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. DEEL

,
De Stoombooten de-er :M"at!ch,~ppij vertrek.:

len v.u Ksarsta I na Ir ','. -- ;EB,GE~ll,' ~) ~ .
, I

via Madeira, om den anrl- tOll lJin!s;ls!!, le St':1
-Helenn én Ascension nanl"*;':l·nde op bepaalde:
tU!sChent.ijdrll. . '
PRETORIA, Kapt. LARMER, 16 .Maart.
TEUTON, Kapt. MAXNI~W, ,30 Maart .
DURBAN, Kapt. W,um:lOrt. 13 April
NUBIAtf, Kapt. BAINBRIDGE, 27'April. ,i

NUn UI~ KUST, "U:~S I':~ N\TAL' J ,i w
V_rtrek~~D rjj om dlil·v,erti<Il'.t.g('n, na: ',I .

aankomst vau i_dl re Slo·)[I.li)· IJt 'al:' E"j,!elslI ',.
en eens ill de 28 dag en .et d" Sroomuo ..t n".f
Natal hare reis vcort l,lI.,r

..
ZANZIB.~R,

te Delagoebaai, Iuhnmbune, QUlllimane
'Mozambiqn- aal,llt'ggr.ude.

Retourkanrljrs wor len u,.gerriki tf gen ver~
minderde Prijzen. . ,
.Veor Vracht of Passu .e dO·.meD aanro-k bij

de Katdoren tier Maatschappij, in de Add~rley~
straal. '

j.

. Bottelárij.

20 .Slagtos8e,n, in uitmuntende Conditie
25lKO$ijen,' eenige binnen kort t~ Kalven
25 ,Vaarze~' ;
1 iPraobtigen Namaqua Bul ;
1 ! : Do.: Schotseben Pole BUl
1. Do.. Hollandscben dp.

PAARDEN ::

"UBLIEKE VERKOOPIN
i : ' VAN
I

I 1 0~
" ; !H 0
i.

, 8 (

I rnisvogels eli Ellgel
Mer.·l'fs,

TE KLAPMUTS STATIE,

Dingsdagt 9 Maart UU'

TROS. E. FULLER,
"

Direkteur Generaal voor Z.uid Af,j~a.

Rul' Engeland via St. Helena, Ascensioa
en Madeira

. " DE :K[on. Mailstoomboot
..... P R' E TOR I A, GEO.

~ L.ARYER,i Gezagvoerder, z~l
I' als I ~vengemeld vertrokkoue.op Dingsdag, 16

M~ft, ~ 4, unr 's na"iidrlags. Passagiers
,geheven aan boord te galllo aan de ('ost Knni,
Aired D~k, niet later daul 3 nur '8 namiddaga-
Geen lading zal ingenomen. word, u na 12 uur
's I!liddágB op den dag van vertrek, Voor
vracht of passage vervoege men zich ten
Kantore vaD de i::-toombootmanJ.schappij Union,
No. 62, Adderleystl'M~ :

.:
151Merries: en Ruins
1, 4-jo.rig Paard, door c' Sir Colin" ,; .
4 Jonge Hengsten, bijna ,8 jaar, door cl FriskT'
4 Do. ¥erries, do. do;.
8 Trek· en Rijpaarden ' •
2' Ezelbengsten, die Merries kunnen dakkén
2 Muilezéls, 3 jaar., '

GRAAN: TE
I

. I

'Kt.i·o P ••ft.. SLAGTOSSEN, tlU Iocpende op de
iIIIU Pláats "l\arnemelksvlei," Bovon
Oli~""ri.ie .., ~tri~ Olanwilli&m, Doe aan-
soek bij • I "

, S. vu PIIR MERWE, A.. jli.
26 Feb, 1880. 'i :

BliT PA$iLSCH~ .

i

15d Mud zaad Haver
7Q Do. Rog

-100 Do. Garst
. kLSMEDE:. ,

I '

. 2 Span, Tuigen, bijna nieuw .:. ~
33 Jonge ~truisvogels, 2 en 3 maanden oud
.1 W:ageq op Veeren
1 Kapkar do.

i

. ,I "" ~

Landbou.kun~ Genootseh&p.~t
nE Jaarlijkscbe Ver~deri.ng .van lelde" ve.n¥ bovenIr'noemd qenootscb~p 1581 g'hon.
den worden m de Raadl58l\l. alhier, precieli ten
10 unr des morgens, '. ,I.. '

Op D;ngsd~,'16 'dezer,
tel! einde ecu ymlag' te ouhan~n ven de
1mB~~eboud~n T:e)l~tUI~U~ng,. :ëim «jié~"
Comlte te kiesen, en.!.!f'.()GLa1g;emeene B~·
~edeu. 'k ;-, '

Ieder li~ "or.~t~,'. > ilijk uitgenoodigd
tegenwoordig te 2lJD. I '~ -' ~

J. J. Dij,,,, 'PS,} S.ecreta-
P..H. F~~~ j '. nsaen. '

•

Rur M9!selbaai, Algoabaai, Kowie en
Oost Londen, . .

! IJE !\pnin.dijke Maalstoomboot

•

- ROMAIN, E. J GRIFPI~,
c.i,~ R N.R.,'Gezagvoerder, van Ens:~
_~ land verwnqht elk oogenbh~

zal! I\~ bovengemeld vertrekken zoo spoedig
mogehJk na ontscbeping van hare Kaapetadeche
la~g. Voor V racht en Passage doe m~n
aaQzoek ten 'Kantore van do Stoombootmaait-
Bchappij '" Union," No. 62, Adderley"traat.
I·" .

N&a.r Mo~lbaai :Algpaba&i, KoWie en
. Oost"~Londen. :,. .

'GROOTE.

~ieuwe F
'ZENDINGEN

! . Go~deren4. DE Kouil1~lijke M&&lstQOalbott
DURBt\N, H, S. WARLIIIGH,

R.N. El, Gezagvoerder, ofntrent 5 Maart '~n
Eogeland verwacht, zal ,alB bovengemeld ver-
t~kken zoo spoedig mo~elijk na ontscheping
barer. Kaapsta.dsche ladipg. Voor Vracht of
P~sage vervoege men zio~ ten 'Kantore van de ].
StK>oUlbootmaatschappij '" Union," No. q2,
A.dderleystraat. ,,' ..

'l'enders voor er~chingaklon
{ : " " AAN Dl' : 1 : i': ~" I

W'EL[LINGTONSC$ STATIQN.
[ " ' , 'C' Ór; .HET GOuvem.ement vraagt Tender" vQo: be~~ H~;r :van bo:engemelde ~~tl van den

laten Apnl aaDst., welke moeten lDgezqnde~ 'worden In sen om8Iag~, gemerkt
"TeJlders voor: Ve"erscllingaalon," . niet later da4: den 15den 'Ma&rt, en ~rBB8eerd' .
aan den Direk~ur van Dienst, Spoor.eg Terminus, Kaapstad, vaD wien men 9P aanzoek
bijzOD~~h~enjkan vernemen. . '. : ~ .
• . JAMES DELL, ' ,

,; Direkteur van Dienst.

.........ufact
WIN

stapel en,
Saizoenen .

AANGEKOllEN .'
OP de plaats van d~n d~derge~eDde,

" Land. ~n Zeezi~," '"oo~ veertien ~a~o,
een Il&nnetjes StrWavogt), ongeveer twee
jaar oud. De eigenlUU' kan deu Vogel terug
bekomen, mits betalende de koaten van dese
advertentie.

.DJIW~VUI van den' Direkteur van Dienst"
'FAh ..... ,...; 1880,. '

.voor
NaarPort Natal, De~~oabaaJ., QuillimaJ1e,

Mozambique ~n .Jiba~.: &ánleggende
. te MosselbaaI, Alg~ba&l" Oost Londen
e~ Inhambaue, 81.1~~,om ~alen, en pa88a
gIers te landen t;n 111~ sch.eperr. ' ;

I J to' •

•

; ',E Konilllclijke MaalatoombOot
1 j NY ~;NZA, Hy. BALLAtltD,
Gezagvoerdrr, znl'al8 bovengemeld
vertrekken: lOO B(ioQdig mogelijk

.ii.na aankotnat vn. de i .Kou. MaalBtoom~t
, DUliBAN, van Engel~'1d. , YOOI' Vrach~ ot

Passage vervoege men ;zicb- ~n Kantore ;Yan
de StoombootmaatscbaPfij "Union," No. :62,
Adderleystraat. i : 'l!J' .

---~---r-' -------

_~ .. ',I

§~ i

ZU1D.AFI;UI{lAA.NSCI:lE.~, " I:

KONINXlJJ~t [MA~IEN~T~
I . De 1.1. K•• ~ Jlail Li~if. ~ :
\ .: ~,

'~;8100lDbOOI~I! deyr Ll"i~
U·' KlI.pa'ad. lIátlr'~wlm~ -om
Ding.ld8¥, via Madetir ~n Ply,~l, te
Helena 'n ÁSOI!11sion a ple~geQde op ~

J. J. HENDRlKS.
80merset West,

28 Febrnarn 1880.1 E ,On~ergeteekenden geven ...."J'HU ... dat;zij de welbeke~de Wijnpakhuizen
" en deQ voorraad van de , ; I, " ~

-t- ,

IjD'Il& Co
t "I " •

.. ~: .', -. , jl··1 : ~
gekocht heb~n, en onder' u',OiU>i"U\.lQU naam de' BezighEi!d.voortzetten.' Met
belofte va.n· goede behandeling jzij aan de taIqjke Klanten iVJm .

oude firma I en het Publiek in het I .~~tIleen om lliinne voórtdrirendé
ondersteuning. " i «':" ii €: '!, .,

.AaD~de Buiten Vrienden I de
Marktprijzen voor Wijn en
worden.' .

UEDEN is ons -een lief, Dochtertje ',ge-
~.l. boren.

.A. J. ROux.
E.:)L ROuJ,

Geb. Louw,
V redenbnrg, Stellen boseh,

1 11nu.t 1880. .

r- \.~

~ ON"ii:v A

.,,
I

Piketberg.



eP' pangetiaamate
slil!Ande KOBtbare
! '.

in dep B~el "an ~mejufTr.
R. A. :CLOÉTB.'-hebben den

10ndE'n!'l~t$E,II'.ende genist publi~k té verkoopen op

I . 15 M~T 1880,
i 1. Het'EOSTBAAR EIGENDOM; gelegen
:in het ~allj~eDllamste gcd~lt,e I ~an beti Dorp, in
I de PlelDs~raat, tbans bewoond door 'den heer

. }P. Bos:M~~. Het bev~t groote cn. lucbtige
: Kamer!!, benevens een ~t Bnitedgebollw met
: 6 lucbtig.l iKamers, voor~B, S~l en WageDhuia.
, alamede ~'n grooten Tuin, beplant met alle
: aoorten v~n Vruchtboomen, Dit Eigendom
, ja wegeD deszelfs gro?tte 'bij uitllt mendheid
I geecbikt ' oor een Hotol,of Boarding Eat.&bliah-
I ment. " ' "
: 2. LO~SE GOEDE~ENI bestaande uit:-
Tafels, fHbelen, Kllste~, Lqdeknnten, Keukon-
gereedSCliRp, Glas- en IAardewerk, voorts een

i ' extra S,mve, CD wat er m~er ten ,erkoop sal
· worden "fngeboden. : '
· I A. C. 'f. D. B<~.TL~ } Executeuren

iJ. K M. CL~ ET:E, Tt'~tamentair:
Stelledbosch, 25 Febll8$O. .

: ~ P Jit BdsMAN, Mslager.
., .!! '

;

t

"!
l

, j ;. :

Maandag, 16 iMflart .. 1880 , , ,
!. .

: ' OP ~ovengemeldenl. dat~ui zal de Ondell
· . 'geteelrel!Je pubhek doen verkoopen te
· I ' t· "li L J1:11 G'A r.

DIST. PI~UETBUG. ' l
"oor rekening van den heer P. M. J. PHILIl!, .
het volgende; nam. :~

300 Vett!} 14:erino Schapen
IOQ Do. ~okken.1" Aanteelbeesten

'4' Rij- en rrrekpaarden
1 Lot Vakeus, niet al te dik, maar
, juist gt$chik.t om bloedworst ",\n
te makén

1Wagen!co:Upleet
1 Kar opl Veren .
1 Ploeg dompiellt . 'N.B.-Zu17~ ddt f!ij hel I c"t,~ !Irti~el

'~: .1 Span Tuigen.' 'hechl; Illtt ()1IZt"1I I"W'II ell

3 He.lve Leggers, 1lAftmsv_at, Grav~n, Pikken, struok.· .uwt 0,,", "<1:1111 er op
SchopJlIln, eus., ens.; en wa~ verder ten dage
der verkoopiug zal ii~ngeb~gt worden. Tevens ti'" De bottel llIoet goed. wdrden
~l pahl~k worden ~erk~b~ indien niet v~r ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

d•• 'vdsTRU'SVOGË~Dij.~nd. E·..·..QU I Aiaus
ter bestrijding der k~sten. ' - . , ,

.Cndiet en fVervers~hingen. 'Zee- en Brandas , tie Maat.: ,:schappi] ,
EMn~ H.VAN NOORDEN,

Piq"''''''g, 16 FJh. 1880 Amls.. ,l ADDERLE.Y t • AT, ~AAPSTW·
DDi, '-I.-eke:i,',-V-er--.-ro-O-p-.·-.- .......·.• DEZE Maat~h.;pij:I,;,s~~~!zijn~~-.;; Zaken van ~~ ~ra~daBSUmntieI OU a ~ .' uit te breIden, IS voornem~ns .Age~ten m de BUl~~d18tncten aan te

i ' stellen, enizál aanzoeken inwachten van ai degenen, die g$egen zijn zoodanig

DiE ODd~~tee).endeq, met wstr .... ;" Agentschap op zich te nemen. 'I' ,. : ,!i
_ beguustlgd: van pen heer HBN~l!bV ERIWELD, wooDnch~ig te '~Pr(lek8toel," in &se iJ· P. HERMAN, Secretaris.

Mdéeling, die door aanDoudende aanzoeken Kaap;sw.d, 15 Julijl 1879. I
tot ~et verbnreD zijper plaatsen, voornemens i8 ..' I ' " , .
da.IU1tOe over te g~u (volgeDs Advertentie, IJ' Z'ER'n7A''D"IiIN ,. IJZE'DWA'D "IjIV I
voot den 2don M..\ART AANST.), zullen; op 'I ft ~ .i a ..' A.D~.
voormelde plaats op . . ' .
~oensdagl17 Maart el., H. E. RUTHE~FOORD.& nROEDERI
'pnb~iek verkoopen lde ond~gemeld~ k08tbare BIEDtN THANS AAN l' I

Lete.de Dan, ~.erderij,;eret.se"a, e. Gekookte O:ie i V~n~le'I"gl.8 ~l(lpvt'rf I
GraDeD, al. Rl\lIuwe Ofie . I Sodat KristalIelI St .' msche Teer

LEVE~DE HAVE: RoC;;de Me"ie' Terprlltijll
500 Merino Aahtoeloóijen Vt'rwell (leslsorteerd) Ven'fs' f

'~~gRammenS~~:ra :~) Braby's "Sun Br~nd Jl Ge.galvani......,~....·
:100 Hamels '
i1óO Bokken, O:oijen en Kape.teTS
i 75 Aanteelb~sten

2 Span Treko~sen
2 Karpaardep
4 Rijpaarden'

12 Merries m~t VenIens
:. 1 Opregtget~lde Meme JoruN1{~, uit

"Com~issioner." Stamlijst zal op
de Ver~oopiDg opg~lezen wordeo

i 60 Varkens. ! I . .

.! LOSSE GOEDERBN :
2 .Bokwagen~
1 Kar i
1 Paar Kar~nigeu
4 Zadel!! eniToomen

. " 3 Dnbbele-~oor Howa~ Ploegen
.2 Enkele i do.· do. do.
I no. Zw~dsohe .• do.
I Dorscb- eh 1 WRDmacbine

Kuipen eh Vaten '
1 Lot Bct'stievellen ':!

1 Kwantiteit ~wRvel" .
1 Do.-: MoDo~gals Schaapw88ch

12 Balen W~l? .
Omtrent '5000 Ibs. Zout-

60 Wolzakk~n
70 GraaDzakken
6 Sens~n i
I Scbaapb~rderB Hbaten Hais

KTlliwagen8
Scbaal atet 400 Ib~ Gewigten

8 Dozijll Howard's Ploegscharen.
1 Macbll1e;van 8 Paardenkracht om een

molen:te drijven .
1 1iiaebiue;om Schapen te wassohen
I Schroef;en

. 1 Lot Smi~sgereedschap.

GRANitN:
· I
200 Mudden, KoreD 1
.300 " iHRver G~d voor Zaad
180 " ;Garst
100 " : do. en Bave.r gemengd
· Bv ,,:&g i

40.000 Ibs. HaTergerven
, . 25 Balen 1 do.
,4,000 Bossen! Dekstroo,

8n ,·wat verder l ten dage der Verkooping tal
worden aBngeoouen.

· I

N.I.-:-De\'tr~•• pi.~ ~l ,reeies " ••
~"M~ ••U. ..

· . H. VERSFELD. .
Matmesoury, i}'eb. 1880.
: - I <

J. W. Jl.OORfWS. Jr.; 8. Co.. AfsIaters.·
I

..

• ten pligl' h'u. aici Ilsleden bebben '
bekwd te lD~ke!, met de wonderb.re ..it,,,,~rlt.~1 i
:Kán I)f T .. ~.eDosd sullen ae1ll"oon~'Jk Mwerken drdr

ol>.'ructie en i~de, k ... d, nit ~WOfmel'omar •• U.U,'" it de kraCht 1°111
lijk de Worm!n. die in bet Ii&cnaam lijll. h weg, msar

.~",'.'.Mf tev~DI op'zigtbare wijze de gnondllitid' oude .ltI ;~
.. en dur ~at~tlleuoemde w.er bijlonder pligt nni de

ze een 4081* in te genn, ze.lfs ,oordat Il .&lI d. Ir*:
i. beter eene k,w.. 1 voor' te komel! dan Wao neer de . i eent in bilt ,Mtel

de Yogfll een bloei en glan8, 'eu .ordl· oUlDoge'ijk ,oot de
teitelOIl of te bt>.tlln. . ' \ 'i, . ; I

.inde; den Struilyogelboer een ' te genD "annPé~:de VORel. Iijd~D:
of "".~g, zal hij •• n ieder teekenen terotond klinhen zien, d,,"· '

rlijk il, en dat, t,ulij bij deo Vogel et n ~.&Pd.eze Olie toedient, ~iji.;!.'~alle I
me.r verliezOD •• 1.Iudi-n de: VQ~el. ziek il, &al hij leer rn.':810"'1. dof eu .Ia~rifl li~D~!D,:t!yens gebrek
eellnn, aom.'afgewlueld door een ~erel booRer, dnlleh~b8Id, J~ukin~, dorst en
lijk voorllo.pen, bardlij,i~beid, .lij som. m~t klein" du,.a.chtige
"Het iii Ilie~1noodig er bij le voegen, teekenen !nel eo :~~~.r toenemen,

I•-iden tot del~ &I'oedigf'n dood Vlll1 den VOf/. zit.kte niet spoedig gellieerl! wordt.
In bet .inbenlen drz.er Oiie, al. het, eR uke,., gen~"'i&W, bou,len ~$ d.

u.a.8 overtuj~d ... 11" hare deugd.lijk II ill. . met w.terilii~ .. ooderbare qil)rolD. ,
in ver>cheiiiel!' van de belangrijkste ten in de KOI~i.,; en nn .lte 'ibn'tpn !

rn ,.n aant"name en ';oldornde be,' . de heL gebr.uik datlrYlli:i9Dt"D~eu. E~nl he.r
ti~.n.ar vuni61l tOl.usell Shui8viI~el mede: "Op e·11 dlg ~e~ledfn wfek w.rd Kt;
ner fruiste \o~.el. ziek, en '" nRchts ~,n ·Do.i~ Crololl Ohe , t,inen volgenden iD~rrn
Il ik hem dÓod, In den loap •• n .len ftJ,drre fr."iie· VOll.1i:~it'k, en daar "';eb ;.Ij

had'eell prod te l'O"'.li Dlet . S AN'l'BELMINTIScl1E OLIE." "af .i1r! be.
Il den .volld een vollp Dosia. Den '"I! K"f .le Vo~pl te.kt'D~n ,yan wel.,.lijke heter·
p, en na \6fHo,.p va n weini~l u, Hl W88 w.der yolkomen berel.ld'. Ili ~en ZO;)in mijn ,sehik
den uilslal(,i out ik nu een lJ sis wil gev aan 'elk mijner (if) Sti uisvoj1;elJt;": j"

De [)osilJc<oor fen VOIW8fR,·nVOK"I 2 ee~l.pels vol of .eli h.lf kel~i~ '. nond~, hetzij: .1.
nkje of ,'a PjJ op,,·m •• kl met b, 00 ik ru of ~r-mel.; vpor kuikl'1I8 i. tie ,b,elfl geno<g. :.

VerkochtHn bottels, b'Viltltlld. 12 VOL DOShII, \00' tus, pir bollel, ~nj Illleen l~bereld door

uit.,ind.rs ;. '

. 'J. T. PO
Pharmace~tiBChe en Ho

K10RTEMARK6,
lab ..1 er aallge·

bedekt met een
pat ad-

VA
Publieke Verkooping

~~N

I.ileltls, Paarde;lI, OSlen, lf agei.,
. I·l.e~eu, f.BI., till., eal.,

Op de Plaats "J~ BEKVERSFON'l'EIN,"
ACHTER :DE PAARL. 1,

I •

--'----
"" In den ID8olyentel;: Boedel van J~Cj)IIUII

WILuztifUs UlJII.

DE GROOrrSTE iVOORRAAD

M E U a t LE' NJ
.! I' IN' ZUID 4FRIKA· _

18~, 90- en 92, L~N~EMAR~TSTRAAT, ~A.PSr~·

: D. I S A A q S, & cg. '
H

EBBEN aan I,d publiek van de Kaap8t~d ell de Buiten j)i8lrikletl te berigten
: dat zij IluIIlle GebouweIl 8illlinel kelijk ,ergr~ot hebben tol bett"re:,pl~aI1lillg vali

hun ui~ge\'reid~tl 'foorra,,,I, .~elken zij ~...rust ~pll~e~1 Sfillbevelen,.dllar alleArti:~tfle.n. VBII
gOt'd d,oo;.: hou,: gemaakt 1.1JII, geseillU "oor ditl klll.naat. De t'qelluars, vele ;JlI,ren lang
dezen handel gl drJvetl hebbende, eli kOlllallteJ-f>optiu op de Engelscue Minh ,ij'!Ide, ~ijn

ill slaG~EDtE v~~~U~e~LS tegell al~rkwallrdi~ LXG~ PRIJZ~N.· D8a~enLoYeli ZiJl1
zij oo~ voornemen:! VOO~ KONTANT GEyn t.e verkoopen, 'hd\\elk !teu in stllat
IItelt a~11bUlIne klanten het volle ""ordeel \'an k[leillê winstt'll te geven, daaf er iiieta toe-
gegevén wordt voor KWADE SCHULDEN. i . .':

l1en groot as-sortiment vali in rle;kolonie g~m8~kte Meubels ~n Sti"khou.,h:O Stoelen

altijd ~oorhalldell. : - i .•ijd Publiek wordt uitgenoodigd tol het ~om,ell ziell vun 'hUlIllen ,"oo;.tll.d en het

veruelileil van de prij zeil. ' r' . .
, ! LET OP lIET ADRES: ~• .,

De Zuid Afrik~ansehe .:Meubelbazaar
88, 90, en 92, U,..gem~,,¥~Sh·a~'t,Kaalrs~4. ~,

JfB~""'Op aan\'rlla~ zijn Geïlla!l~re~~tle CataIoEf"'~I~ te verI<~ijgeD, Prij4ilrie S,hillipS', 'l\elk'
geld &~Iwor,le.n teruKbelanil,1 lSD Je,I, K~p"r ,"an. e~n of roda A, tikei. " "; ,

1 '.: . .'

OP VRIJDAG, 1.5 MAART A.S.,
ZAL np l'ovHgen~m~e p'laat.s ycrkooping

11"() "J,;' ~;(:,ad~n vau

8 M.uilesela
3 Paarden
'90uen
2 Wag~D8 ,
2 Stellen Tuig'
2 Howard8 Plpegen

~midsgereed8chap. e, Z" cns., ~nz.
De Verkoop ing zuil beginnen om 10 Uwr.

G. W. STEIJTLER,
Eenig Curator.

Ijzer. Kaapstad, 18 Feb. ,1880..
DB VILLIERS, FAUD & CO., Afila.gers.

Gegalv. Ki>p~tukkeij
" 'Goot.werk
" Vorsten

Houtllchrdev~l1
Spijkers, "lie soorten
Span- eli H.~l1rltagell
Dubbehlo'k Hamers
SChallf'flSc!"Ht"n
C. S. Firmer Beitt'ls
Looden Pijpel1
KruiwageIls .
Gegal~lIni8eHd Dillod

ongen
f'fJ Raspen
Zf'rlll1~ds

.Iott"n Kopelwerk
, , Gereedschap,

ten
rukken.

Slijp~leeneil
Kue~sligters
Bor~1I ell Om61agen
Glle$l'S Puardellhne6jters
Nyet~ Móle1l8 ell Worst-

nl~chitl"l! ,
Bli~hn B.,rden
BI lood,
Jl Zillk,:
Kil phtel~
Ne ..

MALMESBURY

EXECUTEURSKAlIE.R

DE HEER N.J.~. LAUBSCHE~ vaD de
plaats "Moddera.n:alei," aan Riebeeks

Xasteel. vaD wooDp~aats "eranderendé. zal aan
opgemelde p1nata, i" . .,

Op VrijdagJ 12 'Maart 1880,
publiek doe0'i"nrkoopen de ~~lg"Jldc

LOSSE GOEDEREN :-
1 Span Esels !
2 Karpaarden :.
1 Menrie .
8 Allntef>lbees~u (Koeijen ~n Kalveren)

100 Aanteelbokken . .
3 H ..n88cbapeq· .

15 ~arkéu8 ;
1 Bok_agen :
1 Bakkar '
lOpen KlU' op Veren
1 Dubbele-voor Ploeg
1 Enkele-.voor; do.
1 Braaklands Egge
1 Ploeg Egge~
1 Span Wage .. tnigen
1 Do. Ploeg:. do.

.~ Paar AcLte¥aigen
1 Brandewijn*etel

• 1 Kruiwagen 1
2 Bamboes I:.*ders
1 StelVelzakken
1 Do. Zeilzal<ken.

O.AA.:
80 .udd6D Haver
30 1 00. Garst \
10 : 90. Jl,óg. ."B. WEl'HMAR,

SecretarÏ5.

Ka,·.vere.i, Assen,
iN~talsche

..

. ,i.; ..

,
< :

H.

EMEEN

'RUTH

'Chinesche en
'". ';'

;

DE Oódergeteekenden ontschepen

. Ex li '.)-lU_lIun

Congo in Hnlvekistjes
Soucbong In KiStjes, I

Gilmans MenJtBel in 2~ catty Kistjes
Welriekende Caper, W_'lekeJil(le Orange Peko en l:itJ.ilnnw.dAr

. IEx II ... IMTIll.ft" t..n JlougkQIW,

250' Kisten Gemberkonfijt en
Potien, '~olgmuigt.

Mal~e8bury, 4 ~eb. 1880.
J. W.• OORR~., Jr~, &; Co.,~lagers.
----- -~~...._-----'----

. seek; T&fel, Huis, KalIlJrOjI)Ii
Eerl ~te yoorraad vanAll" verkrijgbaar tegen de'

S, ~geetr8.at, No. 28. .

De Heer 4 i·t·Goldschmidt
IS ~~t Ivpor de vakature in de

.Direktie der Kaap.che Handelsbank
en ,verzoekt· de jonderateuning van zijne
Vrienden. i-

i
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PINq,
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, ?~I -
ElSCHE&, ,,,,,*n da
cj," aan mp.ks
'ander'fdo,,:'tl aan,

. i, orI~! ,~ ~
V1aart :1880 i

, ; U '
.olgendc .' J
i'REN .__,.·.I
:.I ":!

-
EXEQUTB K•• ,1D3'\ spaL

~IK.ETBI':RGWEG~,
• I,

Opkoopers VaD;~Graan en alle soo~n
, Kol~nWe Produkten.

GOED LOGfE$ VOOR ~E

Maan,dag, KARREN iN ;PAARDEN TE H

Rog, Haver eD gOed K&fin Ba.len te
tegeJ,l r",-elijke,rrijzeu. '

!

[ZieAdvertentie, 31 lJan U, en 7 en 14
. desér-I
Wanneer de plaats ~iet vóór dien tijd .,er-

bnurd, of vorkocht is, z4 (Iezclvo zeker publiek
word an opgeveild op .l

I

.._---- STATIONS,
Agenten voor de ROSTKARREN

ville, Piltetlierg en Clanwi1J.ie.Ii,
115i Maart e.k., Vert.rek vau

· KII8;p!tad -
Zoutrivier-
Durbanw8(\'
Kraaifontein
Muldeft.,lei
Klapmuts -
Paarl -
~~ybrug

• WeIliDgton
Hennon -

wanMer v_~r ook t('~
aangeboden de

LÓSSE

verkoop zullen worden:

; ;

GPEDEREN, :
AL8:-

1 Paar fraaijd 1\arpa.arden (Scbimmel.!
bengstenb 3 jaar mid :

_~ Trek- en 1J.ijpaarden ,
, 2 'Merries me~ Veulens,
2 Span Ezel~ ,
30 .Trek- en ÁanteelbeesLen
300 Aanleel- eq Slagtscbapeil

lOpen Wagpn
1 Teutwngen,
1 Kapkar }f !lak kar , op Veren
i Open Kar :
4 Dubbele VQOr Ploegen
·3 Enkele do. do-
4 Span Tnig~n
1 do. Jukken en verdere Boerderij,
, ~efceoschap

, 5 Gebreide aeestenvcllen.

Te K ut de Pakhui en v~
LONG, COHRlTT & Co.,

Piketbergweg
.Tulbaghweg
Oereeweg -
llreederi vier
OOlldini"eg

•Worcester
Hexrivier -
Hexrivier Oost

Komt te
V. M ~--~f';:
Vertrek TRn

J .Iij 23.
____ ._-.i-_'------

">E~·" ZUID- A~'RII\:LlN"
" \'OLKS,'IUI~:\U."

1-)"; lll!e,-~eliinli op dit. bla I i~ in Je
1:1 118. ell •., "" BIlIl-"dISlnkteo

jMr. vooruit betáa{.bll.ar. AVI ,'Iken in~.
IfJrd,." t,ne .011" bla,lt·u prr 'I eek lo.~~esc;,n.eo.
~ zij die voor het Blad

tJedanken moeten drie maanden
!tennis geven'vap hun voernemen. Pri,DIAlbertweg •

Fra.erbllTgweg
Kom' te
Beaufort Weet •

GRAAN,
120
100
30

Mudden ZaadkQfen, Hnards en du 'Ï'oita
Zuadba vcr
Rog. '

HU1S~AAD,
Alice
Aliwnl N,,(;rJ
Avontuur -
Beaufort West
Beth ulie' -
Boehof
Brits Town -
Burgersdorp-
Colesberg -
Cerea -
Caledon

Vertrek van
Beaufort Weet -
Fruerburgweg -
Prina Albertw8(\' -

Grootfontein
Matjeelontein

A. Conltabel. -
Komt te

V. Montaguweg
Vertrek van

Montaguweg
Hexrivier Qoet
Hexrivier -
WOl'08lter

V.IOoudiniweg
Breederivier
Ceresweg -

Talbegbweg
Pintliergweg
Hermon

,
Agenten voor de "Zui

en Volksvriend."
TERUO.

- 080. Murray.

- W. A. Joubert.
P. Teske.

- J. O. de Waal.
D. Kriel.
D. H. Viljoen.

Kasteu, Bedden, Stoelen, Tafels, ens., enz.
B. WETHMAR,

Secretaris.,
Malmesbury, 18 Feb. 1880.
J. W. MOORUllS & ce., Afslage. s.

STA.TIONS.

- - J, L. Knobel.0: J. v. d.... .r r<

R. C. dl Villie".
A. VAnReeoen.
.W. J. Terry.
J, J. J. v"u RAllIIb.II'Go:
J. H. Norgarb.
P. F. Lindenberg.

- n. Keet.
J, J. le Roex, P. dil
080. Hodgson.
J. Kretzen.

_ P. A, LuckhotT.
_ n. P. !l1Rrai8,A.m.

A, L. ChilIppini.
M. C. Louw.
De Villiêrs &; CeIDtli'ne•.
A. F. Stiglingh.
H. J. Morkel.
19D. L. Ferrei~
A. O. H. 1'8D V
C. C. Cloete. I

B. Wethmar.
C.'de Oreeff, D.sn. I
Jae. Bennie.. • '
J. J. J. Mantl. i '
E. Meyer; N.ln. !

W. A.. Joubert. j'.
A. no Velden. I
J. S. HaaIDAn.
P. J. Naudé.
H. van der Spuij, I
A. Spengler, i i

. '. T, ROOI, T.ln. I
) D. J. A. van der Spuij.

C. M. Douthwait~.
- Faure. 1
A. J. Myburgb. :
K. de Lint. "
W. F. Zepp.
J. 8. Rauben~eim;r~
J. L. Conradie. .
L, H. Keet.

- F. RlIII!Ouw.
Johan 'bel~oi_:nl

- J. Mader.
_ P. D. Roeeouw.

O. Reinecke.
J. C. Stephan.
- Sterren
H.W,v.d.
. ,H, Hofmeyr.
H. FlIgIln.
080. Bsrker,
O. de Korte:

- H. L. NeetbIing.
F. Lion Cachet.
H. J. Wemich.
O. de Kock.
C. llredell.
E. G. Malherbe.
J, F. Pentl &;
O. de Wet.
A.. W rsu.:

BREN.
Vertrek VBn Kaape*

II Zoumvier .- .
" Durbanwcv; •
" Kuilsri vier '-
" Eersterivier - ,.
II Stellenboech

A.ankomlt te Muldenvl8i!-

MAU.tESBURY ,

Execut~urskamer~Calvinia .:

Cradock
Clftnwil!i"m
Durban
Dirllunnl\lelden - -
Fralll!clJhoek
Fraserburg -
George -
Omaff-Rl'inet
Ileidelberg -
Humansdorp
Hope Towu-
Hanover -
Hopefield -
Kroonetad -
Krakeelri "ier - ,
Ladysmith (Ri\'endale)
Lady Orey (Aliwal N.)

1

MEJUFvB.. DE WED. ALB, LOUBSE&,
"ióh van de Boerderij willende ontslaan,

sal op ,

Diogsdag, 16 ~Ia.u·tnaust ,
ter Pl~e VOGELGEZANO .. nabij .Malm<is-
bn ry, publiek doen vérkoopen,

2 :-pan Ezels
4 Merries met \'eulens
2 Paar Karpaardeu (Ruins)

40 Aanteelheesten " .
4 Jonge Paarden

500 Scbapen
2 Bok wagens .J
1 I< apwageu, nieuw en ligt van loop'
4 Dubbele·voor Ploegen
3,Zweedscho do.
1 'Drie-voor PI~tlg
1 Waterkar
1 Breaklaude Egge
1 Zaailands do.
4 Groote K ui pbalios
G Halve Leggers
3 Span Tuigen'

Graven, Pikken, ene-, enZ .. enz.
B. WE'i"aMA R,

. ~ecretaria.
Malmesbury, 3 Feb. 1880. -
J. W. I"rrtell, Jr., &. t•.,UI~en.

..

MAlmesbury-
Middelburg -
MUrrl\'ysborg
MOá8elbllai -
Ma(:le~
Montagu
Natal -
NamaqualAnd r
Nazftreth
Oudtahoorn - ': ~
Philadelphia .

V. Wellington-
Llldy:gr&YMug
Paarl-
Kl&pmuta -
Mulder..,lei
KrMifontein
Durbanweg
~u~vier

Komt te
Kaapetad

Paarl -
Potchefetroom
Pretoria
Peerston _
Pique~berg .: ..
Porterville -.
Ri "ersdale -'
.Riehmond -
Robertson -
Riebeek Wee'
Someeet Weel
Stellenboecb -
Steynsburg - ~
Swellendam :
SaioBohaba ;
Scbietfonteiu
Sutherland -
Somerset Ooet
Tulbagh
Tarkutad ..
Uitenhaze -
Utrecht (Tr.nevaal)
Villiersdorp-
Victoria Weet
Wijnberg ~
Winburg ~
Wellington ~
'.YorCester ".
Willowmors

------------ _-----
Hi~1t~..erif'8 Oaee,

High Sheriff's Office. Cape Town; .
26th February, 1880.

IN,Execntion of the Judgment of tbe Eas~rn
Districts Court, tbe following Salo will lake

place:- '
Division ot Stóck~nstrom, :

BAREND JACOB LOMBAARIl vs. FOL-
KERS JOIIANNES PETRUS LUCAS
DELPORT.

On Saturday, tho 6th 'Má.I·ch, 1880, at 10
o'clock a.m., at Fort Beaufort, 2 Oxen 1 bow,
1 Horse, &0. .,

JAMES M. CROSkY, Higb Sheiitr
---------

Knntoor' van den Baljuw,
26 Februarij 1880.

INExecutie van Gewijsden Tan het OOltelijke
Distriktebof 11\1 de volgende Verkooping

plaats hebben, namelijk i-r-

Afdlelillg Stoekenstrom.
BAREND JACOB LOMBAARD vs FOL-

KERS JOHANNES .PETRUS LliJCAS
DELPORT

Op Zatnrdag dim 6den liaart 1880 's !
middags 10 UUI', te Fort lleaufort,-2
Koe, l Paard, eni\ ,

JA;JES M. CROSBY, Baljuw.

MARKTPRIJZEN.

Van $8, FJwuarii tot f Maart
. £ e. d.

245 hs Allfdappelen, pr, 3 bs. 0 7 6
200 lb. Amandelen, per lb. 0 0
24 be. &ontn, per 3 bush, 1 10 0

EI,ieren, per 100 .. 0 10 9
Hnendel'l,}l!r atuk 0 1 ,0

166 be. Haver, per 3 be. .. 0 8 1
127 n. Haverg, pr. 100 lb, 0 3 4

. Kalkoenen, per .tuk 0 7 6
4.é be. Kpre~, per S bush •• 0 19 0

V.arkeDl, IpMD 0 4 6
145 bs, Uijen, per 3 be. 0 6 0

ZAturdag, - 2B Feb.
Maanda!!" ' _1 Maart.
Dingsd8j(,' 2 do.

HEEN.
£ I.
018
o 0
,2 7 6
o 14 6

,0 2 li
o 8 7
o li 9
o 10 9
1 2 ,
o 6 0
o 8 6

Vertrek van Kru.ifoóte~-
" Klipheuyel, -
" Kala. Kraal-

Aankomat te MAlJileebun-

..
10 51
20 15
29 2'!

LEES HIER!' TERUO.

Mar&isburgsche Boerenbeschermingtl-
ve1'~niging. \eau nu beschouwd worden als
voor goed tot stand gebt'8gt ; .Zij heeft
altlu,ins nu baar' bestuur van ;hen leddn
en éen ree;lemeut .~an veertieá arti~elB,
waaruit bliJkt, dat Z11, als tot har~ kenUlsn~-
ming beboorende, alle 7i1lt\een,welke de ~~
la~gen der boeren raken,. za.menvat. WI]
vinden w~l geen regulatIe onder ~e.t veer-
tiental; in~oudende dat d~ ve~n1glDg Fl

streven naar za.menwerklDg Plet andifre
vereenigingen, betzij in hp,t Oosten of in }!let
Westen, maar toch die. :t.amenjverking
op~ctwiifelJ komen. Differente
Boereuvereeniginge'Q hebben <reeds
oDJniakenbaar blijken gegeven van
V'eflange~ om zameB te Wer~6? met de
~reenlgmg nu I

I •

Publieke ,.e~lioopiDg.
nE Kerkeraad van Tri>e Troe sal i a.lhier

publiek doen verkoopen op v*'ïdag,
den 2den April 1880, precies om 10 ure
n.m., 45 OPGEMETEN ERVEBf De
Kaarten en Conditien der Erveu'- zullen ~orden
opengelegd ter inzage der .Gegadigden ~r da.t
de opveiling begiBt, en daar. het i ,Heilig
Avondmaal a:L~'r gerierd zal WOl den 'op den
4df)U April, Hl w i.cht cn wij I'ij die gelegenheid
eeno groote opkomst.

P B. V AN RBIJN ..

OOSTELIJKE" BOERENVE~EENI- 1

GINGEN.. '

Troe Troe, 24 Febr, 1880._--- ----t
VOLK8~8TBNOGRAPHIlE.-

o 12.
o 1
o 4
ij 0
o 1
o 2
o I
o 11

I,) "o Il
o 1
o 8
o 0
o 1
o 2
o 0
o 2
o 0
o 0
o 0
o 0
o 5
o 0
o 0
0,0

Aardappeten, per 3 bil.
Appelen, per 100 ..
1\,. nanal, per: 100 ..
Beet, per boe ...
l'oter, per lb.
Druiven -
I';, oden, per stuk
Ei joren, per 100 .
OI\DZen,per stuk .
Groene ?!Jm", per 100
noen~el"1!,11''- ILuk .
R'l\lkoenen, per Ituk
Kool, }MIl lItIIk
Kwtepel"lln, ••

i , Komkonim8J'8, per 100

E~ENE Handleidiug voor Let ~c~kkélij" Pomr.oeneni per stuk
j aanleeren del' SNELSCHRIJF}f:UNST, PenlkeD~ tier lOO "

uitsluitend in het Hollandscb, en in 't bij~nder I Pere.I_J,per 100 .
Il1gerigt ..oor pet rapporteren van redevperlngen Radljzen, per be. ..
Cl II. in die Taal zal binnen kort. worden ~,paa,,:c!:pek,
uit!!l'gcV('u lJlj inteckeuiug en voor denzelfden ui~:o~r ';;~d .. .-
pri.)s (29. per exe I plaar) als de pas vEi"cbeuen Wor~lJj. per bol... ..
Engelecue Editie. Mon kan illteek~neD ten Witte WortelS, ... ...
kantore van do Zuid.Ajn"krwll, i\aapatad. Watermeloenen, peratuk ...

~
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PUBLIEK EVERKOOPINn

v~~

LEVENDE HAVE~
- LOSSE GOEDEREN , !

Boel'ch)l'ij~'~I'~edscllal.,eOl.l
, I

. 1

DE HEER W. J. VE KOCK, zi:cb ter wooa
. Il:IIHI' elders b"ge:vsnde, zal publiek lateh

verk'oopéD op !.

DONDERDAG,4 MAART 188Q,
.' t

TElt Pr.AATSE

"Rondomschrik," 1 nabij Tweekuil"n, t
LEVENDE HAVE:

8 PI'llnije Merries, waaronder 2 nitmnn-
. teude Karpaarden en 2 Veulens

2 JOlJgc }{l'rri('8 ..~ jaar oud f
~ Uitmulltende Knrpaardll'll, Ruins, waar-
'. vim I Rijpaard :
1 Jolige Iieugst, ~ jaar oud, afkomst.ig van

, den inl!ev,)cr~eu Hengst '.' Piet"
6 .Gedre~sccr<k Ezels
3 ,louge Ezels .
1 BijzolJder frnaije Ezclbcngst

30 AaiJtrclbt'{'sten,' waaronder Koeijen uiet
Kalv,'rell

2 uitmuntende Watrrkar-Ossen
1 JOll.!;OBul, tall goed Ras

360 Schapon .
80 Bokken
4 Extra Hammen
1 Gevoerd Varken.

yaORTS:2 Span Tuigou ~ 1 \A AR vele (l.anzo~ken ge.durende laa,~lIlien tijd ontv!lngen ~ij~ voor den Kclop van
1 Paar Kru-ruigen J de Plaatsen behoorende aan de l~h.nA,·n1nn Maatschappij, ZOoizijn de Direktearen
1 Lot Tuigen der g.~melde ,Maa~scbappij gent:lgen, onwillig te verkoQpdn, .de Plastsen voor

1 Extra Zn.lel en Toom , . " een tijdperk :van laren te :verpachten : , i
Halters, Zw ingc!s, Zweepstokken, Tllig- Tenders worden bij deze ui 15 MAART AANS'n., voor de Pacht' van

rn kken, onz , de ondergemelde Plaatsen, te wo aan het Kantoor 'van den· Soperinten-
1 Bokwagcll, [lzcn'u As, .kompleet, nieaw dent der M~tséb!\ppij, Ookiep, N cl •• . I.: I'

Voor. UI Achterkorell ':J d[
Persouen die voornemens zijn te wor en vcrzocht he~ til·dperk. op te geven

1 Kapkar .'lOpeI; Knr waarvoor ~ii'. \vénschen te pachten te melden die zij jaarlijks willen betafen ~oor
I. de huur . van'debi)·z·ondel·e. plaats . nnuzoek doen. _. .

I Ba~ kar op Y ei euI Wntcl': ..ar nu-t Juk I Daar' NaIf,lsqualand de !natuUlliik ts van den Struisvogel is zijn deze Plal1tscn
1 Nicuwe Hornsby's ~faaimacbille $, bijzonder dEf mindacht waardig va ede SLrnisvogelboerdcrifdrijven, zulk een
1 [lrie-\'uor Pilleg . Iraeien loopgro'nd voor de \ ogels . ,I

~ D.ubln·le-vl)'Jr Ploegen :Namen 'der' Plantsen te worden )fOT;.rell V. Roedeu
2 E.1l kule-voc.: ll owurd'a Ploegen1 IJZ('I't'1l en 1 l louteu Egge Modderfuntein, 'UTOt gel ietlijk.
4 Houten Kribbeu. waarvan 2 WuJer-' Buitengebouen en Tuin . i. 8330

. kribbeu zijn Nababeep . i 17620
1 lJL;~rclJ i:lchrod Keerom . ! ; 16421
I Nieu we Lbc·rt·;t Kruiwagen Hiethuis , " .;.. ' . i· 15365
1 Nienwo l!l.,isuijmschine Ezelfontein '''.i .i . 14507 .
.5 Zeisen S . b k' I 17120
1 H

pl'lng o. 'I'· ". ·Ii..
outen Bushel -

1
' Dansekraal ,. ',' '1" 6800
E rauije ll()f'lIderfuik1 Nieuwe N;,niballk Wildepaal'de Hoek, ~ Aandeel. i ,.. 4618Oubees do. ,:.. ,I. J.. 7688
Hout-, Ho,.·;- ell Brnl1l1vOl'kell
Ln.I.lcrs, i ikken, Graven, Krualbekkrn, De Riet ..... - ,... l.. 11429N.B. De hoogste of iedere Ten8ljl' niet noodwendig aallgendlD~n.

Het recht om Min81'alen te 7.Oe1icer en i Mijnwerk te doen en' de magi tot het aan-
leggen en gebruiken van een Weg, le~n Sp,OOl'bsan of een' Paardenspoor over gezegde

plaatsen wordt .~ereserveerd, :: I ," !
Verdel'e bl]zonderh\)dcn kunnen vernoren worden op aanzoek aan het Kantoor ván

. ,i KING & SON, .
I' Wharf!!tJ,'aat, Keepstad.

Keanstad, :!2 December, I 87{). i '
. '

- . ; i I' '. . BEi RII G T ..' ' .
, I ; -

I)E KAAPSCIIE KOPERMIJ~ruAA1SCHAPPIJ,GJc:LIM.t;TEERD, hore plaatsen
ill Nalllilqualano ill pacht lIi\t'W,\."d 11 hebb~llde, a ls per lidvert"llti" in de Zuid

.Afrikaan ('Il aurl er e lliruwsbladei", h ..e f wt"~ells h.t on t va.l<~'·1l Vii" verscheidene
vóor d- r' li;.(l! aanbiedingeli voor h"t i I~lid, besloten, z ich le ot)l,IOCIl vali hAre ijudde. .~

ANGORAOlj:lTEN, thai S op di,· pláats wr iol'·lldr. ~ .
Diells'folJ!ens zal (JP dt' plaafs; "K EROM ." ill de afde('lill~, N8111aqualallo; eeue

VERKOOriNG worden gphoudell Óf> de u ;HSTEN DAG VAN MEI AAm;'!'.
'Er is prqote uioeit e g.·"oll:ell ~)Ill bet ra! d ..r Gritell le vo;r\'tlert'll, voor welk duel

Jirekt "all AlI~()ra dieren ziJ" ingevoerol. I - : ' :
Bij de:lelfJe g ..legenht-id zal :ouk eel~ ItalItIII Muile a. ls, OsselI eli Koeijen w~rdcli

,rkocht.·· . i! I'· ': ' .

GEBROEDERS PHILIP. ,
()NTP'\KRE"l thans PLOEGEN; reor lid :wt~tnl\Od~ Ploe~snil.?l'n. nam.;-

P en 1II 0 0 eni:a 1, Heuvelzijde
" A H, 19; 20, 21, 22, 25
" 26 en 1pO Charter Oak

met Ronde ~Kdpstukken voor PloW'Pints,

. i
I

ij
~ . . :l ;' ! .

VOO~R':'TH; EFi . . . - I'

~ ,:f " - , i
. - ~•i '. , '

~ Eikenhout,
, {.

het Groot~.
- . ~~

i -

N"IU;':" :".
.

. .

ft,',I~().;f1; ". ~ ~B"
.- J

EMARE S:W R ~,AT.
~: ,; .82,s.o, •o

~'

~
ia.
~.' .. '"__. ~ .
~_j.

~~
~'.

DE K~A.PSCRE K •

2P Februarij 1880.

No. 8; GRAVESTnAAT,'

z
Acres:

~
i

~........,"
~

I'

t-I
.',

ril

o
-c
s

.... ,
17630·78
3~7293'43
34755'71
32522.36
30704'65
3023Z,'88
143~2'47
9714'18
16273'01
24189'93

4?t.0

20!).Ol)

enz .
1 Lol ~par!'l'n en Planken
1 Zo, I' grooto Knjatenhontcn Bn;

n n_,!t'rc l.k-inc Billies
Wijllmtcll il, soorten
Grootc ell kleine Karris
Emmers '"
Voer. eu Meelkistcn
Vl+ co Vncrznkkcn
Zcilkribben
Eeac hocveelheid 'nienwe IJzerplaten .

~ , van 1(, '-OL't lnug
El!J1 lot gebruikte

«
«
zdo.'

HUjSRAAD
Hout on e n IJI.f'n·n Lodokanten
:M il hou ichoutcn Klcedcl'kasten
Spil'gl'l~
K iudcrk:1tel

4 ,Allnzettaf,·ls
2 Dozijn St"elcn

Mahollieu'Jufen Rondo Tafel
W asch- eu Ik leedtafels
And,'l'c k lci ne Tafels
KJQed('rnt!, krn
Kombuis.ufels
E"II fraai. e n iell wo I ot plate
Bakk;~t, l'ohcbanken, Glas- en Aarde.

werk. l'llZ-, enz,
EL'lIu vcnaml'liug' mn Nederduitscbe en

Engf·lsche Boekeu, Aard- en Hemel-
gloll!'Tl, Scbil~l'rijen, BoekeDrakken,
cn7..

Eel! prachtige Pinnoforte en
El'u extra Harmunium.

? .

FINDLAY & Co.GEORGE
W~~~OB~N RilTlhUTlllt' Klanten el.l.htltul~lil'~'tê b('ri~t(;'n (JHt'l.'>Tlgev(,l~e.~!r vernie-

: IJn_ dOOI HIlltid vlln hun MagIIIII'" No. 6, G"l\vt'Slrllat, dat l'en gevarie:rUIIII Voor-
rOHtI \'~II Algem'l't e IJ,.erwllren bevattt', Ionlilie bezigheid IIU \'oort!l"ut ;~I-iv~;1'dell ill
No. l~, Iwee dlUI.ell ho,,;er Pp, in de, Gravt'straat, eil dllt zij ook l'en Kantoor hflbben ill
~o. 8,[IIRltStMlIlI, 1<1 dl' Gt'bouwen vali den heer J. \V. GLYNN. ;: '

Zij hrbben nog te Koop een groot asso~timent IJzerwa.ren, :Bou~sto:ffen
I - en Ruwe Goed~ren ~..;

In anp ..re l'akhui,.en, {'Ii makell b~kend dat ~Ile ordels met alle 1110gt'lijk~: st' h·' I
I'n ~P?ed nRar ORIstltlldigheJen zullen uitg-evoenJ wordell; CII terwijl zij hUl;neiJ ,t~.lr~j~t~:'
K la'.,l 'in voor ~ell()t(,!' ontierllteu 1"11;.( ~an k zeg,,""" liop'>11 zij op hUilne iIl8~hild(clij k heir!
tOldat :de zaken op bHerell voet kUIlI:-en gebragt, w(ndell. ,": .

GRAAN.
AL~ :

Koren, llan·r, Garst, Rog én Erwte!:.
B," WETHMAI(

_- Secretaris . DorschplachinePit~s
I I. t.n 10 l'aaPllen-krachl, ,e8Iel,1 np \\'~gen8, ten einde (fc grhee'e ~1:n,\:hille donr de Korendi8o'
i rikten, wnnr ,.ii 1-' r~i.cbl m0~t' wor,le.(·,. te vervoerelI. ' ; ,i

I 10 en 12 St; GEORGESTRAAT. i
" '. I

Buffalo.~ .

Malmcsoory, '.' reo. lH80. ~

J. W, MOORREES, h & Co.. Afslll.gers

P~rselein,·Glas, Badwaren
I .: ;. .. i ,

i KEUI(EijG~~REEDSCHAP;~;;
t EN! ' - .
J

iHuishoudelijke Behoeft~n, van \ alle so6rten.
I ..! ., _l'- ~

mtvERKO~PING I IDTVERKOOP1NG t!
----------~--~~~--------

)IAUIE:-,BURY

LET .OP HET: ADRES :-

van de Add~rleyst:raat en Kasteelst,,~t
TEGENOVER HET SJfOÓRWEGSTATION. ; i~ 1 J

EXECUTEURSKAMER.

DEHL1-:n J PDUTOlT.zijnewoonplaata: COMMEI{CIAL}I
Vrij'd~;','b'5b'"M:;~~t1880,'Zee-en Bran~surantie_tschappj~

. , i OPOERIGT 1855. ;!
i' ,!

HOOFDKA.NTOOR :1 :ADDERLEYSTRAAT~ KAAP8TD.
:tA~lTA ~~,~£SO,OOOISTi::aL~.G.
~£S:lJB VE_"ORDS, £3S,780 :do.

, DIRECTEU~EN:
iW\L BEJIW. Vooniltrr. .
~OHN }<jo MÁXWF.LL, Vice Voorihter.
I .

publiek d•.en y( r\;u0pen lcl' plaatse lO Welle- I
vredelI," g'Ckgl II nnu Hicbee·k West, af.!ecling!
Malmesb\Il'Y, - !
1 Spa!l gedr: ssecrde Ezels, in extra c~uJltie I
I Ilo. 10Dge do. i
I lJo. ~tcrries
12 Allntcl:lbc{stcn. in gode ~nditie
1 Afl iknansehc Bul
1 Gevoerde :-:bgto;

30l) SchapelI (\ll'rillo)
1('0' HaIllcls do.
I 'l'er:t\\'agl'L. zoo goeLj als lli~uw
1 Bok \'0011' 'L'" \\' .IKen
3 Dubbel' -v"or I'IOOj.{L'n
3 Enkele-"ot'l' , do.
I Bl'auklaltd~ Eggo
1 Zaail<luds du.
3 Span Pllll'~tuiO'(,lI
2 .1)0. \Va.:ent ;~igen
2 Panr ACI.I,'dui!<,(,1l
2 Spall Zwengels en Kettings
2 HI\ho Lq."!o(o·rs '
2 Balies, en,:., imz., euz.

, B. WETHMAR.
Secretaris.

• Malml'sbury.;;t- Jau. 1&30. . .' I
j. VI. MOORREES, Jr. & Co_,Af$gin.

OPRUIMING r'EGEN; ALLE PRIJZEN-.. '. ..._ .J. J. DE V ILLlEiHS, IJ. A .zn.,
C.J . .M. Vo~, ."
L. WIENEH. .

MICHAEL HAHKY,
II. C. VAN BREDA,
lJ. P. KI·{YNAUW.
p_ ~IARAI:-:,

, I

D. ISAACS & Cd" . ..., .: ' ,I: . 0., e zaken van H. ST(~ ~ Co. ID d· Addtrlt·' straat o\'ef .
lebb~l:de, bied!'n Ihalis het bovengenoemde te [kOQ,P8all, _.~, -(geIlomelI

! ,ALLEEN VOOR KONTANT GELI)
1 Tegen Prijzen die eelle s~ qpruiming zeker make~ • '. r'

'illkeliel's
! "

REN:
PAAltL-P, p)LE VJLLIKIlS
POItT ELlZAB~TIl - Ouart:ian AS8urnuoe.
HICBMOND-Al. P. DE VIr. IERS.
HIVER8DALE4G. Run ..
RO ERTSON-l J. GEIIIll!'iOlI.
SWELLENDA~.~-T. W, D_UIII!L.
TU LBAG H - Hl :iFAGAN.
IJlT ~N HA' ;E-r-:IKxecutearsk8.mer.
VICTORIA WEST':'J. B. AURI!T.

WELLING eOUON & Louw.
\\'ORCESTE KRNARD & LANUSBERG.

ALIWAL :\OOKIl-SAUER &'
BBAUFORT WEST-A. Y. MA
CALEIJON-C J. N IIEMPEIlS.
C.\LV1NIA-J C TIlUTU\.
CHltE$":"W. F: STAMPER.
oOST LO~DEN-T. Il. VI':!'iN ti (;0,
GRAH'AMS TOW,~ -G,,,hllm'.Td\\'n Fi~e

M'IlI'ille Assurance Con,pahy. :
HUI!'E~I!Elt~-!)- P. MAR.AlS. i
K~MBEIiL~Y-B. CROWDER. i i '"
Ml\LMKSBUkY-SNuTs, Louw'; Co.
MosSELBAAI-PRINC.:. &
Assul~nt;le ..t.gel'l Bralt,l (lP 1\1
:\hll;e PrljzllD, O"twiiCe:b~l'~ .

"liberaal·' behandeldznll~1I
-_.----~~~--- ;._.- ........_~-. -~~------

[
j -

Hoek
i
[

olonie.
vau Vorderi?~en:

KE SMITH, 8eCretui4

"'01" ,"~_11;,",.1" ,·.,'1 ti.'" ,.,;\I",I~! t,·,o)" ... ,I.' r.
i < Ktipf "l·.i·. :'!"pr,ll'!,aa!,; K"I'H·'. !". PI <I

,"'sedert 1:( li ~t.:t tJi~It.·1t 1 i;,l (; ,':4~.r·q~:~ ~!''''''' __:*.
I . '"'-.. '

: 1 Donkerbruine .hlE:rri~1 b~ji:J.rll, Llc::L'
kol voor den kpp, - ,

1 Brqine Lierrie, 3. jaar oud,
1 Zw~ Vos, do.:
1 V08Ruinpaard, 3 ja&f oud, kol VOOl

. jeu kop, .'
. lBrui!le Jonge Hen~.1~ maanden oud
1 < Do. do. do" ,;,'. maanden oud,
Da Eigcnaar kan deselve . terug b-komon,

mils betalende de kosten deter advertout il' eli
de loopgelden. en indieu liict gelos1. ...t.~.:.,rof (op
den 3deti MaArt aanst , sullen dezelve publiek
verkocht wo~deu op mijne Plaats .vOol'l,ol·md,
door den Schutmeestet vaD I" Zaaiplaats," lot
dekking der kosten. . .

. ' E. J. BOTHMA.
Klipfonteiu, 2 Februárjj 18$0,
-- ---- --_ ..._~---~----
WELLINGTON ·

ERF 'rE ~KOOP.-_ ......._., .

DE Ondergeteekende, va.n' plan' zijude ver-
andering van woning te ,lWIoken, bitldL

te koop nail sijn wolbekearl kostbear Erf, gele
gen in bet midden van Wellinglon. Het grel,st
aan -de, kerk eu de Ma)berUestraat. eu vau woue
deszelfs uitgestt'eklhl1iJ kan b~t in kleinere
Erven ve_rdeeld word.ep eu ~ecf\ ,nog verder dit
voorregt, dat er ook! twee fraaijc Hockerven
'gemaakt kunnen' "'o~Jerj. :De Tuingrond is
seer uitgestrekt en i beplan! mot een Wiju.
gaard en V rueblboo$n "RU alle aoorten. Het
Huis is een del' b~'ste \ n st,>rkst ~rl)(JUwde in
bet dcrp eli bevat i 8, Kamers, Dispens eu
Keuken, en is zoo ilJ~el'igt" dat hot zonder veel
mo~ite of kosten in ~ene Dubbele Verdicpi.ig
HUlS kon veranderd wordeD, Er zijn b, :,~veD8
ruime B·:' ,;~bouwo'n, Stal, enz. [le Buiten-
gebouweu sluiten in 'eene Huurknmer die een
groote boul' opbrengende: Het Erf is _volop
voorzien van standboudend Water het gebeele
jaar door.

Deze is eene beste ~elegenheid voor Specula-
!.eurs in den Handel, zijwie er voor moer dan
28 jaren een goede Haudel gedreven.

Aanzoeken voor bet ~oopen van opgemeld
Elf zullen ontvangen worden door den Onder-
goteel!:cllde, iu de Kerkstraat, W-ellillgt ..n,

E. C. 1.11 IWEX.
WtJllington, 6 Jnuuarij ,1880.
---------- - -- .._---

CHR1STY 8

Struisvogel-Broemachines .
J&"~I'i;~4~, f'-:1 .11i •• ~::"IU, - 4. Co.

LJ EBBEN cell verelere bezcndinjr (llt(\'angl'n
_ILL van deze Bro('imncuillcs pU' F,I;Il~'(r:Jl,
Ciul/e, mn ~w('c groot ten

Heerengl'3cl.tL.
...;....----------"--'-----~-- -- -

H. RUPERTI,
KUOPMAN,

SCilt:U'S- 1.1\ t:OJnUSSIf. t\GI(lH,
No. 55, ST, GEOMESTRAAT,

Teg-enover de Zuid.Afrika,ansche Bank
J --

Isaae :i.iorU,de Villiers,
Prokureur. NoI<lTi8 Publi.ek; COlll'Pyrll/ÓI'r (~II

Geneoren Translateur bij '-t IioGg Ut'r.Jill/lU'"
hal/toor .:-81. 'Georqe's Kamere.

SI. Georqessiraai, Kaapsta<l,
------___:'--------~--

1\. J'. D.; co tU«r,
T A r~DH i= ELK U i\J :.) iG ::'.

. ï \ \ "1 .

AKTH. M. DE 'WITT , -

ARCHITECT & CO~TRACTOR, '

BIEDT zich aan tot l,1et maken van
Plans en, Teekeningen vOGr Kerken,

Openbare Geb9uwen, Villas, 'Cottages, enz.,
en neemt tevens den opbouw daarvan op
zich. .

Knnt00r :-iI, Loopstraat. "
\<VerkpllUl.Ls:-11, ~u\Vest.mat. '"

MICROSKOOP.
'[lE KOOP, voor £30, e~n Mikroskoop,

te beVI agen per brief geadl esseerd aan X.
Z., kantoor Zuid Afrikaan.

Het is ren dnagenoemd BARLEY 131:-;0-
CULA:n., gemn~kt door COLLINS, eli bijnfl Ilc
bed 1'ltUW, Dit praelJtig Mikro koop is po·
~evcei' 20 duim,hoog S':.kRLl als Binoculár zoo-
wel als Monocula.r gebruikt wordell. Het is
voorzien van twee paa~ oGUlairen met schaduw·
kappen en twee objectieven, uI. . \'IlU ecn
dUim én vau ecu vierueD duim. (Dric objec-
tICven van 2 duim, i duim eu ~ duim met cen
~r ;(elner's oculairen:kuonen tegen Cell valu.
tw wor~cn overgenomen). De objectieven
worden III een "nosepiece" rcschroefd, 7.oodnt
meu ze verwissekIl kap, zOfJdcr:1oCte behocven
afte scbr~vell. B.et! Mikroskoop heéft tl\"ee
_SPlegols en.lS vOOrzlOr1 Vll-D eCI: \Vew8ter's coo·
dense~' met graduatiog1 diapbragon, zoodal men
bel ZUI v~rste liebt. 0J.>bet voorwerp werpen kan
Voorls IS bet voorZIen. van een polaris!.:oop ec n
stand eon~enser, fotceps, frogplale cn' cen
camera .Iuclda om dl)' vergroote voorwerpeu
op papIer te teekene~. -Eindelijk beboort cr
een Bocket mlkroskoQplamp bij met lw',c-
daims condenl!er" en de uicnwst.e vCl'betcriu·
geil. De prijs is £30 kontant.

Vogelstruisvederen.
- DE O~d~rge~.?keDde koopt iedcre boeveel-

beid :-t.rulBvedereo, etl ia te vinde u op
. Kantoor, No. 20, Burgstmat, van 8 v.m· tot

.') uur n·m,

I
E. G. ASPELI~G

, Gedrukt bitSlIOTB & H0HliYR, /'Ir. ::,
. Kasteel ,m~.'Kliápatf,d.
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ASPELINQ·

..

:\ANJlANDI"a'N -ZAturdng nacht
I'strlckS' ,nl~y In de llano\'eratraat onv
val "n 400r et!mgtl dokkoelies, die bern
~(li ptilll en voor dood heten lig!!,"", toen
hee re I op hem af kwamen StaDll'Y, die eenl!!,~n
1><>\\ ustelo 's bl.!"f, ball zlln vOj)rtllLldtln \'<!rhlrOll
was er!! ~ewonJ a~1I Z11~ g~nat, neus
v'"kJrhoofd De daders lIJD nog met III U",IIU"U,O- I~.".~_'.l

Maandag avcnd kr6811' John GOt!llWlly, woonacPtl1!
de Buuengracht, een leelijke mesat.eek

J>e k(Jninkhjke maalboot
dil' namldd.ljr hier Bal~Jl:e,j~olllleln"i~~~nde
da.gen reil! vana,leDlL ZIJ h_d &lIn boord
kllll meyen, boeken, bladen ,,"'"., '!lUl""I!!
Dlhlren8 het seb'lep8l1lpport
ata'ken en tot n&llr Madell't

, IIQj)fdweetell door te ltaan
g8,veldlll', dat II) twaalf u~n
set d¥eD werk bad dat ... '"'U.l .... Ul'f'6UI"ID.

eOh.ip beeft echter
'II"6td de ontvang8t m~~el!'6'iei!,ht:
vOlgeos welktl groote
de, kuat van Pllrtugal en die
Wen de DlAI\lboot 'fertrok,
rijft aanj(ekomen. De voll"",ntl .. ,:I"'_ogI'B.re
voor op de Kaapetadacbe
M~Bare, B BoDM, i\. B
jlonoute, James B&rdgelt
Watst>n Smyth, Frank H.
L" Drége, R. L
Ollnninghame, Art.bnr
J, q Moret, Hormann #Lbt,
Jll!lllO en twee kinderen, de
I1\1!J. Grey, de heer en
M?ret, dtl beeren T
Sawllrs, jongejufvr. Mary
PlxtOll, \Volf Lapin, Wenke,
fWuby, Alexander MOJl~mery.

STAATKUNDIG mEUWS
.Het Engeleebe Parlement IS I).!, Donderdag den

5den FtlbruarlllMtstl ,geopend" Dit seowel aI's een
Iteel korte echets van de tlOonredê der Koningin, dit!
I~ pel800n tell'.mwoot,rug WM, weten op ze lezen reed,
Uit de telegrafieche bers.gteD van den gpeden tijd, toen
de onderzeeeche :relD6enecbap mtlt Addn nog niet
verstoord "M. WI] hebben nil het ;gebeele staats-
stnk voor ons HAre Malestelt drukt, bl] !Bonde vnn
den Lord Kaneelier, hare blijdschap Uit over de leer
goede relatien die ZIJ met het gebeele buitenland
onderboudt en over den loop der jongategebeurtemlll!en
die de handhav ing van een all{\lOllW-nen vrede, op
grond van le begIDseien 111 bet Btlrlr]ll! che traktaat
vl\8tgesteld, verzekeren, hoewel er 10 bet nog eteeds
zeer verontruste Turksche RIJk yeeli te doen over-
blijft DtI Af~haan8che zail'en e1la~en een jrroote
mate van attentie ID de troonre<hi. l Ië hoop, bl] de
shlttlng der vorige sesare ullgedcuiit, 4at de oorlog ID
da.t gewest als geemdljrd zou Ol(jJeD qeacbouwd wor-
den, wordt erkeDd Ijdel te 1l!1l geweest ell de
vQrraderli]ke bsndelwlpe tegeDonf Harer Male8tells'
Gezant en diens gevolg te Kohoill gekenscbetst ala

gestrenge kl\lltlJding verdll~lld, eu dell terujlkeer
n~I"""'Jl". van de reeds afllllirchlllende troepen noo-

~eml\llkt te hebbeu De a..ftr~dlDg vnn den Emir
de In bet algemeen onrustigeu staat des lands

~r het overige de teru!I'rol!~ing dier troepen
Il'ilg onmogelijk ; mAArd& 1)C)1It1.ekder Rijkare-

gen ng t~n OpZI~te van dlH fle_est blijft onveran-
derd, en térwl]1 hare Hare Majl!s~lt verlan"t de
gfenzen van haar Indlech !lijk sterk te ~ak8n
~enscbt III met de bestllurders en llet "olk van Af~
gbal'lstan np den meest vl1endliChappeli lken vuet t~
,~rkeeten Door het omverwerllfU) dllr mIlitaire otga·
nl8lltle In Zulllland UJO !tare be~ttmgen 1.1 die
wereldstreek ontheven van ()~ gevanr , dat baren
voomttg,mg en consolIdatlo (l'reigelld I~ den weg
,t<lnd newa!!, gemlll\kt bebbellli~ "\'Ril het dovr d;l
kolOnlnie trOtlpen oDderdrukken;tan een belan!!n)ktlu
()pstand In een fledeelte van ,l\,'\8utolaod, ze;t de
tr"onrede, dat ook de TraDsvaalliu ~e\ riJd IS van de
Wllndl\~,ell vno een ml\jltlg opptll'boofil, dllt "met glled
Ifevolg het \ ollge Gou fel nement des l~dB weder·
Ilaan en alle poglDgen del llntethe tegenni!' tot eeue
'tlU lenIng hal8Larrlll verworpt'1wlia!\ Eu dnn komt
IjlndehJk de 'ful~ellde voor Zt.t'ia Arnka belangrijke
en feelb,·teel!ende pMsage _,j tk !leb redeu om t~
deokllll,dal de tiJd thans nader4",nnNp een bdanflfl]ke
!cbrede \"oorwMrte mag "e4Mn worden t'lt bet
V'SUileu eeller U 11Ie of Cunt;;den~:t.Je, onder wdlke
de tua.!t vall zelfbestuur, dl'; all!eed" door d" IllW ,ners
dor Kaapliololll~ !l'enot~n wotdt, kiln Ult~estrekt
worden tot mIjne onderdAuen in I\u~ere oredpelten vlln
ZUId AfrIka "-Het ovellge def <rede I; l!ewlJd ,\1\11
de I11\Vellllt,ce belangen des riike Hare \Ia]estel.t
verwRcUt eene Ilewilfi..;e békr.mhLIlltI'g der bUltenge-
Walle mal\lregelen, d lOr dl.! ~enóg Ilellomen om te·
voorzten In do but ten!rewone béhoefCon,dour deu d ru k·
kenden st"~t VAnllndbouw elt andere nRllonale tCl!en-
spoeden noo<lzakehJk l!'ewordell (Je opnemln" fan
Ilenli\e mAAtregelen die v~oi het P,ulemeut ~ullen
komen, slUJt 1 s,ARt8tuk' •

:\.ls de "erete \ lcl. del zll\illg genomen m~ ....or-
den als een typ t wat er 'l'olgell zal, dan moet de

s". een d,n ~rmacbt1gste worden,
het Bntscbe l'tlrlemfi"t Thllt gehemden heeft

8ch~rpe kntlel, tegen en <\penUjlre Illtdagllli>( Vlln het
Gouvernement walt'n nlln de o~e éll er beel'!Cut~ een
..llee behllive vertoenetlde (têbet onder de honora·
bele volk!l-vertegenwoordtgei'i>~ De" Home Hule"
partll bpbHalde fil dadehJ\{ eet)!j oVllrWlDnillll', met de
diSCUSSie Ofer de troonrede lULg~stdd te krijgen
Het voors lel werd eeret af![esWmd, mMr toen daarop
eene motie volg-de 001 de Illtmg: td&dlourneren, stood

lDit WAS een appel vao eene tlltepl'1\llk VRn Regter bet lIuls baor eersten ~Iseb toe' Het plan "'8.8 blIJk-
SOllth, aerst littende Rls Rondgaand Re¥Ulr te bR.ar om de gOUVllTliemen!8mlMtregelen tot tege-
U~tenb8fle en vervolgens als Hel<'ter 10 bet Ovste- mOtltkomlnj.( IU\1tden nand In J.eylaod, In de orde van
h~ke Hof diSCUSSIeden voorrang te fleven boren de troonrede,
fAdvokaat laDes voor Rppellant-tllseber, de Prak· en zooveel le er zeker, dllt (le bel ..ngen van rurland

I!tneranl met advokaat Cole voor reepondenlllD IndijrdRJld reeds dtlll boventQon hebben III en bUiten
Dele aktIe betrof een fidel comm~11 er:fregt op het Parlement

d plallts ElandulVler Dele plaats W09 bil te8~ment Van Ietlal d jlesproken, - dil nood aldMr malle
'fen de oorsprookeh lke tlgenl\l\rs vermaakt voor de boog gestegen ZIJn, dIl weldad.igh~ld tracht er gell]-
helft aan hUD %DODI~RtlUl! RautenbllCh, en 'roor de ken trpd made te hou~en .-tmerilm !leeft dMrln een
allder& helft aall hunne VIJf dochter., mllar de zoon 8cbltterend m 'I b~ld. Jammer, dAt de beer P~rnell,
moest bl] het overlijden van den IlIngst.leveode ten WIens lO vloed onmlskeubRllr !froot is,do,)r Zijne woeste
bIIte des boedels voor ZIJn ARndeel de som Villi 2 00 en geweldige tRIll teg~D de Bnte4be re~nDg In hRre
rijksdAalders betalen en bet gebeel .. eigendom zou boudIng Jegens d .. Ien.che le.estHl:, ZIIII, elgpne Zllak
dnder fidei commIssum ten voordeele VRn de gezamen- bederft :Men het heID toe t-b JI~t HUIs der Vert"geD-
IiJke erfgenamen, komen met de bepaling tevell8, woordl!l'ers te WIINilIlgtun hl!t wQPrd te v,'eren over
het met lIlIn vreemden m.gt worden verkocht ~uten- bet onreg!, &IJn vad~rland aaugedaan Hl] verweet
bllCb nalll later eene som VI\I1 £500 op tin Il~f ver- den heer BrIflbt I{ebl"llk AAn kracht van Iran eien ID
})&nd op de plAAtS Ran LleechlDg, dIe bet geld leverde de ZAAkvan bervolmllog en ..telde:de nRttOnRle el~en-
Nog later rJkte Rautenbacb lllsohent en dil hefde VRn ZIJn Ilcho}f, met f.!!: r.e~gen, dnt do Amen·
".erd ID verkoop RDo!!,eslllgen De eersl.l( mM kllllnsche natie het In bare ~ hlld, nIleen dvor de
bet eIgendom opgefelid werd, gelChledae kracht der opInie en ~ouder eo;n enkel teekéu VRn ge·
~~eD de vervreijmdlnjl, op grond van de weid of een drelj!"!nd woord d.ê o,losslD!!, der IMsehe
~Ire beperkIng, en het bod van !l1300 moest dns van kwestie belangnJk te ondeli~nel) De Speaker van
l1e hand gewezen worden Drie m8llnden danrna bet Hms. evenwel gaf dUI!eli)k te veT'!taan, dat de
had een tweede veIlIDg plMts, en Lleecbmg werd Vereenigde Staten zicb str1,kteliik bepalen ~oudeD
kooper 1I00r de som vaD het verband, dat is voor tot zedelIJken lDvloed 1111 New- Yorhcbe cor--
,£500 Llescbwg zelf verkocht ae pillats weder, respondent 'ran de Dail'fI' lietO~ voorepelt de
'Yan welke elDdehJk Snyman de kvoper werd l)e ml~lukklllj!' der zendIDg, in weerwtl van den
gezamenhJke mede-erfgenamen bl] testament cedeer.- trIOmf, reeds dnor den beer Pllrnell bebAAId, en
den hunne reflteJlo ooder dtl fidel-COlDmlesa~re erfml\. zegt \Vare ZIJn rondreiS biootel'i]k een beroep ge- •
kIng op J II unge, ddn met Dame flenoemden weelt op de sympatlne d'!!f AlDellknncn met bet
lelseber, dIe bl) bet Rondgaande Hof te Ultenh&g6 lijden der door gebrek bezochte dlRtnktel), of had hiJ
6I\nloek deed om t!'!lDsport der plaate op ziln num. Zich geboudtIn aan zijn oorspitollkeIlJ\! voorstel, het op"
IHet getuigenvftuoor te UltenhalCe afgeloopen ztJnd~ koopen der IeTsche IInd!!oedereQ wn behoeve VI\U de
verwees Regter Snolth de zaak DlIlIr het OOstelijke Iereche pachters, de beer Plrt1ell zou Ranmerkf'IJken
H(,f, eIgenllik nAar hemzelven, betwelk een gebrul. steun bekomen bebben, ofselrllon,ll\llt8tjl'emeld schema
kehJke handeling bIJ dat Hof Ill. De argumentatie Diet gemakkelijk genade vUlden Z)IJ In het praktische
gehoord hebbende, Wel'S biJ den eisch van de hand, gemoed der AmeIlkangn MMr hl!ecblJnt 1!etwlllt
en daarvaD kwam de ell!Cher nu ID appel ~De lanl.$te te hebben mel al dejlenelt diu het best hem b"lpen
kooper, Snyman, bad vooraf tQegestemd 10 de konden, en lIjn geweldl~é taal ten opzlgte der pagIn·
Ultspl'1\llk van dit Hof gen, die thans ID Ierland lell worden AAngewend om

De uitvoerige gett.lgem8 werd voorgeleZl'n en d~n nood te lenlg'en, beeft OI!!(nn,stlge gevoelens tegen
da.'tTop hlcldell de ad.okaten hunne plelIredenen De bern vpgewekt De Amllrik8llD~be ~rB III tamelijk
pr,'kuraur jlenBmallegde grooten pad ruk op bet be- aljlemeen ID bare afkeurtnl{ der pohuek van Parl1ell
weerde feit dat de verweerder Lleecbmg mets hoe- en VRn Zlln boudlO!l tevelll, en:de Nno- 1'01 k Herald
genaamd geweteg, hlld van de bepërkende bepahnllen beeft op eigen band een loaehn{V1ng tlln beboev'.! VIID
In bet t~8tAmeDt '. dat bl] de plRste gekocht had ln Ierland gevestIgd en de llJst !!,oopend met' de vonte-
1871 znDder dnt Iemand der vermeende regthebbeoden Inka donatie van honderd-dultend dollal'l!, dllt III

eemgerlel oblectle tegen den verkoop Inbmg~, dat de OI1~Heer £~I(),OOQ <
hk.f1daue-rekeOlng In den boedel van Ignlltltls RSb- In weerWIl V8,lI dE her\'llttmg der vnendsehnppe-
teubnch, wanrop de pos~ van £500 Alll koopsebnt "an hJke betrekklnjlen tlll!l!CAen d,n Sultan mil Turkije
de plaats voorkwam, ter !DIRge bad ~elegen eD later en dl!n Bntschen aOlbassideur,ilen beer Layard,lfeeft
l!ecoDfirmeerd WilS zonder de millste tegenwerping .te genoemde mOMrch teelreqen vnn kwalijkY~zlOd.
van elechers zllde, evenmm al8 1'IIn de andere erfge- beId jegens EDgelabd Onlan@'8 beeft hl) er op aa.n-
namen de8 boedels, dRt In 1876 de verweerder Lle- gedrongen dat alle bil de Tllrk!Che mllnne geem-
echlDg het betWIste cl,!endoLl1 met de 'rerbetennFen ployeerde Bntten ontslagtD WIlden worden maar de
had verkoobt I\Qn opn mE'~e- pr_rder Soyman yoor MIOIster van dat deJllll~ment' bleld hem voor oogen
£1,400 ahveder "nnder etJlllgerJel tegenwerping, eD \ dat zulks een stap de 4etlOrgaDlAAUe dIer dleDs~
dat ee1'8t ID bet \ul~ende Jaar roor de eerste IDlial zou ten ~evlJllZ:e hebbeil, en Zl]ne MnJest3Jt hIeld de
eem~erlel bezwaar was IDgebrRj!t !&I\k In overwelPn1!, ba:pIIlende biJ Zich tot eello.lInst-

Het Hof nam de ultI!pmak IDbernM en verdaagde gevlllg om een IIlst 0J! te 'maken van al de aldWl
tot morgen geelDploycerden Hl) pf eebter leveDs zIJn voorne-
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1l00fdregter deed uitspraAk in dese E"k die
gediend had, .eggeeode : De he~reJ
. en ~o .bft;dden eene akti", in~itlnd tegen

dien Iii krimIlIei!I beeehuidigden van aander
hunne dienst verlaten te hebben Het bleek
,erweerder op 10 ]i'ebru,,"} voor ellnige dagen'
had gekregen en dilt hij, terug~!!komeo, !:'e-

I

had, om ~?Dder oplegging de dieD.t te Dlogel~
I ,daar hl] ",n plAn WM, VO<lr 'IJn vader le
werken. Het verlof werd hem ;;-egeveD, maar
de be~lde V6"tandhondin~, dat hij niet op
andere drukkerij in dienst lOU g¥n Eenige
I..ter echter bleek, dat de verweerdllr werkelijk
andere d.rukkeriJ geemployeerd WM De II\I\k

den Magtlltraat ,komende, deed dese uitepl'1Ul~
den aaQl!'eklllAj:tde. Dit nu meende de Hoofd-

WIlS tegen de Wet op Meesten en DIenst-
die lijn8 iDlieD. terstond bad opgehoudeD III

van werking te lijn, sood ra het gevl'8llj!'de
gage,en was. Er beetolld dl1~geen

kriminele ve"ol!Ong De I\I\nkláge1'81Jadded
w._'ult.n een civlele aktie tellen PentE, omdat

van bet verlof geecboncJ;8a brui D&
u1tsprlU\lI moe8L dus verllietfgd wordenl;

van diezelfde sc'reuding vao belofte
belulUlsrdle geen koeten krijgen.

ERS WOLF IN 8CBAAP81lLRBBP.N- Het v<llgende
wordt Uit Port Elisabeth I!'emeld d d Vrlldag II :-
" LUit, C .urtnej , die te l'ltenh~e voorlezIngen we-
houden heeft over den Zulu oorlou , IS ID h:"Chte~118
lX~nomen op de aanklagt vlln swend~lnnl en dlt!fs~
aldl\ar bedreven HIJ stond op het punt om met d~
maalboot van heden te vertrekken Hl] bellft ge'd,
,uulsvederen en een boreloge gestole I) en links len
reyt8 lIwendelanJ gepleell'd Ml'n gelooft d"t hi] bl]
de Nlltalscbe karabimeH gediend heeft ~_'.E\,n berigt
'fin een dag later voegt er nog bl J .:» Voor a.t
COllttDey In bechtenie genomen werd, bGdl bij een
torauur op bet hoorljn den kr.e~ el nf laten sehel1eD.
Ook had bij sich een IWRrt lakeneeh pak en ;eD
hocgen hoed MogeechRlt, blijkbaar, 001 ,.oor ilen
katbohek pnester 'oor te ~n V,all~8ag beeft liJD
voorlooPl1f verboor te Ultenbage pillllts Ilebad "

VILLIRI<8DORP, 20 FmBuARU _NltilUelZ'eDstRande
Dv F LIOn Cachet ons er dikwi ]ls Mil beeft herlO-
nerd, dat hij voornemens IS naar II lJhIDd teru\! te
kseren, hebben WI] ana er zoo ePVedllll)let voor kIaar
lI'emaAkt, lIllUIr hoopten nol!' al dien tIJd, dat: bet wel
1l1ngl'h]k WIUI, Dimmer of over 'laD;!' eerst te g;ebeuren
Nu ecbter mogen WIJ hem Dog slechts twOil
maul hoorert en hij IS reeds vertrokkrlJl ZiJnJ:tlrw
boopt (D V) den &t.n eerstk, \80 hier te vernekken
om dan nog een w~ek III de stad door te brengen
"en vervolgens per stoomboot naar ZI}116bel!temming
te gaan DRt de gemeente haren letlrnllr missen ~al,
Iijdt geen tWijfel Iedereen weet dat ZF:el"W alhIer
met vele moelJtlhlkbeden te kampen bad, en .
ma~ Ik bet leg;reu? t~el geleden heeft ter Wille van
de gemeente, docb het IS bijna on~elooflllk, hoe bil
die moel]eh]kbeddn te boven gekomen en <le gemeel)-
te toegedAAn 1< Men WIU! van plan ZBerw een
Hrzoekschnft te overbandl!!8fl, WllllrJn bl]1 verzocht
w~fli toch h.fs! te bil ,'~ll,maar IJl] scheen zoo be-
llist t~ ZI11)op [lit punt, dat Dl' n Ol1wlllekenng uen
m ,td v rio r - (Am fllxmdellt.

::Sll<lWI l xsor \ K"Tl~~ - G~or ~ ~klDner, te Oost
Lnnden, hot.e lh .uder, schulden £577 l~! 10d, tel!Ort
£230 Os 2J - \ ndries Ge,'r)!e Hendrik Russouw III

de Afdeellnl! .\I.lmesbu7,' boer, schulden £!15 49,
tekort £:!()4 1s Od - ohannes Lewenba!dU8 RI.I8-
~?,llW, In de ftfde~lllll! Malmesbury, boer, sebulden
£:393 !s ,tekort £29"2 118 Hd -BarnIlbas J Shaw
te Al- xandrin, )!edwongen seque~trntip tinkal toel<'~
stAlin. baten en schulden Diet bekend -!saat Doitscu
bandeldrtJVende te Port E:lzabetb als I I>OltllCh e~
Co, !ledwonllen &equpstratle voorloopill tpe~esl.nan,
baten en lasten niet bekend -Sopbu~1 Tneódor Plhl,
te hing \\ llhllm B Town, kAbInetmaker, schulden
£571 los lld, tekort £164 1is lld Damel J
Sutberland, ~nn BArklv, afdeellng \Vtlldeholl~e scbul-
deo £W lG. tdlMt ii5 l! "litem Ml U:jS, van
'Voreester, zadelmAker, schulden £400 13s 5d~kort
!ll2:? IO@ 2d J"bal1 \. Foune, VRn. -\ rmj)"d, afdee-
hn!! Oudtsuo(lrn, blltor, Bcbulddu £SM lOs, tekort
£2l:S7 Robert H Hubld1!e, van Adend0rl!, afdee1l11g
GrMfl-R., Ht bJe', schulden J.:I,2lH, tekeHt £(124
JOblll1:\ WItbi, vnn de PARri, handehll\f, scbnlden
£142 11<, 8el tekort £81 118 2d
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A. F. de vuu-«, J. H ~ao Eoser
Ier erlAngden hunne rabablht.atie.
GildenbuiJ8 moest oyeretaRn

DB vB1I1S V' ALt
Adyokaat Leonard elscbte dat l>.,' • .ulnu.'

den g>!laat at.tRod tel doen van de UOOUII8~11!
Fl'8llerdale, behoo1eQde aan
bleek dat de V rie.'lde pl&llte
ren Wilmot, dat de~e de plicht
lekeren Norden en dele weder
Alexander De Vn" hield
regt had tot de OVlilrmaklD!!, en
Vriee daertoe had g~consenteerd

De Ultapraak werd Uitgesteld

AHN&LT t' 1lF. MONTMORT
I

Dil Hoofdregt.er vroeg den !'rokureur
de Executeurskamer geen plan bad te
~egen de onlange gedane Dltspraak De
Generaal lelde, ~t III geen plan bad ~"pp>eu~rtln,
waarop de Hoofdregter ant ....oordde,
lOU mOleten doeu ~en klager in d
VRn die uitspraak De Prokureur n.,hA" •• 1 .~i,tlAit".n
dat hl] met de du-ecteuren van de ~J~edut!mrsljllm,er
er over ~prpken lOU en dan het Hof
wat ZI] hadden besloten

ti'

1
CL1ETE v. cunATon~N VAN DRN I~s'OLVENTEN

BO~DEL VANW1JLEN J J RABIE

BOOIJ8ltN v. KOLONIALV,WRE8K,O(F.ll,

I n deze ZIIRkdeild het Hof Ultspl'Mk voor ver~eer-
der met koeten :

DE KONL'Ion; tI zotJTAAn I
De Prokureur Oenerllal 'ferecheen voor de Kroon

en Ad vokaat Salomon voor ~er ....eerder. ~
Advokaat SOIOlnllll zeI de dat· de laak baDI!

o,erbek~nd WHS ZoutMr WilS beechuldlgd ~n het
Hoog Gere!!t~hof verltlden Jllar vao moord, beg~&n ID
het dlstnkt VlctOfll\ \Vest, ell In !\.ug'BtU8~werd
de zlI&k ovelgebTRgt llaar het Rondglillnda of te
Vlctona West. De geVIInIlene werd daar ec uldlg I,.'''''"''A
bevonden un aan",ndlllg met voornemen om rnMIg
Iigchamelilk leed te doen De Regter reserveer e. bet
punt of eeD acte , ..n beecbuldlgIng, borspronkelljk ln
bet Hoog Ger8jltAhof Inj.(eleverd, later wett.J~ naar
een Rondgaand Hof kon worden o,ergehrllllt

Na de argumeDten aan belde lUJden te hebbe:n aan-
geboord, selde de Hoofdregter dllt eT m] wat te leg-
geD .WM teu guntlte van den gevang.ne. Mllar orllon-
naDtie 7 van 1887 w811 ul~e,aardi~ JUISt met het
doel om eeD kwtlltle als dele te beSh58dll In d" 44ete
aecbe •van bet Oharter of J Ul!t1ce wlilrd magt glll\'even
om saken vaD het eene Hof DMr het andere over te
brengen, en Ordonnantie 7 van 1887 verklAAtde het
Oharter, Van de ~r06jlste tilden WAShet Hof Iliewoon
aaken over te maken onder omstandigbIOden aIs dele
Het jlÏng Diet aan, dIe gewooute te Ignoreren ~Mrom
lOU hil de objectie van de hllnd WIllen, en het TonDlS
moest worden bet~stigd

Regter DWJer lelde, dat vóór de laak v(lor bet
Rondgaand Hof gebragt werd, bl~ met de~ klerk
van deD Prokurettt GenerAAl er over ,esp roken en hem
had' gelegd, dat hll twilfelde of de zaak kon worden
gehoord te Vietana West vp dIe aCte !'fan beechuldl-
ging. Als bij toe., met vernomeD bád dat h.,t vol!tens
een. oude gewoo~te geschIedde, lOU lll~ zeker te VIC-
tona de acte tan beschnldlging bletig hebben ver-
klaard, bIj dacht ~bter dat bet ZIJn phA't W88 rut
pIlOt voor dit Hof.-te reserveren.
. Na de argumeDten te hebben ~ho<lrd, stéiDde hIJ
lD met den Hoofdregter

Dit W81 een argumeot op exceptlen tall'en de deijla-
vaD vorweerders 111 dez~ zaak I)e prokureur

vel8Cb~en met ad v Leonard voor elecber
HU'WK""L Cole met adv Jones voor d9 v~rwee.rde1'8 '

oorspronkelijke aktIe bad tot ell!th de vermeU-
van e~n t!'!lnsport of eene sehlldeloosstelllu!1 10
De eiecber had In 1876 eene gezamenhjke

ondernomen met Joh J80il RabIe, be-
het koopHn van eel1e pla~t., DDt dlB l1ad~r-

verkoopen en de WlOSt te zamen deelen De
ovéreenlllO~n8t WI\8dat ~rgeen transport gpscllleden zou

belde koopers of op een bunntlr, mllllr
verkocht z~u Zlln, transport te ne-

en den overdmgt op deD meuwen kooper
de plaats, mllar leder "RU belde partqen

de helft der koopsom Toen da.rop Rabie
overhJdeo, liet Zl]ne weduwe bet gebeele
transporteren op Illlflm vnn zIJn DIlgelaten

welke boedel vervol;!ens msul"eot verklaard
De aktIe nl! moest dIenen om het rpgt \"Rn
te bRndhRven op ZIJne helft van het eigendom,
biJ re-transp<'rt of ~hadel()(l8Stelhng De

exëeptlen tegen de deciRratle waren deze, vooreerst
delaljlemeene ontkenning, en 'rerder dM b~t JUl lt1 le,
wat het t'lgendom Rllngl\l1t, ID den boedel berustte ell
de kredIteuren met gedwongen konden worden om
-he~ tranaport op te geven, en dat de ellCber geen
verder rejlt hAd dan als concurrent credIteutMI den
In.olventen boedel Een der grondIIn VO,lr de laat-
stt!! exceplle wa8 deze, dat uu Wijlen Rabie de plaatll
zeil gekocbt had cn:voor zIJn eillen geld, £1100, en
da\t de elscber eelst later ztlne helft hM betaald

iDe lIa;g'umentAtiell gehoord zIJnde, nam bet flnf
de uitspraak 10 beraad .

L~NGK EN ASDRnEN VI LIR8CBING KN ANDEIlKN

VKRTJI!GENWOORDIGER8 D~R
AFRIKA -Pe volgende bllor~e
betere IOZI!!ten vlln de En.gelscbe unlllL"''' BI\'[I!f1",n,ue
Z\I,ld Afrlh~nsehe RRngelejlen
de Lnndenecbe GUllrlUtm, dIe dRar
zen dat v~le van SH Bartle Frere's
met berekepd Zl}n om den toonl der
t"lt ID de ~olome te verbeffen ,
bIstone, dIe WIJ Diet weel'
ZIJn echte!" grootellJh t
onjnllS te Pretollal!'ehouden .~ ~._-~ ~•.
no zIJn fermetele bewerin~, dat
de rans<aAl zou durren terugge
In et vervolg lOU beetunrd als
_ elke Vel'8CbOODlDI{kan er
ta Ills dl! volgende ~ Sir
be~bendll, dat Secocoenl ala een
ZIJ' weder~tand tegen de llritsllbe
ve~, dat hij tet vechten "'88
boeren, jllDll' voort· "Ik zelf ken
scqen i Ik ,eg men8cheD, mnar er
etlll satan 10 llIenecbtln-gedaante
beli:end, bh 18 een boer De
foutMn, maAr ZI] bebben bUDne
ooi:, en Ik ben er zeker van, dat
wat Ik weet, lederen dropPIlIvan
ell!l:ben zottdetl Hl] woont op Krufl6raDOtlt,
hein, dllt hIJ beet zou doen met
voeten te makeD, want als Ik de
kan, dan ~I bl], voordat ilk met
v~ heel DablJ k.lODISmaken met
w~l hier de taal van een Bntachen
saHa of di~ van "en
r.s ia er berlgt ODtvangen, dat
k!lmgd over de afechuwelilke
h~t bestorIDen van Secocoemaberg ''''I~'''''I{U
oIlze inlandsebe bondgenooten, de
oqk dilt Sir Garnet hen hoogehlk
bY-one gruwelen zegt MMr
bllalde taal moet op trennge
geloof sehokken zoowel in de mellll!l(lne'll
de regtvl\llrdllthl'ld van den
fi.,e dRn ka::! bIl den ZUid AI:nl[l\lI,nIM=hEID
die deugden van mentlcbelilkheld regrtYlwdil!heid
iDprenten 1

TR BLOP:\l~ONTRI~ he' tt h~t ~educht ....erorend
liet wllt~r lf ,le 1l0d"~rnner 8WIld hO{lg~r d~n de
[Oudste lO;eze'ene het zich kOl! bprlllnerl'1l !J.>pren-
Wl\i!ens moesten bUIsw"arte keeren, zonder de markt
to kunll~n b,·relken Tl,' nlo~ns van de beeren L.y
en Lnmbard eu de dllm VRn den hr StIjl ZIJn weg-
\1'8poeld, en de \\ol\\a!!scueriJ van den hr I\Tu1!er
beschadlild \\ ol, stoomketels, pompoenen, vRJ'kens
enl te lAmen met 1Il'8 ko l]ell, schRpen eD bokken,
kwamen d~ nner IIfdrlJven Ongeluk];l![ ~eeft ook de
heer flin \\ 'lk, UI~ bet Hr"verd ~tmdgebled, ziln
leven verloren, terWIjl bl] ZIJn o8!~n Impande DIt
geecbledde op den oever der riVIer, ol zoo~ls bl) dacbt
V6r i(enoell ,'m vellig te zlJn, zo dat IjIJ ~!lng sla-
peD Tuen bl] den v"lllendcn morJ;len wakker werd,
stond b~t wIlter Aan den bOIkplink van Zlln wa-
gen. hl) kl,'m op de dIeselboom om ZI]n oesen te
reddeo, maRr I!I~ed IIf, werd door' den !Itroom wefl-
gevoerd, ~n .erdronk Hetzelfdellot flel aan de
IIcbt 088en te beurt Ztjn h Ik IS Inog n~et teru;rge-
vonden De beer fnn der ~Ierw~ en zijne vr()uw,
dIe zich ID den wallen bevonden' ontkwameD nau'
wehjk~, ml\llr toen het wIlter 1\ mldd8!!,s een weinig
geznkt WM, badden ZIJ gel!"genb~ld Zleb ID velhg-
beId te sttllleD \

TARK~8TAD -Labn_gne. een ID het dlstnkt
1iIPonllCbtllle boer, IS gel\rt'6,teer~ wegens paarden·
dlefstRI In \lbert Hl] IS deselfJIl, wien <1e sollcI-
teur jlenerRlI1 laatst wUll!'erde wegens valsIteit te
vervolgen HIJ WM onder borgtogt on(álagen,
vlu!!'tte naar den VrljSl.n&t, en orq l1li11 l'en bêechul-
digIDg te ontk"mell, wAArvan hi, late~ bleek DIets
te vreezen te hebben, zou hl] eeD paard bebben ge-
stolen -D~ kar Vl'n den heer P .iu PI~1818 op den
dag vnn de IOWIJdlO~8dttnsten der NIeuwe Kerk
omp-eeLRllen, el) wel met dat Ile.olg, dat mel du
Pl~88ls haAr sleutelbeen en dfle flbbeu brak en nu
In bedenkehJken toeslRod IS-De pll\llt8elqke Ghro-
,uele WIjdt een nevelachllg artikel R1In de kwade
gevolgen van een beetl~ Engeleche op,oedIJl{Z' Het
blad zegt "Een bllt;>r gemel IS ontstaan tusscheD
de Enllelsche en Ho1l8ndsch~ zamentevlDg albler,
geleld door dIe s~kte genRl\md 'Engel!sch opg'evoe-
de \fnkaRnders, en Wil vreezell ~at het eerugen
tIJd zal elschel10m de kloof tusschen de twee niltlOnah-
telt eli te dempen Er IS eene klasse vaD peraonen,
die let._, jreleenl hebben, mRar dlo mdllrdaad slech-
ter ZIJn dan :IJJ die met kunnen leleD of schrijven
'Vie te laken IS, WIllen WIJ nIet verklIIren, maRT
dat er een gevoel en geest zIJn geJlrondv88t onder
ante Il"lhmdscbe menscheo ten nsdaele Yan alles
wat Engelseb III, daaromtrent bestaat I(een echaduw
VRn tWIjfel "_,, Een Engelechml\n' sébnJf~ 111 bet·
selfde blad \lur de I\fwelllgbeild vlln Holland8che

~ logezetImen bl' bet concert dat ten stadbuue IS
lI'elle~eo door de lllaateellJke kornal,erecOIglDg en
die bIJ t,)escbnJft Ran hun bitteren hll&t tegen dIe
yerd En/(elscheD "

HAHl'QLAND -UIt een telejlram van Maseru vla
Ahwal Noord, gedateerd 2ó 11, nemen WIJ het vol-
jlende over Tvopo Puehull, woonachtig In h~t onlaDgs
door !Uoolrotrle bewoond~ land, UI voor den Majllstraat
bescbuldlgd met het verleenen van echndp'IRllts l1li11
Letuka (een zoon van MOOlrosIe), an,n pokwabl en
IIndereo, alsook met het level1'D VIID gl'lllln, vee en
ammunitie aan de rebellen. Die laatste belChuldlJllng IIIJlI.''-'UICJlUOU
acbtte de m&jl18eraat DIet beweIen, mftfl1 np de eerste
verwees biJ Tyopo tot eeDe boete vaD .£100 en vIJf-
en.ze'rentl~ stuka vee, of andere les m&llnden flevan- """,,~pn
~enll!Strsf Deze UItspraak IS ~chtl'r-voor deD Rgent
de~ G6uvCrneun gebrall't en door delen vernietigd -
De Inlanders klageo bltterhJk, dl\t bet Gou,ernement.li --60n(laa
bun tracbt te regeren door verdeeldheid te 1lI81Jt>o.
AI het m0gtlh]ke wordt el, zeggen zlJ,gedaan, om de
onderll'esehlkte hoofdtIn 1\110 te .eHen tot handelen In
oppoSItIe tegen de groote opperhoofden en om de
geweren op te leveren 111stede van den 1l1t._,lagder
peulle af te wRchten lht 18 d~ elgenhj.ke oorzaak
del botalng tusschen )'rumpbR en het Gou,ernement
M8Ilupha s mllgletraa~ namebJk,' de heer Bell, harl een
onder dat boofd staandcn Flnc:o-kalllteln, M'Poba
geheeten , doen beloven, de I!',wered op te leveren,
ml\Rr zIJn 'olk welgNde zulks londer wede weten
VRn M8Ilupha te doen 'De !Aak werd r9cht~r, en het
gevolg WIUJdat bet volk, sommlgell wal\tvall gewIIpend
waren, QIJ M'Pobll te tamen kwalp Dit!!,af
voorwe~el om Mll8npbR te bese1lp.ldl"en ,an
btJeenr~n een er Ilewapende verglldl'ri~g en
dj)(1r v~& l\anjR~n liJn volk te bele~t;en de .. A nAr","'
op te gev~ -Er worden geen geweten meel'
zoc den -V all Queell8town seinde men l\~áandag,
er des ZaturdD>!e twee-en-tachtJ.g gtt'ApgeMn ''Rtl
M.001T081s volk waren aangebragt, om Vla Qoet Londen
nMI KlIIIpst.ad getraDeporteerd te worden Leteeky
W88 er ~n van

g
i6

t:lt,oeJt~D1StJ~mlelde ook, dAt hiJ geeD gevoe-
omlreDt de JUIStbeId van de

daar daartegtln niet geap-
dientengevolge in deze &&ak Dlt-
voor verweerderes

PL'ITZ ti. SOLOMON

voor ap~llant.
rt8ponklent

van eeD UII.«, ,J, ~aD den Ma-

oDder de I;leeren- en Dienl~



!lJARKTBERIGTEN.
dit hoofd vnlt weiniK mede te deelen. Het

wat de Empire omtrent ad w.llmarkt bevat is,
in afwRcbting VRn d. 'Londeneebe veilingen
ieuws te melden nIt. De driemaaedelljkecbe'
ran Ivoor, dis op 28 Januarij begonnen WAS
Februari] zou afloope,ii, had heel goede r",ul-

In""'''''Av .. ru. De totale "an voer bestond uit ruim
r"s met toereikende voor de vJ'lUljl',

Wl\Rn .. ,1 voor de Ill_to soorten, de'Zuid
evooral, lll\Omer,kelijk boogere prijsen

werden. De voorrM4 Kupecbe bedroeg 201
et is! loeIden gebeurd dllt de markt 'foor dit

eD geregeld Wflf.
een extrll boot VADde Uuion; lOU Za-

vlln Plymouth vertrekken met
de hll "en. van Zuid Afrikn..

Riversdl\lscheL:andOo~ wvertooning vond
op ellen 25sten II.~rtaar WI\8 we~en8 ,de
dl!oogte, deu verl'ioostenden wlOd en
aan publiciteit goon beslist succes. De
. het groot vee en dlf sbhapen stonden ~iet
met die vali voorleden jaar. De eente_

voor wol werd-volgens het rapport ~er
be.ool~dElel~ars-toegekclld nan een monster 'iian

ster',ken stapel, gchiklltaandemet Aus tra-
Het mOllstor dali pen tweeden p~ij8

VA'"wjArt_ was goed maar niet allorbest gesor-
all boter, honi!C enZ' was er niet vllel

De omst WilS eohter; g1ded, zoodat er na
dekk der kosten nog eeu I saldo overblijft.

Del prijslijst is als volgt : ......
I ] OOI b., flel;te bandgewB88Cb~n,

du Preel; do. tweedi beste, £2 lOs., J. G.
I,

>lTl'~!TQVRDKREN.-Beete prinja witte, £4, A. ~.
, 1 I

EN SPIRITUS.-Be.te Kaapacbe brande-
, J. &my; tweede do., .£1, J. Baljryj .

KMpechen wijn;-'£l lOe., J. de W t;
, £1, J. BATry, ~te half-aam K.. ~
£], J. Barry. '

- Besta 201b. rolta~, lOs., C. Odend .. l;
58., J. Cronje; 'beete 201b. bladtllbilk,

VRn Wijk; tweediI 'beste, lie., D. 'fan

ontwikkelinlf van het
de b'ro~ i. van de tooi

bet nageelRcht ~fhangt van de
VRn bet tegenw.qordige, ter'l'l'iH
dalld op<de jongelingen, jonge

~egenwool'llill' om hun leven
zi j een legen weten mogen 'foor

Hij veuolgde ~WI:

God heeft 11 bestemd om te lijn en
te worden, de kroon, de bli)dacbap.

vaD uwe ouders en nn de maat-i
U we roeping is "erheven-

bestemming is voor deugd,'
Uw 'foorregt ie 0 lU

d.n bjlmel te ZijD. 0 I-ik bid u,
de roeping waarmede gij geroe-

dit te kunoen doen, mcet gij Ilods-
lui vere, reine, verhevene godsdien.t

go<I.dienat is 11 niet vreelJld.
•beteekent. Denkt toch niet, Ileach-

w"nneer jlij de gpdsdienst aaJ1~
de on~hllde)iilie ~eDopgene 'fRD

leeftijd tU;lt ma..un vaarw"l leggeni
e natuur en geRardbeid lult moeten ver·
even'lab de de ouden van dagen, I!I6rieu8,'

en bedaard zult mOl!ten worden. Ik weet
u dit wije maken. Gelooh mij, daar zijn

vijanden nil de godadien.t VRfIJeiuIt
al worden lij ook al bij den naam

N~n 'fOOrlle)rer, de jlOd.edienet
geli~n. en 'frolijlcheden.

uwe genooIten. niet. loolang
g~lloegel" Ilniet nrllÏgell, of echade-

rntteD de orde der m&atl!Cba~
ill juiat de godedielÏlt die u kAn geven d~

lrJ'()()tl~en reiDlte nrmaken iD dit leveo. Het ie "Ileen
",..t.pnuIl beoefening 'I'Ib de lodwelHlt 'fAn Jezu~.
"".,u u" kaD maken 'foor tijd en 'fooreeuw.igheid,

dil p:odadienlt van JeluI die de mn il
ed onvermebgd geDot. O! waardeeri

go<djI<Ilielll8.tab een koetbRar en oOlJlisbAar middel om
rUIlt 811 "rede, blijdachap eo vreug-

te komen. Daar i. 0)1111\1''<
, geen heerlijker Ituicht dRn een

.,!,'~"~'J~' deugduam, godvruehtig jOlljleling,
en talenten besteedt aan de 1'01-

'ferbIIVe,nR vOorl!Chrilten dell Enni!e-
dRt men altijd met een IRng

worden, ala men voor god.edien-
ie niet ....aar dat de godldiell8t

·onbelfWllIUJl voor lijn dajrelijkeeb
<lrc~rig~l8tllg, Het is niet waar

lr Il1,j""nR"? indien men de
u. in beoefeninjl; wenllCht te bren.
a in den 'Heere ten allen tijde, en
u ~erblijdt u.' Deze uit.prank VRn
us 11 ten van de eente hoofdregeIe

Daarom, geachte jongelie-
vllre denkbeelden lIaDgaande de

u ';"r~ri igen. Het i. der moeite
te leggen. Het is der
te weten te komen ",,"t jlÏj doeD

. . Verneht, belpot, onteert de
lt eeD te edele, een te goddelijke
keYlt' en 'foeI t godsdienatige ge-

0011: ...ij 'hebt een Idem nn gode-
.. Hebt. tocb den ~oed om allO

. ~JD. Smoort niet "et godtdien-
in uw blDnenete. Het le iete edele iela
iete goddelijks. Wordt ,niet doo; den

wereld teruglreboaden 010 deleb iade-
. Betoont uwe ~odedien.t in
ID uwe woorden, maar vooral in
ernat al ~we daden keomerken, en
al uwe woordeo. Oefenta in de

leJfbeheeri!cbing. "
. eindigde aldua:-

slotwoord aan IIlle kinderen, vooru aan hen
tegenwoordig zijn, lDeer bepaald aan hen

8 RN .A:<IDERRN.-Allgora mm (koloniial
J. Eksteen; vijl ApjZ'om-ooijen, £1, J.
tweede beate do., 101.j J. Odendaal. Tien

1'118) £1, J. Od_ebdllal ; tweede beste,, l

ve14voor .llljl'ten, £2, O.
• tweede beete, .£1, O. M. Pietenen.

,,_ ... ~.•_,,~ EN GIlO~:NTKN.-lVijf IOOrten (rOen-
au Preez' 31b. w~tpee, 28. 6d., L. Meu·
buah.1e ~iien, 58., D. VIID Wijk en C.
. beetwnrtels, 2_. 6d., L. du Pree I ;

28. 6d., :1.. G. dD Preez; 'fijt
8Jl1U"'~11al'e..ken, 28. 6d., J. (}; dq Yreel; drai.ven,

Steijn; best opgemaa'1lte blOemruiker,
door den beer" loaeph BArry), .£1,
grootlte verseli~denbeid afgelDedtD

God. Woord h~t
KOIl. viii: 22-63). Dftarop
.diDjlIJIlebed ouk door hem, •

0.. Stegmann, nil Adelaide, be~lolll nu den ImD'
_1 en bield de I!lwijtl_jll~n>de. fJlj nnm tut teht
HIfI'jlAi ii: 10. .. In deze plucUl lal ik vrede
ge'feo."· ,

{ft deo namiddag werd bet TIlnl!m "'AD ~e 13.. uw-
commu.ie door II•.de V?lIierll .oo~leun. [)tlJHUlt
bleek d!I' ow £1200 opbetA&ld lDoMi worden om de
kerk bditeo echold !Jl bebhen. Men 'ft}rplde weder
iateekeninpliJsten Vtln £26 en £56n vóór den "vond
nn dienzelfden dag Will de aebu1a RfbetAIlM.

In dou uond wérd pr ~ne Eo~leeh" dienst ze-
bonden door d sn WelEerw. beer Davideon vlln de
Seboteche kerk, tan Ad,laide. -lVii nam tot tt'k8t
Rom. iii: 28. "Wi j besluiten O'~j dat ,de mensch
door jl'6100f geregtvurdigd wOldt iClnder de werken
der wet." I

SalO'M (I
h~t lnwij-

Vrijda$r 1D0l'!l6n. Bezin np $peciltle Diensten.
De. da P16ll!18, VAn Cradocl!, nee~ den VO<lrzitt.l'!!'
stoel in. Ds. Olivier, VAnBethulie, opeut met zebed.
Opkomst seer groot. De. du PI~ spreekt een kort
inleidingswoord om duidelijk le l,mftkrn, WRt het
doel "an speciale diensten i.. • Dl\Ilma spreekt
Ot. Alberti)n, na MiddelbnI'fF, Ó'er de woorden,
"Adam; WIIU lijt gij Pjj Hierop ll'reekt f)a. Steg-
mann, VAbAdelaide, een kort woo en sluit met ~e--
bed. ;

In den namiJdajr neemt Jh. S~maan, van Ade-
laide. den voorlitteraetoel iu, 0.. OUvier, .,.n Bethu-
lie, spreeJtt nu over het woord." Gtlef mij uw bart."
Nil hem spreekt Da. Fraeer over! lob. i: 12, t, Zoo
'felan ITem, ens." ,

In den avond neemt Ds. Fraser den vocrsitterestoel
in. Do plaatselijke -leeraar opent wet /lobed. Da.
Hofmeyr, Tan Someraa~ 90SI, sp1'eek"lIog eenige woor-
den op aandoenlijke Wijze over do ·p»der ....erpen ran
den ochtend en IlAmlddlljl Nil I h ..m spreekt de
WelEerw. Daridsoo, lierwijl D•. Smrmanu vertaalt:
~u IIpret'Kt De, Faure, Villi St.oc!rellItrom, over Luk.
xv: 20, "Eu opstaande, ~ng .hij, ens." .HIj.werd
"et'1 gehiuderd door den rell!!n. IMIIll lilngt mtus-
seben een paar gelAngverl6n, t()tda~'de regen voorbij
is. . 1·

Zaturdag morgen. I~ da PleMi. .in den v~rzit-
terstoel. Ds. Alberti jn IIpreek~ 0r!!r Exo I. XII: 13,
u En dAt blue:JJ enz." Ds. vlln VeldIm, van Dordrecht,
spreekt over MRttb. xviii : 11,'" [)lj Zoon dea men-
schen, enz." ,

Z:lturdRI!' nnrniddag apret'kt Ds. Olivier over Jerem.
xlviii : 6," Vlu~'{, redt Wieder 1Iiiel."

ID deu namlddlljlspreken de leer.r e n Davideon en
Alberti)fl, en 0.. du Plt!tI!iulwt met gebed.

ZoDda!1 .~ +-ren beklim~ 1>a. Fmll8r dell klUIseI EIn
houdt eei.; ,~J" over Num xiv: 24, '" Docb mijn
knecht Kaleb, ens."

In den namiddag treedt Ds. 9Iiri!!i' op. Hij beeft
tot tekst Matth .• ii: 14, " Do poort, ens."n. den a"ond spreken al de lee raren die tegenwoer-
dÏjrzijn een afechei<I.woord.

Mage Gode beaten legeD op al het werk te Tarka-
stad rusten.

De leeraren (ik had bet bijna vergeten) WAfen ·-Ds.
Ste,mann, VRIIAdelaide ; Ds. nofmeyr, VIU! Somer-
eet OoIIt; De. Frseer, van Philippolie . n~Olivier,
vlln Bethulie ; Ds. da Plel!8Ï11j Vtm Crnu"d, DI.
Faan', 'fAn Stockenetrom ; Ds Albertijn, van Middël-
burg; Da. Vlln VEilden, un Dordrecht ; !ls f{rilll',
van flrRmi@burg, (ls. MRrtin en de plR.:l.·8~hj!rtl I..ersar,
Da. de Villiere. Vlln de Schotsche iktlrk de WEerw.
heeren Davidson en Durar

Het gebouw se ..r uet-s-allea VRn klip

De maandelijksche 'I'l'r,rnderml!' vah g-isteren werd
hi)l4'ewoond door dpn "~~r C Piers, CC, (voorZit·
ter) en dOl beeren Stlg,!nt, Hui!'o, Le\V18, van <kr
BIJl, Parker, McJ(llDzld eli In~J,.8by.

Het rapport van den Weg-ipspt·kteur werd vvor-
geleIen. "

Op voontel fall den heer t;tlgllnt, jZ'eseeondeerd
door dell heer Parker, werd ~loteD, dat de Secre-
tarie naAr eigen discretie macM.am Gf gruis lal ge·
bruiken voor deu Kalkhlllliecben W!>g.

Op voot;lltel. vnn d~n heer PRrker, g'f'secondeerd
door den !'icer nugo, werd besloten, dllt de heeren
MeKenlie, Stigant en vaD du Bijl lullen worden
aangeeteld Ria eene commi.i" om te lamen met
den Secretaris de aan dlln Rand behoorende kRrren
te inllp~kteren, dil! welke Diet deugen te verwerpen
.n nieuwe tn' ""n, indien Doodig.

Dd }.;" r J I, 'lo u"pooalde de atlndacht bij bet
oD:!l·ragelde iD dli inlneriDg VAn rekellio;{en, en de
lWlui besloot, dd in htt venotg IIl1e rl·keUlo~en
maandelijks lullen worden ing8zondert

Voortl werd 1ieeI0ten, tend.n te vmgen wor extrl\
karren met muiieJeb, ten einde CIRre'DOlltscll !,'lule
te ,ervoe-ren. .

Een brief werd ,oorgelel ..n van den heer 8ertzn~
betrekkelijk de betwiste gre'nMcheldingen "1111 ZIjD
-eijZ'endom te CoDatantiA.

De heer StiJ{l\nt leide dat bet onrlldeF jk Wll-~, dat
de beer Hertzng dl'll RAad in een dillputatia Wilde
.teken. De zaak WM door bet lloog Gl!relZ'tllbof
tegen den heer Hertlog nit;.,rewelen, fln hij stelde
'foor, dllt de brief voor notifiCII,ie 1"11 worden ann"e'
nomen.

Eene commil!8ie, ll<'sllll\ude uit de h~reD StijlRUt,
Ill¥leeby, HU!ro en Kotzé, wer,1 benoemd om z~kere
beweerde overscbrijdingen te Conltllntia te nnder-
loeken

Een 'brief werd voofKelelen van den Thell8uript-
genel'llllJ, nRgpnde om de betAling rnD het SAldo
""n £12J I~ 9d, dat de Regf'rin, nog te eilcben
had nAn spoorwei!'-fJulnnarnntie! ,

Een brillf werd "00f1[elezllh mn den Qoeen.
TownllCheo Afde IlOgaread betrekkelijk het lIoodza-
kelijke der i'1levering bIj bet p.rlerueDt VRn een
Bill, om 'li" breedte nn alle hoofd- {On&fdeelingt-
wlllfen in dl' Kolonie te bepalel'lt eo dMrtoe 'I'1'I\gellde
om de medewerllillg van delllln l&na.

De beer SliJ!llnt berinner!le,. dat het onderwerp
reeds "onr het Pl\rJemeot was :geweest. Hij dacbt.
dRt de Raad geen goed lOU doen door lieh met de
I&II:k in te laten.

Besloten, bet onderwerp' te laten ovenwn tot d~
'fol~nde 'f6rgadering. ....

SHIPPING INTELLIGENO~.

TABLE BA Y.-ARRN&D.
Feb. 2B-Ardour, bk, 163 tona, R H \Vhit.1, from

&eton, USA. Dec 26, to tbi, port. CArgo general
28-Acacia, bk, 386 tncs, F J Good, frolJl 3w8.O-

_ Dee 4, to this port. Car,ro COllie.
28-Annie Heal, hk, 328 tone, D Morgan. from

SWllneeA, nee 6, to tb. port. Cargo coale.
28- Venice, CRMSt, 510 tons, A F Brown. from

caut port., Feb 24, to thill'port. CarJl'o general
28-Nereo, Jt bk, 872 ~D8, G Briuso from

Cardiff, Dee 7, to this port. Cargo cOale. '
28-By~gia, Ger bil,. 333 ton., F ..\ndel'8On, from

SRn FrancllCo, Dec lP. to tbil port. Cargo general.
Wm Berg agent.

29-TR,.mouth CRttle., CRMSt, 1172 tons, H Rigbv
from coaat porte, Feb 27, to LonGoe. Cargo generái:

29-Warwick Cutie, CRMSt, 2907 tON J C
Robinson, from DRrDlouth Feb 6, i{;deira b, St
Helena 23, to this port, and Algae. Bay. Cargo
general. Anderson & MurillOn agent.,

29-AfriCtln. RMSt, 1,267 tons, WC Crutehley,
from coast porU!, Feb 27, bouDd to Plymoutb. CI\rgo

TABLE BAY.-S.4.lLJl:P
Feh :8-Flo~enca, IICh, to Dyer', IabLnd.

28-Indla, Port SS, to MOl&mli'lue
29-Flying Scud, hk, to Coeanada.

. 29-Beatrieé, bg, to Guam .
2V-Retrieve. IICh, to Saldanha &,..

March I-Bengal, Swd hk, to Adelaj{le.
I-Indian Ohief, Bh, to Madr8&

Ka.a.psche Afdeeli~sl aad,

om ,elnl~mllllfl'"r
werkt e,e3 _. __,.~...•_
zocht heleft eeo auerver<llen:ellJUten
jeugd, omdRl' het onenaren
de jODg~ doëbter dan het
drukk§n 'fAll allerlei aard, en omdat
ding.a bt lb den jeugdigen leeltijd:bet "elr~~m:8t
'rel'moge ie: G"eftaan bet kind leen oooell;.ln.·Q6nU'un,
d.t van 4n~elijh lItreklring is,-en o!
duizend8!tl-ioo wordt sijne ,er~lding
voontelllng~, met opgeai~rde echilder~jen,
Hjke lutten 'renuld, eo wie redt dao die 011 •
de siel v~n den invloed der \'8l)!iftigde boekeb-P Ziet
daar, ,e~eblie ouders, de geheime, de gr~te oorauk
van de !w.~wij8beid, en de 'f'oege rijpbeid der
jeil~d. ~let daar, de oorsaken van haar olU.ijaig Irer·
w&lken, van baar geeatelijk en H~chAmetijk' ete"'eD
onder de~ I",t van gehetme londen. Wat, de trouwe
liefde d~r m.beder, wat de 'frame IOI'gvulctiglieid'dea
VM.I'8, ..,.at lie warme ij"er VaD deo leefoHi$ter ic
jaren opbou",de, wordt dikwijls door den, vloek Vlln
~n enke' verderfelijk geeebrift_io ISén uar w.eer ' af-
gebroken. Verelindt de omgeving waarin 'Ilw. 'kinde-
ren lena eli jMr hare duisenden. de verk6i:l'Ile lucht

toeu het woord tot de ecbare eli tot leien tetiundt elk jaar hare u!,ndabebd8.. Daar-
~lIee[l het woord zou mae- om, ouders, bondt tocb,ikbid bet u,een .... klSlld,olg

eRvlnd, die hem and en leker olIe' de boeken die door uwe kinderen ge!eaen 'lrorilen.
en dien allen lOO teregt hoolt- Het gevaarlijkst gezeleebRp 'foor ow kind iá eeb boek

1lf,.. e"ia1"w~llI.en:d~ Bieschop vnn Pretoria, die dat de grondbeginl!l6len nn regtvllArdi!rbei~, VM!lede-
~n~eIDoc,alj{a waa, niet komen kOD. l\{iMCbien lijkheid, •villi kuiacblieid, 'flin godedienatig;' gevbel an-

n of Rnder lid der IICbooleommieeie dermijnt. Zorgt tocb dllt uw kind een natuilflijkell
....;..... ,rnl~ne ook nog het ëén en ander te leS'" "fkeer heeft 'foor Riles wat onedet, !Mg, of genleefl ill.

het tbe~R van lijn voordragt ko- Lugll d~zelJ well; zult.!l'ij veel kunnen doe~!am den
de vOQrlechool, kerk en maatscbap- arbeid van de onderwijsers of de oDder1lnJaereteen

",."wig,tiGi;' vraall; ~f de tijden die wij thane Mil uwe linde'l'en te laten welgelukken." , s:

wel sleeft~r souden worden. Hij Voort~ verIDAlIode bij de oudel')! om hanae kinderen
I geregeld,: bij tijds ter schele te lel)d~n, bun b~t getrigt

"nltW,~Olidop die "raag i. echter leer v"recbil,. van den tijd te doen beseffen, te zien d"t Zli hlinne
D~ peMimist zieU! niet dan een 181!18nte huil goed leeren, ben niet om alIkIel ni6tige

Zijn ontdekt nipte redenen van. de school te nemen, en vooral. nillt 'Rar
die zwanger kinderpa~lje. te hoeren, rnaar' lelven te obderlo~ken

v .... unsv u .. "rtl'n~'If.,IJ.·1 en de schocl nu en dan te bezoeken tot uD'moedigilJj!'
van onderwi jeerreeaen en school- c_ommiSllill. ~et
kracht drong 'bij Ran op eene grondige beoef"n,lng
van de Rol1andscbe taal. Men :r.8ICge 'loch n et :
lQ.ijn kind moet slecb ta Engelsch leeren ; bet
Hollandecb komt Yan z lf. 't Is niet 'ww, het
Héllandëch komt nut 'flin Jell; de. st.t~1
miaacbieD wel, .maar niet het zuivere, let verbe-
vene he] schoons Hollandech, dat meer noodi,r is
in dit land dan LRtijn of Fmnecb. N$ nog de ouden
0pl!'ewekt te hebben tot gere ...elde voórultbptRling der
echoolgelden en tot ruime bijdraIZ'en voor~ ds. af~ta
liu'" der bOg:op de iDrii!'ting rustende schul., eUldlgde
de'" Eerw. heer met eeuige korte woordeil. iD bet ;En-
geliCb RaD ZExc deu AdminiBtratelJr. . , ,

Het koor hief nu weer een lofzang aan,.gedllnmde
het ling'!n waarvan er eene kollek~e werd gehouaen,
die £12 opbrllgt. _

ZExc. ide ~drnini.trRleur rigtte ",daar,}p eén kort
woord tot de IIChAre, lijn innige b1J;i hapte bnllen
Ilevende over bet tot a and brenll'8 dIlIer achool on-
der:r.oo '(eie moeijelijkbeden en i dezeD ~!IT.n, tijd;
hij wees pp het onmisbare vl\n b.efon~erW1Je voo.~ ~en
vooruitjcang 'fan elk land en Uitte r.ljne bár~elijlf:ate
heilwenec;beD 'f.flor bet welslageD aeler achóol ..

Regter Kotw nam toen bet woord, d~ meteen
kw"m er 'een hevige rel!'eDbui opzetten, dio lUll! een
Ileraaa op bet.ijz6ren dAk maakte, dat men !leeD ,!,oord
booren kon van b"tgeen sijne lordacblIP .prak, WRt
wel JAmmer WIUI,dRar het altijd de moeite wMrd ia,
eene redevoering nn onlen eenigen ,egter te
hooren.

Hiermede w"ren de vemgling4ln algelooJlen, ,eli DA
bet uitlprekan VRn den apostolieehen IlIl8'!,D, ging
iedereen ihl1iswaarte. We hAdden nog ev,n Ae P.1e-
beid om de echool ban ken te besigtigeD ee auoeten
zeggeR, dRt die on8 aitnemend bevielen. lJl'Dkjee en
I_naarS Kijn op den ,loer vostJ{esehroefd en IlIjl1'in
1I1Ie opzigtelt zoo doelmatig ingerigt, ale meD' maar
wenIICbell kali. Gleteren begon 4e eehool ;)net oqge-
veer .ijf~ig l~erlhlgen, welk getIII meD metlallo ;reden
bOpeD mAIl tQt 80 aangegroeid te lÏen teg~1i den: laten
Maart. €n nRI~teDlICba.p van wijleu Mjy QIsrey
werd gis ren gep~d eli bleek eene uitieiPCbte nr-
IMll8lin hoeken, eenige gJoben, optiscbe iJJIt,u.men·
teDt een lIee1' doelmatige klok en '()ndehCbeid.&lle
aa<lerll naLtiife 'l'oorwerpen ten ~boe'r8 eer ecb?ol
te bevatten. •

We kunnen niet 'Illder. dlln Ds. &em&!) e~ zijDe
medeoprigten VRn4eu iCbool nn harte jlalllil:wen.
IICben m~t hun IInnvRDkelijk euCC61 en onlE~ hmelHke
beilbede inlet ae hunne te paren ~oor de ~eWaglng
van het Pl'OIIpjlCt Seminarie.- Volkutma. '. ' :

I
Inwijding der Nieuwe Nederd.

Geref. Kerk te 'larkastad en
Speciale Diensten. .

Van sên l1enc~ten correspondent ontvanien ..nj,
holtwel "rat I~at, het volgende:- .

De Inwijtlill!l' 'fond plaat. op Dingedag, dlllll2d!!b
Februl\rll Op \\f oensllag uond ",erd er een piduur
gelJo1iJ\~'1 1 hOlt oude kerkllebouw. De oplrol1l8t ~
groot. "oor den kaneel telde men niet minder dan
dertien leeraren. Op Donderdag; den dag jill Inwij-
ding, ve1.adetde de menigte weder in het ~atl k!!rk-
geboaw, ten ~O are. De. du PI!'<II8ill, van Oradoek,
be~lom den bnsel en spmk een allleheidawOtWlf: De
lee~en !Fraeët, Faure en Krige wilrdeb ~1I.tleld
om met den plaateelijken leeraar den opWjlt, die nu
ma,et pla&UI ~nden, nn het oude naar Mt' niénwe
kerkgebquw ~ orde te .tellen. \

De k~ter .lOng VOOraRn met I(Wll!I6n,bi ib$l en ife-
:r.anj!'boek. N:. hem de vaaudeldrljgl'r, met 'Let woord
"IhIlél~ja " PP bet VAandel geeebreven. 'I~n de
ouderlingen 'filii Tl\rklUltad met de Nachtmblabeken
en bardeD. .NA ben de diabnen van r-iMtad.
Dasrna de arelliteet, de heer Stent; de ~~rinteD-
dent, del heer CorK, en de pla&teelijke Qlagiatr&at.
DAarna .de ruátende ouderlingen en diakenen un
Tar.kaatad. D~ leemren, die aanw<!IÏg waren, 'folgd.n.
Daarna ae ol1~erlinp:en en ruatende oUdet.lÏDlleD en
de diRkeDeo ~ ruatende diakentln VRn andere ge-
meenten. Dll¥na de scbore, vier aan "ier, AM de
lijde der'8traaf ginllen de lueure.

I)e orde wetll goed bewft8rd. , •
Voor de deur der Nieu ....e Kerk overhanJigdtl de

~rehitect. &I\Il den p!Mtselijken leeraar (De. de Vil-
hers) den alelrl)ll, waarop ZEerw. de deur plegtiglijK
opende op dil' _gewone wijle en 90k liet 4ÏngtlD Pa.
l~ V8. 3, 4, waarop de schare zingende het gebouw
blDl')ent"ld~ ,

De zDllten gingen door de lijde)lren iD. 'Het koor
zong oolL ,

D~.. du PIl!!1IÏ11,van Cradock, beklom den .lrantel
terwIJl. 4e tel!are baar zitpla&teen innam. Toen
allel atil :was, itond ZEerw. 0l,l en las plegtiglijk,uit

"
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