd. j ging echter in 1853 naar Oudts-
hOI ru, 1"11 u 1136~ werd de tegellwoord~ge
leeraar doo wijlen Dr. Robertso~ beve8ti~d.
Do 1hans I....'.LHlU'Ue oude kerk \va8 echter
~nmel'ker vergl'oot tegen het eiude Jail
1868 dc het beataan der gemeente

!) kinderen gedoopt, 1370 leden
uangvnome« 708 pal'~n in het huwelijk btiv;es-
tig" Thm s telt de gemeente circa 800 leden,
terwijl cr dien eeu Zendinggemceute
onder 90 van Eerw. Kretsen staat, die
ruim 500 n télt , '

I's. f;tcg nn nam hierna het woord en Bloot
de ver-rigtin iq de oude kerk met een gepast
gebed, na. e:cn UOIte toespraak gehonden te
hebben. N ui I!in~ mcn in processie n~r de
nieuwe kerk In fde r>ebruikelijko ordo Oud-
ouderlinc iT l'eo,I!', JIC voo~ltter WIlS' der
Jjon \\ co~mi~sle, o vc. h.llllhr:Je dell; sleutel del'
kerk aan D,; Horak, die III naam des Kerkeraada
de uieuwe ~erk '" mot al hare baten en II¥l~n"
overnam ert de deur ontsloot id naam Oes
Drleêenigen IGOlI~ Onder begeleiding van het
orgel zong rnon nu bij het intreden het: " Saat
tot zijn poorten in met lof" 1

LRn<7zaarulmani!' ordelijk nam de schare plaats
o 1 '

in de kerk,1 terWill het orgel "zijn sohoone
toonen omhofl" verhit f" Ds. Horak beklom aen
knnsel en spt;k het votam nIt, waarna het kloor
zong: • Jnich d,ell I leer," gecomponeerd door
rlell heel' d~ VI':liers, van de Paarl. Da. Itarak
las Ps. 122; on 1 :32 ClI deed het wijdingsgebeJ_
VervolgeIls l\\'er,len door de overige leel a~n
toesprakon fellO~den, afgewiseeld met krr-
ZIIIl;';Oll ('1I 0 gelsp(·1 I

In deo; ,amid(IAg pt'eekte Os StegmRlln
's A \-onds "UI + ,.gem.ec~tevergadering": ,ten
eillde do IltUI\Oomrulssle In de gelegenheid te
stellen. versl,'g ir te levere . Act bleek dat de
kerk £7:281ge~OSl hceft, en dat er een scbJuld
wns va £: 50. Ihr werd nog dien avond ip de
verga.dering IIlgtschreven voor £825 De bol
I..ctcn II' de1Id'!JIlFLoll uedrool.(cu £13'!' Het I'IIS
aangeDaiDl, ' en bie['(iJwdligen geeRt tu bemerken
rlie er In de g!'mhntcvergadering heerschte, en
het vertronfen Idat do gemeente zoo iu Houw-
c,)mmis~ie Is Id KerkerRad schijnt te stellen
SIalInde de, e ~ergadering w;erd D~. Horak
verrast met! cClll h!'urs, bevattende £ 114, nis
een gescheuik van zJJlle gemeente. De oours
werd met gjepatc toespl'aak overhandigd door
onderlmg "'fass ng Da Horak bedankt~ en
prkl'nde dull he hE'm eene 't:rrassing W8S., Ds.
,Jouoort gaf dp G1z, !}1 : 3.-" Och dat Uw Geest:
tien leeraar i stet" cm;., en besloot de vetrig-
lillgen met gehe , Op ZOlldag morgen preekte
Ds. Joubert! D. Harry 10 den namiddag CD
115· Stegmarn Engelsch) ill den avond. Het
koor kweet ZIC zeer goed van zij ne .tFk'
MISS II araki, d hter van den plastseH]ken
leeraar, verdllen~ ook alle lof voor de w,ijze

wnarop ZIJ J,et {rgd bespeelde. Het was'der
lIJoOlle waar ,de onderscheidene" volQ,ntaJes"
tc hoore!' Het 0 gel, afkomJtlg van l:iIl & Son,
heeft £000 ek t, lS een kracbtig instrument,
heeft helre keIl k een goede verscheidenheid
van regtsterr eri do "Ianken ziJll rijk en vol
I.e kerk iSI vnu steen gebouwd, bevat bOO
zltplnatsen qo • t er stevIg en Det nit.-Ue
feestelijkho' j dew gelegenheid laten een

ind n k achter en zullen, naar wij
let' dCI' zegen ge)veest zijn.

I

PONDENTfK
NIET VKRANTWOORDELI.TKVOOR

CORRI':BPONDKNTEN .-RKD.l

Aan den
Mlloheer,

IICbool Jenden,
hoord~ II, I
bloed met

il mIjn kind Diet nRAr uw dor~ ter
i~ te yeeIHolllandachgezilld,"

b.,ren AfrIkaDer zeggeD, w.iens
en droppel VRn het Enge&che
wel, beer Editeur, dnt dltl een
? 'Vant wat WIl het zeg~.n?
een ~~zeg'de uit, Diet b~t min-
nuslicfde bestaat. Eigen

kent bl) slechts (lOe« lla-
',t10IlaJIIS(:ne en de EngeIsche, en

ODbewust VRn, dat
bestaRt. De gebortm

,nn fen eIgen nnt,otm/l-
Is er wel iet8 bespOtte-

OfSdenk baar f W liAr blijft
zlchzelveD, nor zijn f.mi-

fall zijn land? Waar bet
e (ik meen geeD 0pi'e-

jn vau toch lets te zijn op
wo:dt weggeworpen of 1.

De Esquimo CD de LRplal1der
t hun koud, naakt, onher~rg-
AfrikAner? .... Hij is een nul

nul! Dat zeg ,k niet, 1£di-
dIe ZIch, '1'1\11 SPiJt, bijn!, de
omdat zij lJIet op Epge-
Tut 8Ohaode ZIJ het i "e-
delS dtln Afriknnn hiprin
dan luist de Hollanders,

noot~n te zijlJ der .'\.fnkRnen,
verkrljgtng eenar nnllonali$it ,
t, belllas ! alhO<'wel de A.fri·
reeds een volk uItmaken, lijn
verwlJdprd e~ne natie te UJn.
xelfetandlgheiq bezlttell. 'zij

het verdient niet eeDS den nPam
001 wonr DIets dRn Engel8Ch

de schoolmeester een ,*bo-
Holl8ndscbe kerk beMort.
bestaat gebeel en ~ mt

r d~r Hollandsche kark.Mn
die dus opgevoed wo~den
laden dierzelfde kerk,' die

" ...I..'r",nri e de schoolureo En-
Het hillS wRllrin de ~clrool

ell betAAld do"r 4fri-
;,!.,I,,,,.m,.I:AJ.no e dj t allee hoorde ik lielJ8

8chool monarch ..de onbehiJ-
18le lastig om HollanCl8Cb
heb Ik aan het comité ~er-

EDgel8Cb te leeren. Ed dat

vrouwen
maar ver-
vroegere
PiUetberg
die u ver-

valJ"Ellj:ellRnd op-
de Groote

op een pr!k
geb .ren IS,

mannen
levenshcbt
Stallt im-
publiek te

van plezier,
t laast, en bet wordt
rerteld ook, dat de

""IRQ·..nheld vall de, opening VRn
~CI~O()IJr'B~)U SwellendAm, 1"0 'n

.. ja, nu komt de
in Eneelsad in

ter dier stede ook
hoor-n boe Jim-

zee bun A. B. C.
ercer I Men leert
m;nnen voor niets

als oprocrmak~l'!!, en
voorgehouden wordt,

.oodra het hare
onte'fradsO&D onder

de school hoeken jle-
"pilgrimnders" ban
mannen Potgieter, of
bet opresrlingen die,
lands wilden ODt-

liA",,;Qpl,nnljeugd, neem eens
Amilnca (het 18

niet) in banden,
kal1lil[telll van de eerste kole-
dat' VRn de Arrik&lInsche

en boeven WAreD de eersten. EERSTE IN1lRu~.A'''''''i
hun Heiland lief badden, wa-I .. .Het volgende 18 de hoofdinhoud van een brief, ge-

op zijn, ook htlt ~11 jne er toe schreven door een Afrikaaneqh jongelieg aan zijn"
uw \'aderlRndslicrde wnt aan Vrienden in de Kolonie, kort ~ali!De aankomst te Lon-

Ver~t, om hiertoe te ze- d~D, natuurlijk sonder eenl~e gedaebte van publica-
un 1lI0lrtndsch. of aan ED- tle:- '

die twee volken meet te Waarde.---WiJ arrive~rdeu Te Plymoutb op
!lW taal isl Uwe boenen den 22eteD Octob..r Il. omst~~ i ure ID den morgen

~,""'U\'''''u kracht te etAan. en ZRgen Engeland voor het Istl1'llt bIj bet zilverlicbt
geoo.rell •. en nl~ AFIllKANERS der maan, met bet beroemde ipá.rk VAnMount Edge-

ook in Londen vlak cumbe statig Uit de ze ~ rl Jze~~e. De bav"l1 milt scb~-
in Dowoin~-street pen overdekt en de sta,j zoo ~hoon gelegeD met dui-

in Daar dat Wilt gij senden IlMlichttlD ldverden e1it treffend gezlcht:ull, en
Schoeit uw mIl dunkt P~m')uth is de ff'illlooe stlld die ik DO~ ge-

leven, uwe mnRt- zIen beh. an bier ging lf: per epoor over Exeter,
Bristul, eD vele Rndere stede~i eft dorpeD naar Londen,dat gil mannen zijl

Goleende klee- door een der ecboonate deele "An Engeland, eD ik wns
dRD die wtllke naM teer ingenomen met de fraaïa ~omeD en rivieren en

GiJ' keDt toch bet het groene gfM overIIl hngsldel) weg. GIJ vindt eene
plaats haRSt op elke 25 yards eb de I!'roDd ia wonderlijk
goed b..bouwd. T"rwIJI W~'Iv~ort!llngen Illg ik ook
een &Rotal zeer mooiJtl schap 0, IvO II'root eli Vilt, dllt
ik ze eerst aanng voor gro !v6e. Te Ruter 'ug ik
bet plein waar \VIIIAm van , rallJe zijne hamer ont-
rolde tIjdens de Prul<l8taDtsche Ornw6Dtelmll. Bristol
is eeD groow m ,"r eenigzlU~ .,dle RtRd, bebalve dRt
gede&lte genllamd Chfton da~ .eer fraai is. Bath is
ook een moolJe stad en AAngfcMm gelegeD. Einde-
liJk, nRdat de trein een eind Iqnder buizen en stmten
lI'e9toomd bad, be\Ond il, mIj jk tn LOlld~n. Ik kon Utt
mIj met voorstellen, Ionh.tl.v1Ul lilies Ills een dr,)om
In een cnb gezeten, werd Ik Jen \lur ver gedreven duor
strAten dIe zeer naauw 8Chenbn met hooge huiZen Mil

beide knnten, zwart van ro" I< ,I natllgueid en ouderdom
De voetpRden Alln weeuljdrn waren overdekt ID, t
dUizenden rtIeuscheu, ZIch uern eu weel baastende Ik
zag ook ",~16groote winl,els met de Illeest veracheide-
n~, eD fTRlllje en vreemde go~deteu ten Won gesteld,
"lsmeda hOl}uerden omlllbus~n en caba en honoerden
andere r1jtqigen van nllerlel short, IllIJ IIOms rak, hngs
voor hiJ Bllelleude, dat mIJ IU 4tlt begin beel wat ,"~r-
ontrustte. Eu zoo ging ik vPrOl',t,hier ~U dARr v,'or-
bij een fraai otItandbeeld, of lI!:roote kerk, tot pilt ik
eindelijk in de cit!! kWRm. nldr zat ik verbaasd en
gevoelde mij ganscu verlorcll~, bIJ het gelicht van de
mensc:ben, eli bet gewoel en rumoer, en de wonderlIjke
dlIIgen, geheel dovf V!)l'r w~t li. tot mij zelde over
deze op geile boroem,le pl~ta; mllar op het hooren
van Ir zie dlUlr is st. p"u/,," kjum Ik weer tot mIJzel-
ve Op het Zien VRn den heerlijken ouden dom VRn
Wren kon ik mIj mveiJMlIjkl weerhoud"o en eprong
ik op van bliJdscbap ell bewo~dllnn!!,. Sedert ben Ik
In die kerk geweest en heb lki dé frallije monUUJollt"n
over de graven van Welli,:~~on, Ne!!on en IIndere
beroemde manUbO gezien. ~k ben ill boven in d~lI
toreo geklommen Jm van on4et het groote vergulde
krUIS op Londen neder te ziJn, Hitor zat Ik een uur
lang te mijmeren. Een gr®t deel der reuzensl.lld
lag voor mij ultgeepreld met ~.re woelige strRten, op-
gevuld met tien QUlzender1 m utlchel1 en riJIUiri8n. Op
een afsl.llnd vlln negen mIjlen Eag Ik de torells vnn het
KrIstalleD Paleis. Alles 8Ch~ell als een droom. Z~If.ll
nn, nadat ik eenille dR,len RC'~~ereen eeD WeilII;! rond
geweest beq, sta ik nog Dleer ~~rhansd oVl'r LI.)groot-
heId vao Looden; want gIJ k~nt urdn lanl{ r >ndwAn-
delen vaD de eene stl'lUlt llAnr He andere en immer vor-
schillende dingen, plAatl8en pu gezigten Zldl! Het
Brit8che Mqaeum is opge~uld Ft zoovele dingen, dat
iemand vele dll!l'en nooklig heeft om ~r e~n goed
id~e 'l'lIn te krijgen In de Z'~logiSChe TUInen Z'\g Ik
olifanten, lelluweo, buffels, Ameel-paardtHl, en elk
soort van dier, vogel, of slaD ,die men ZIch denk,'n
kan. In MadRme TIl88Rud'sj beeldenteDt.oonslelllng
Ill:;' ik Sir Bartle Frere, Ode""'10, Chelmsrord en SIr
GArnet WoJ86ley. ToeD Ik dejeel8le mORI lUglog kon
Ik lIeen verschil zIen tUS8ch~1l de men'.cnen eD de
beelden, eo herbRaldehjk wnn~~r ik tegen een of IIn-
der beeld aallstiet, Hoeg ik o~ tencboonlllg, evon nIs
E deed toen zij er WRl! NB ~ondgewandeld te heb·
b~n om de vorsteD en beroemlle sta&tamllnnen \Iln
Europa te zien, kwam ik in d. (jouden Kamer, waar
ik de indni~wekkende uestRltll tag VAn Nl\poleoD, ge-
kleed in den DlIIll1el d,en IIir droeg in den sl,g van
!\farenllo, en later op St Hele A, OOK zijn riJtriig, eD
(zeg aan V.) ook de ZIlveren !!Chotel waar de hoeD-
der iD Illg dio bPstl'md WRI voor zilo maalt!iJd te
WalerJoo, maar <lie WelJlDgtdn: voor bem opat! De
oorspronke:IJ"~ ~.illottlne, zod berucbt in de FTRnsche
revolutie, staat ook In deze kaJber. In Londen ziJn lOO

Rls gIJ weet, vele gro"te 8chou+"rg~n, die eIken avond
stampend vol zijn. In de •.f.lhnmbra, WRar ik den
eenlten IIvoud heen Ulnll, w¥ het nlltll! zoo Pl'IICbtlg
moOl, elnt Ik letterlijk als ~e~eo den grond i?eslagen
werd VRn vllrwonderinjI, zoo ~At ik het DIet op P."Pler
beschrijven tlln. ID Cvv~nt RlHdens wooDde Ik een
cnncert bljop bet 2Ó8te ,erJ~~el!t 'l'lIn de Bal(lclat'a
chm'!Je in den KTIm-oorlo;r1 E~' WRl! een groote vertOl)-
nin!! yan troepen en eJr uitgel ZBne b 'nden speeldIm.

.De voontelllol'en VAD.\Jas lyne eo Cook, de groot-
ete goochelaars die OOIt geleef Lebben, ZIJI1 oo~ leer
w,mderliJIó' Er worden twe~ beelden vertoond, ge-
leten in el'n jIIIIZlHlPIJP, niet verbonden met of ge-
becht un ellmg din?, Hnre 'namen zijn PSl8Che en
Zot! ; eer3lgeDo~mde speelt londer IlAnrnklDg van
ieman 1 met:de beste schaak-l kaartspeler81n Enge-
land, en wint telkens. De IIn ere teekeDt het aang'8-
zicht van elk beroemd persoWB, die genoemd wordt.
Ik vroel( baar om CetBw~yo 1 teekenen en ZIJ deed
het Het ISwonderlIJk te zIe hoe lij lOmmen doen
!mn in RI!l'€bra en cljrerkunst, De gl'leerdste pro-
fessoren lO de wetenschnppflll in LoDden zijn er ge-
Wl'e!t om onderzoek te doen n,.r de oorzaak, maar te
vergeefs AllerleI theonen w~rdell gl'noernd, ZOO ala
spintl8me, ~I~ctrlcitelt, enl mRi"r geen ¥aD deze 18 relIt,
en zoo wordt het randsel RI p,ckIter Eene' belooniug
<nil £2000 is Ull.fleloofJ aall ililDaud, dlt3 bet geheim
ontdekt Cook zegt hij dO€t h~Ldot)r middel YAn twee
nl\tuurkraculen die nooit te voren aallllew~nd zijn
:\:hescbien wprd ik ,.e"elend IbMr Ik moet D ze,.'gen,
waar ik oveml geweest ben ~ken morgen en ftvond
ga ik nIllIr eeD of ADdere her~de plek, Weatmln-

I

rukt,n luik aen dubbelhllr-
8un!lrlzigt. Wordt mRn, sluit u
in u is bij Uwe landgenooten RaD.

da, in bet 8poor vlln den
D'IKql""uumu r\Hld te krUIpen, ku.t 1:;1

verwerven door U bij
elgel) landaard Aal\. te slui-

beil vlln bun en uw vRderland
oagesll\Cht nl u dan zegenen
wIJL gij nu na'uw dood ver-
zult worden. A

,
1 n bt'geerte voidIlan, eD

vlln d,'n :Hsten
, ID Hóllllndsch-door

dRn zoudt3u uwe
iu staRt gewe~et

ke AIID.Rllen door
Bur!ler" te kUDnen

van delulken, w.elke
II vooruit ZilD gegaan,

in de Eugelscbe
D1,lt"eglm8,tIU~n(lebij daRnan lcoDnis

beeft vt!rwezen, zoo
ollder een bedekten
te berbalen. Het

Ik Immer aan DIIBID·
mlUlr Ik kan nl~t ontken-
dat de m"tisven aan den
"\Een 'BurgeI" gebezigd,

n opgenom"n gt!wor,len.
!andgenooten met wie Ik

beD gekam en, deelen in dat
voor!edene levert loowel aan
jzen op, welke snoode midde-

lVeworllllD, om uit bloote &fI{UDst
bewijs JDage gtrekken

val) de onlangs plaat8gevon-
den mond vall een opreJlten

verDomen heb. Het
om weinige jaren ~e-

lOM in deze stRd-
gaan. lJe nmbtenoRr

WRS juist bezIg-toen hIJ
adres op een niéuwsblad te
Dg op ziln gebRt vroeg lIe-
of hIj wist wat hIJ Jlt'dAan
met Ir neen" hnd be~lltwoord,
hem, ~Ilt hij een der nieuw&-
in ve~band .met dMTb, Stturie

trli Ik werd IlERoemd, aan den
lHRI"""'''Ier had geRdreMeerd D6IIrop

hij nfut den Hertog bekend W68

ambtenaar) leed hnd RI\Ilg'edaan
met" neen" béantwollrd,

erkennende dllt ik altoos eeD
dienet was I!'eweest en hem ale

w~~;redRBn, zoo. p'af hij nis
IWI;le op, dat Ik geen rellt

,,!""'"ICUIlP, zoo als ik gedaan bRd,
en dat ale zo"dr\ni~ ZIJ

bekend beh,)ordell
A toollde den
en van ZIJD
g~vol"trekkilJ,.'en, welke
wIlren, op 10ll8Pgr,mden

a{.wezjgbeid waren gedAAn,
ambtienur roemde over de

Ik zend 11 dt'11 nal\lD
d~ feiten beeft medege-

waarop at bedoelde ambtelllbn
meer, ik beb bet bewijS yoor

,r Dan dulden ...'
.. AI wordt met
., zelf. euse trou

.. AI wordt'
.. Zelfs van m

.•Gelasterd en j("'CI',!IY1~U.

Hopende u niet ..erder

, .. , 1

bem(lfpllUl~ VRn1\1 ndl! j!'rooter>,
et den diepeten I'Nbierl Tusschen dil
beelden VRTI z)o v.. lll b-roemde maD-

woorden Tan \\' orJ'wprtb, lo he~ ft'rll'-

hedes". In u",t K ell~illllton .M DIlt'Um
IrullijP sfllndbeeld"n fil schilderijen, waal'-

Rubens, Jan Dijk, Turn", en auder e n
der wt!NIJ." HolmRIJ Huuts m_terstuk,
j l'en di ..prn indruk. 1

dOl slAd sijn er groote pMke~ met boomen,
kleine meeren ell fonteinen, '1HZ" pll!'-
uenoemd dit II Lonzén 'an Londen""om-
duizenden er steeds heen j1tI.an om luebt
Cleopatra'. DIlIlId, de berbemde obelisk,

pte o~ergebrft~t, <heb ik pok ll"lien IIIb
,"""""'''.An deu T"eems. Ue Teem. echiJnt eeu

ier, "ot stoombooten en o\'erspaDllell
die een jl'rootsch voorkomen hebben.

e beste rile schutter die er leeft, heb ik
.Te paard !rezaten en op een gal.,p rij-

hij twee g.luen bAllen die in de lucht ge-
worpen worden. OJk breekt hij met een kogel hou-
derd gluenballen in de lucht achtereen, Ik verseker
U onse oade AfnkAAlUlChe boeren souden verbaaad
1ta.'\Q om "em te ,jell .chieten.

;V,rladell ZoDd~ heb ik 8pqrgoon geboOI'. in deft
beroflmd'i:Uabernakel, ....aar eiken Zondag nond ta.-
scheD I) 4 7000 meIUIC"en yergaderen. Waarlijk
Lonaen it:tie ....onderlijkete plAAta die ik ooit geUR
heb.

VERKOOIJINGtN. ,
VK-£ EN LOSSE GOEDEREN.,

;' J. W. MOORIlHS JR I:~ CO
Feb. 24.-Blo mfont .. in, !If,] Malmesburj'

"11'0, eu Lasse Goederen, van F. 0 Rost
Fl!b.~6'-Le~ulVmkull, dlst Malmesbnrj' •

Veil en Losse. Goederen, van J P Lóaw.
Feb a'6 -'l'wOitlkmlen. 7.warllanrl. Vee en

Losse GQederen, van J.l{. A. Louw
Feb 27'-Rondeknil, Zwnrtland, Vee en

lilsac Gc%deren van H J Schre u "'r,
Maart 3 -Uilvln):!'t. Ma.lmesbnry, Ezel.,

PIl"rden"enz, V.ID F. C. Villck.
llaad;./4.-Tweeklldoll, V('e en IfJ88C Goede-

rdu vnu W. J. de Kock,
E li VAS NOO"!"!!

Maart.l.'J -Kleigat. dist. Piquetberg, Vee
on Lossa,:Ooecteren, ran P. M J. Philip .

• J S MAHAIS EN co.
: Feb 2jJ.-.T~ " ~hoek. Ri ..bee skaat.oel, Veé

en Lossu.:"GoeJ~, ...11, van J S. Mftre,e
• PE VOS Ill', THl>RON.

F ..b 23 - W orcPHw" PHarden on Eels, VRII
p. BaaltailRlI. "

Feb. ';25 -Welli.,gton, Winkelgoederoll,,
v"n-----"

, J F PENTZ EN co.
Feb. $;1.-Villkrivier. Vea eo Losse Goede-

rent van)Ved W LRubscher

H J. DEMPERS
Feb ~7.-Rlvler Z'lIl,icr }<jnd, Vee en Losse

Goederc~, van J J. Human. '

J J 1I0HIE\ ti EN ZOON .
Ft:ll. ~4 -BlaanwblucmetjeSkloof, Knelv-lg,

V CP, G rlUln CIIZ, vl\lf A M Louhser.
Mf\lIrt~,A -Koebflr..g, Vaste en Losse Goede-

ren \'"n,~J A \'''11 N'lOkerk.
M.lal t,\{I. - K l.1pmuls Stutte, l'trnisvogels CD

P'tm dellj'van S .J v rt Spnl), lI.zu

KOST"I: 1::'\ L\WIU:!(Cg
M,HI! lo 18 -l;OOVOOI hij, Portervdil', L088lI

Goederen, "Illl :, L Eh Iers. •

Y ASTE GOJ£DEREN

G J, MEIRING
Feb ''23 -Slellouhosch. Va.st15oell, V'llJ

Cornollssell
L 1'. J. HN DER PJEL.

MruLft,,- !7 - Vogd"trnisfontein, nfJ Rich.
mond. Vêe, Yaste eo L )sse Uoedtn"en, van R.
P Both~ Sr.

MARKT.

\ IIrdRPPlll~n, per 3 bil.
" mAnde~ per lb. .
I\oter. i's~lb.
l)ruiven /
Duiven !

E, nd~n, ~r still,
Eljm'n, p¥r JOO ...
Erwten (!lroojIe) per ~ ba.
nauzell, pilt Atnk... ..
GedrooJld~ A blIkazen pt'r lb.,
Groene MUle», per 100 .,
noen del iI;pt'r aLl!k
KRlkoenetr~ per stuk
Kool, p"r stu k
Komkomm.er8, per 100
Kw~eperefl.
Pompoenen. pl'r .tull
Peron, pel')()()
PerJ.lken, per 100
Spaan8Cbapek,
Tomatoes
Uijeu, per mud
Varken8, Sill'en
V~rkeIlP, oogl'lJl,·~te.
\Vollels, ft!r ii".
Walermel~nen, per -tnk

090-0166
o 0 2t- 0 0 31
015--019
020-046
o 0 5i-- 0 0 61
o III -- 0 :2 3
o lO 3 -- U 10 9
o 19 6 -- 1 2 6
04()-049
o 0 7 - 0 0 j.
o 3 6 - 0 :I !l~
o 1 6.- 0 2 6
o 7 f) - D 14 0
() 0 2 - 0 0 41
020-028
012-018
002-0061
004-Q21
011--059
o 0 5 - 0 010
013-029
041l-060
o 5 10 -- 0 8 ~
o 14 0 - 0 14 0
o 0 1 - 0 0 Il
o 0 2 0 1 0

rtIARKTPRIJZEN

'Fall 18 lot 20 Pehrun!-IJ 1880. \;.
£ f d. 1: 8. d. , \195 OS AWappelen, pr. 3 bil. 0 7 0-0 16 6

Eenden, per stuk . 0 I I} - 0 2 "Flijcren, per 100 . 0 10 0':-'011 7
812 h ElfU'st, per 3 h8 0 10 7 - 0 Il 0

Hoendl'l1!, per Ituk 0 1 0- () 2 3
631 bso HMer, per 3 be. 0 8 0-0 8 8
44 vr. It,it.l'erg, pr. 100 lb. 0 3 2 - 0 6 1

~liIkoeneD, per stuk 0 /) 6 - 015 0
00 bil. K-.ren, per 3 busb 1 2 Ó -- 1 2 7
63 bil. ~, per 3 bil. 0 13 11 0 14 0
63 bso ~Jen, per 3 ba. 0 4 0"':'" 0 5 9

Woenedllp", 18 Feb.
Do~.lerdD.i1 .19 do,
Vnjd'4!, 20 do.

29 KalTen
20 do.
U do.

46 Wagens
2ó do.
27 do.

M:A ANSVERANDERINGEN.
Feb. 26, 'f~lle MRAn, 2u. 36m. l'oormiddaga.
MUlt. 4, {""aute Kwartier, Ou. 2010. yoormiddag ..
MlUltt Il, ;Nlenwe Maan, .2u. I m. voormiddag..
Maatt. 19, Lrste Kwartier, lu. OOm. yoormiddaga;
Maart. 26, 'Volle Maan, 2u. S7m. namiddaga.

J.. _.
SHtPPIN 1 IN'l.BLLIGENOB. -

t - -- ______

~ABLE BAY.-ARRIV.ED.

Feb 17-!iyanlJl., UilMSt, 2,128 tona, R Ballard,
from Plyntoptb Jlln 24, And Madeira ~ to this port
and coast port.. Oargo genersI. Union Steam.bip
00, agente.

17;- Wi~d FloWl'r, !'Cb, 8(l tOne, J To,en, from
(lyers Isllu~ Feb 16, to tbis port. otugo wreckage,
VV Hump~n8, ftgf'nt. _

Gedrlikt bij ~llUTS k Hor.llEfR, :-.0 ,1
Kasteel ~i' ,I. Kaapstad

•
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