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No 4,601.,

PUBLIEKE VERKOOpiNG .
VAN

PUNeo, butetl\4ef, Seh..pe.,
BokkeB, Graait, nz.,

De Sroombocrmeetsohappl] "UBION JO

(GILnUT&lI:B.pj.
Uitkijk," Klapmuts,

NAIHJ KLAPMUTS STATION.
-'

De Stoombooten deser lI, at·chnppij ,,~
keil "on Kaar.ta·1 na ,r: '

ENGELAND,
via Madeira, om den and tt' l,in;;sJag, 'le : Mt.. .'~ . .
Helena en Ascension a"drililt'ndé op neIl,aaIU8i!,: ~ . ".

. tusschentijden. c ' :\
: -~ ~

PRETORIA, Kapt. LARlIER, 16 Maart. 11 .... · d'
TEUTON, Kapt MnNlxo, 30 Maart. . J.U.saD en
DURBAN, Kapt. WA!l.LE1GH,13 April
~IAN, Kapt. B.UNBRlDGII,27 A prjl. ,

NUn. 'UE KI)STIfHF,NS "NI
, N\TA

Verlr;kl,pn ,ii om de ~'erti ~ d.~, i"
laokomet un ied ere ' Stall (lh·.",~ 'a" !EO!!; 1~1I .
en eens ill de 28 dae en ,et de Sroomuo. t
Natal hare reis voort '"n.,r .'

DE gewone VerkOOptDg VIUl den Ondergetee-
kendo zal piaats hebben "

Op Dingsdag, 23 Maart a.s.,

I

,PUBLIEKE VERKOOpiNG

WANNiER ZC'LL8N WORDEN VE&KOEHf,

79 Uitmuntende Potber~e Ezels, van 2
tot [, jaar, waaronder' 2 span Transport
Ezels. groot. en sterk, Co iu gooJ(t conditie

1 PItHl' Kai-ezels, groot en ~terk .
3 .Paar Karpaardeu, goed gedresseerd,

Rnins, 4 en 5 jaar
-4. Gedr-sseerde Rijpaarden, waaronder 1

Ruin, 15 banden boog,' een Jufvrou WB
Paard, en eon uit.muutend :'cbietpaard

I Paar goedgedresseerde Mel'f'ies
20 Aanteelbees~en van goed Ras, waaronder

eenige Vaa;rzen die op. Kalvcn gaan
2 Span extra Trekossen (Daatl\ards)
6 V ette Slagt~oeijen ,

300 Extra Vette(Merino Hamels, ~eschikt voor
den Slag~. .

150 " " A,[erino Ooijeu (Gus Ooijen)
100 " " g;apater Bokken
80 Vette Varkéns

200 Mud extra..2aadbaver
100 "Akers !

VAATWERK:~. 2 Span Nieu~~ Eseltuigen, 4 paar Kartui-
i4, Riplera 'f'an 2 Loggers, 3 Kuit!én, 2 Leggers, gen, I
TI'Ilp]: en Onderba.lie. ::,; " 2 Sterke' J,luggies, enz., euz,

- GRAAN: .~. : ,C. F. BEIJEl\S, M. 2.U.

, i50 ~udden Garst. 50 do. Havéi;.lO do. Rog, Uitkijk, 4.Maárt 1880
. 'I i . 120 dq. Koorn. - ,',;' I Yerverschingen en Gratis vervoer van

I I HUISRAAD!;', I Muld VI" J +ili . < "I ers ~l uncwe.

St' .,. 1 'iiI ~no, 1 Ronde Tafel met J(lee~. Wasch.,I

fUJlctVoge s liK1ooa-, AaD'lóet- en andere :rafl-!~6, IJzeren en I J. S. MARAIS & 0,0., Afslagers.
, ,g • IHout<en Ledekanten. Mabonleho;~teu ,eu a~dere i -

I IKJeecierkaaten, Stinkhouten en,li!1dere Stoelen, I AANGEKOMEN
. , .. ----.- -- . -_~~_--+-._,........,------t'I· - -----"- - ,GI&8: en .Aardewerk, Keukeng,ereeqschap en

Eie'rste truisvegels :een ~enigte andere Goederen\te ,eel om te OP" do plaats r.f\r~ ~~n Ondergeteckendc,
" , meld,Jln. . Land- .cu .Z~ezl~, voor veertreu dagen,

, I .. . . ~ ISAAC J. J. ~~N AJARD,E. ~n Mannetjes. ~rw.~voteJ, onge\'ecr twee

V.AN Ze,ven.tot Tien maande.n l(.uikenvederen, worden i P¥-d, 3 Maart 1880. " Jaar and. De clgCilaar kan den Vogel terugt i: .......b d· . . bekomen, mits be4alcnt.lc de kosten van deze
e OOR ~"e 0 en. , I iDE VILLIERS, FAURE & Có., Afslagers. advertentie. : .

~ Doe aanzoek bij I . i':. : J. J. HENDB.IKS.. E' P.S.--::-Ververschlngen zulle~ '\Vo~en ver-MiLJ: 8·.Y. . . I' schaft. ;' , .
Afsl~er, PiketbeItg.

i

I

" ,i

DE Ondcrgf!teekE>nrle zal
koepen Qp zijn plaata .1

Op 9 i ~laa'11
. 500 :Mud Zaadhaver
200 ~el'ino Ooijeu
~WO Jonge ijámels,
200 Hamel Lammeren
100 jonge Ooijen, l~

Eenige Ezels en
1 Vapkar
lOpen Kar, cnz., enz.

J. S. VAN

J, W. MOORREES, Jr. & Co" . .D.1p.1~"~

ZANZIB~R,
te Delagoabuai, Iuhambaue, Q'lillim~e

M018mbiqu<l aRlllp!!geDde. .'
Retourkeunjes worde'f, ui.gereikt j'fge~

mindeide Prijzen. , '
V091' V,acht of Passae e doe- men &amof.:,k

de Kafltoren der Maalschappij, in de Addel
atraal, .

THOS .. g. FULLER,
Direktt'ur Generaal voor Zuid Aftil<a.

Haar Engeland via. St. Helena, AsICeJlisio'D.:
en Madeira.

.. DE Ko~. Mailstoom
. PRE TOR I A, GEO~:

~ LAR:»ER, .Gezagvoerder, zat:
als bevengemeld vcrtrekkon op Dingsdag, 16ii
Maart, te 4, nnr 's namiddags, Passagiers
gelieven aan boord' te gUM .aan de (' est Kanij!
.l.fred Dok, niet later danS nor 's namiddaga-
Geen. lading zal ingenomen worden ! nn 12 uur
'11 middags op den dag v,an vert~ek. Voor
vracbt of passage vel'vocge meni zich tem
Kantore van de ~toombootm8at8cbaRpij Vnion"
No. 62, Adderleystraat. ".

VAN e
Struisvogels eli .~ng I

. ~lel'l'it'S, I

Te Ki,LAPMUTS !:-.TATIE, i
Qp Di~g~dag, 9 M
J)E <?ndergeteekende. de plaats "~ ...... ~U,

.. tein," Koeberg, verlatende, zal
pabHek doen Verkoopen :

31 UitgeZochte Strnizen, 3 jaren ond, bijn
allen in v-olle dl'llgt om te plnkke*.

2 Engeische' Merries, gedekt door [den
roemden. Ingevoerden Hengst i "
Fire." I

: . S. J. v. D. SPUIJ, Hj zoon.
J. J, HOFMEIJR & Zoon, Afsl~rs .

-'------~~----~----~~----~--

'VANDIR , .J. Gi FI~CHER. WO B.DT hiermede bokend gemaakt, dat
Bottelarij. _ . - . mijn teedergeliefde ~chtgeuoot, ARXOlr

---:-.---- -'-~~--;~- --- , DUS PETHCSWILLE.IJ!hIMELMt\N. op heden, den
... "·p.lopnoq.Jad,!.IooA. nooJD laten Maart, door oenen plot-selingen dood mij

o I 0 ... 1dO'lBa~~tlZ I'op JlIX is ontnomen, in den ouderdom van 52 jaren, 6
o qI 0 - 'op ~ .·op .: '~&lllD. maanden en 1!) dagen, mij. nalatende met negen
o 8 [ ... slBtl.sng. IJ .la<! 'ua.lo}[ Kinderen om dit onherstelbaar verlies te be.
o 0 (';~ p.lepnoq zad '1l9fJa.li.J9AvIl 9f!WJ.i i troureu. Te ge(ijkcl'tijd wenacb ik mijnen

, C(OO.l'8lI ap UI) J9tAl~~'8d e.L! b~Lelijken dank tit- ~tuige.u aan bclaog-s.t.ellBlloo" .' .' • -r!-' r : V, iendell> eu ID het bijzonder aan Dr. FIS1!l!:R.

dOO)! HJlr M. o, r(MEL\IAN"
'; . '1 geb. MJ!'NUB.

'naJapu\, ua SJa~j~,a1t UHl' Paarl, 1 Maart 1880, ~
- .,

50
.&ar ldosselba~t Al,~baai, ltowje ~,'

Oost Londen,

•
IJE 1(0. ninklljke Maalstoom. .
. ROMAN, E. J,. GRIFFIN

RN,R, Gezagvoerder, van En
land verwacht elk oogen

zal ala bovengemeld vertrekken ZQO spoedig:
m~elijk na ontscheping van hare Kaapstadachei
lading." Voor Vraeht en. Passage doe me~
aanzoek: ten Kantore van de Stoombootmaat-'
schappij "Union," No. 62, Adderleystraat.

t'omel'set West,
28 Febrnarij ..188U..

-'--. -~~. .

.i..(J~.
:~"::,_

. TE KOOP,
30 Montevideo 'Ezels'eni
1 Spa,n ramara Oi!!en,'

HBDEN is ons een lief Dochtertje ge-
boren-

l1li, ! ! '! .A.. J. ROUX,
£. AL ROUX,

Geb Lorw .
Vrcdeubi. . Stellenbosch,
1 .\1aart j 880.

Naar Mosselbaai, Algoabaai, KoWie' eti;
. Oost Londen. '

4l1t~. DE Koninklijke Maalstoo!»boo~
__:;:_,__iliiltL;.~~_ D u:RBAN, H. S. W ARLKIQ,H.:
R.N .R., Gezagvoerder, elke oogenblik vani
Engeland verwacht, zal als bovengemeld ver~
trekken zoo spoedig mogelijk na . .
harer Kaapatadsche lading. Voor
Passage vervoege men zich ten Kantore van.
Stoocoboormestschappjj "Union," No.' 62!
Adder leystraat.

&:100··
" ., tbn lUot.dt'uwa.tt.H rn hinden

BLJ

35,

ON'T PAK K.E
: i :

WIIT~}RG
VltRKOOPIN

Ezels, Paarden,
NaarPort Natal, Dela.goabaái, 'i

Mozambique en Zanzibar,
te Mosselbaai, Algoabaai, OOIt i
en Inhambane, alleen om realell en passa !
giers te landen en in te schepen. .

•
!~E Koninklijke

; NYANZA,
Gezagvoerder, zal ais .
vertrekkeu zoo SpoedIg

_ l;la aankomst van de Kon.
.' .:>URBAN, van Engolalld. Voor Vracht
Pll888ge vervoege men zicb ten Kantore
de S.toombootmaatacbappij "U Dion," N'p.
Adderleystraat. .

"GO E PK
Naijij fhiladelphia,

Do~derdag,11118.
,'--11

STELLENBOS«jH. !. h••Blotdt't.rnut ....... hiufien
•.' : i; : "'"l7 ORDT hi('rmede beke[1I1 gemaakt, dat bet

D~Ge .' M d lij ~.ch 0" .. i' l' l Jen Ueer van Hemel en Aal·de bebaa.gd .
I;J wone. aan e e ,ODllJlll!:lle i beeft, door dell dood tot Zich te Demen, op
> VerkooplDg van don p~lder~eteekende i beden, den 3Lieu dezer, mijn teedergelielfdo

lal gC!houden worden :.: ! Ecbtgenoot.e, :hL~RU FIl.AlICL.U MWA1S ('leboren

Op' '; WO' eDldÁ.., 10' ,JIeIer ! R~lE~J, in. den ouderdo. m van 61 jue?, 8 m~n.. --rt' '. " . , :den en 2.:>dagen. Tevens betDlg Ik mijnen
. als wlUlneer zullen wor.dun '"er~~ht ~et gewone! dauk .~n alle belangstell~ndo. Vrieuden en in
I asaort.imeo\ Goedeten, bestaa[j"de ui. aHe soor-: bet bijzondor aan Dr. ZI':EbIlRIIER!]
ten NEGOTIE GOEDEREN; alsoot SMEER- i .W. S. MARAIS .
WAREN, zoools - • '.' . Ach·ter de Paad, 3 Maart 1a80.

, i ~ .. .a ..KofBj, ,Suiker, Rijst, Zeep, ;Kiw4en. Kaas,!
'. Ham, Boter, Vet, eIl~,,~e~.. BEKENDMAKING.

en w.t cl' verder ten Terkoop' , ..Iw~rden aan.. AAn BloedveTwanten . en Vriendcn wordt
gebóden. '. bekend' geIIJaakt, da;. het den Heer va.n

P. J. BOSItAlfI ]t.W.I, Leven en Dood behaagd'bé&ft tot Zich te nemen,
;" ~ágU. door den .dood, op den 18dendezcr, mijn leeder.

Stëllenboscb,.4 Maart 1880~,.!: ; beminden Echtgenoot, PIE'rl!l~ E. H.unuN, in
': ' i den hoogen oaderdom \'an 82 Jaren <n 11 maan-

~.~ . :4:.i, --,..-+.,----- I den, na een lijden dat ru.im 8 maanden dllD.rde j

St Stephen's Ke.;rk$chool. i mij _nalatende met viel' kinderen om dit grooti:, ; .: ': 'I verhe~. ~ betreuren. - De Vrienden worden
; i' . : .' .' .hartelijk bedankt voor 4011 'rouwli hulp en

DA,AR de betrekking d.n jBoof'clond(.rwij~ • deelneming, aan de overledene bewezen tot aan
: leres aati bovengemelde SeLool binnen I zijne begrafenia, inzonderheid aan den heer P. J.

kort vakant zal worden, ZOO wprden '~pplicatien I Dl' T'OlT en de familie V.AN ZUL. De Heere
\'001' detelve gevi;aagd. i;, ..1 • ' vergelde het aan hen! Alsmede ook aan Drs.

AiPpli<:&tien, "rgezeld v~nfjJe ril)odige Cer-: ESSELEN en CLOE'fE, die onvermoeid hem als
tifi<$ten, moeten worden ln~ton~n vóór den. ,doctoren behandeld heb~n.

, 20sten Maart 1S38.0aan den .;,(ln.dergeteekende, . WILHEL~llNA HENDRINA HAMMAN
van 'wien tevens alle bijzol(-dwhe4en kunnen 1 (geboren GOOlllll:J;03S).
bekóttlen wOl'den. Kenni8 vji,1i; de .aol'andscbe . Boven Doorn rivier, .
Taal~n Muziek ~n aterk'e &l(lIbeveling. Distrikt Worcester, '

s&laria-£71S pe~. tluf. 27 Februarij .1880.

J. A. BUCHNE ... ·V.1).M., ~--=~! • .....:..a.:;..- Me WE I!!l -

:. O~.· jestraat. HET Dochtertje, oos op d'On24stA;n Februarij
n. gl*chonken, werd ons heden door den

,. '. ". ." dood weêr ontnomen'

De' 'Heer L' H' r A.1·d· s'e' hml'dt Bij dezen bedanken wij de Jufvroowcn J. C.
, ;, ',' ,U'1:" ',., CARSTENeu JA(.'S. TIER ell'andere Vrienden voor-

IS:Kandi~t voor ~ !T~ in Ge'. bun getrouwen bijstand. ._

I
;Dire.•.•..'. ktie ~r ][aapse_..,.e.' HAnde., 1J~ , P. H. "E ~ t!~1AH.. ,
'...__ 1.+ d de' nte;·· 'i I J. C. M. \~ 1:1 )!.Ah.

en l"\':Y.J.- e on, ~qV&ll e, . (geb f'E VILLI£Ro).
Vnaden. . .'," T;: .~;:.:, I Kaapstad, 4 Maart 1&80.

DE Ond~rgéteekende, zijne
verkOcht bebbende, zal

publiek doon vel'koopen ala bo'9ien:
'. • I'

SO Sterke,EseI8, allen ged~r4
15 RiH en'Trekpaarden (waaron~er

Fraaije Merries met Veulen II) I
15 Aariteolbeeaten .

500 Schapen en Bokken
2 Wagens, ;1 lCapkar, lOpen
kar, 3 "paO ~ agen· en 4 span
Dek8troo, Riet, 5 Enkel en ó ,:
floegen, Kruiwagens, Balies, V.ten,
en Kett.ingil, Graven, Pikken, en~.

J. D..!,.aU'-'VJt:J..a.
J. J. ,o~eyr " ZooD, 4D~J&I'",

Bliten
~AN

a',n'delalrs '
,. , ,

. ! 1 . '

ZUID.AFRHillNSCHE

ltONINKLIJKE

!VOORRAAD I

W IN,T ER OIE 0 HIRE
DA.T ZIJ

Del.I. K... lail

DR SI' ombooten deser Lillie vertrekken
. Kaapslad 1I0ar Lo?W.en om den

Dingsdar, "ia Madeira Pil Plym,oath, te
Hele'YIG n A.censiQn Danle.gen~le op
1U88ébel,tijrlen. H~.Oh rkaar1je8 "orol~n
!egeu 6t'ne "rrmindl rill~ van lO percent m.t~h,.n
Eo!(elar,d en ti. KBllpkolotii~ I'n Natal.
Maart !l, KIN F.AUNS CASTLE, ~pt. Hi'rwRnM.
Maart 16.-Extra St. TAYMOUTflI

Kapt. RIGBY. ,
Maart 2;3.-WARWIOK CASTLE,
Maart. 30.-E.xtl;~ ~SL. WALMER

Kapt. YOlJN:G.
ApriI6.-GRA::-iTULLY

WEBHER.
ApriJ 20. - BALMORAL CASTLE, Kapt;

CHESTER.
ANDERSON &; MURISON,

""d~er,,jek4ri{t, Wijk V~rl.lrlt.".III~I_'

. DisTRIKT PIKETBERG.
~ J. . J.'DE On4ergeteekenden, daa~ ~hoorlij

veneeM door den heer JtuGoi CoIITZ
lullen alsdán ~bti~k ver,koopen:

12 Slllgt- én Trekoasen, 2
Koeijen m(t Kalveren, M~rries'
Veulens. ~' JpDg Hengst paard,
200 Merinq AAnteelscllapén, in
Tuigen, Ju:klten, Ploegen; VelZ1lk!.:en
BoerderijgfJ'eedschappen,
Rog eD wa~ nqg verder ten
ping door and~re personen zal
bragt, Z~II quen, Pa:arden, enz.

a.i. -Cri4ie' e. 'e"'fJnIeAll.~e•.

I

vaD 'OochOW,"
B~S1A.ANDEIN;-

"
Cohgoin Hal"ekiBtjee f.
Sohchong in Kisljes, v'.
Gitmans Mengsel in 19
W«jlriekende Caper, W

Ex 'IBt~.an
, 250 Kisten Gemberkonfijt ~n

Potten, vol getuigt. .

'ten
I catty lGstjes
Orange ;Peko en Gunpowder. Tbee.
.VjlD HODgkOnf,; , .
in KiSten van zéB 6 Ibs. Potten en twat"zj 31bs.

KW~~I,;Hlr5lfALLE 1>.40D

de Per&iache .GoIt
GETROUWD:.

. H. J. ZOER,
Prokureur bij het Hoog Geregtsbof, ~DZ.,

met
PAULINE JACOBA REGTER.

Kaapstad, 3 Ma..vt 1880.
EtmilJe Ke1l1lugetJinp.

!
VOORHAND",

RijSt, alsook ](auri~us Suiker.
:en kleine Zakken,

J. G. SirEYTLFR '" pa..

. .

Seetu, Tafd,. B:uia, __ llKllVll

Een gt'OO~ iobri-aad van alle InrllUn;eu.4Im
Allee vêrkrijg~ tegen de laapte, M.:rkj,1)riize:p.

'_ . I

S~ Georgee~~ No. 28.,
Vendubntdol', Piketberg,

24 ,Febr. 1880.
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; MALMESBURY i

EXECUTEURSKAM~', rt
Wagen, ltaisraact~ eal.,

"TE BOSJES~IANS~ONTEINt In den BoedP~jn A~~:n D:enK~~:~ en 'ejllfvr.

Gelegen aan den HoOfdwêg tusschen de P4rl nE Exe~,2 tq.uren in opgemelden t Bo~d~l
l; en Malmesbury. ': I J zullen; : , i

, • • U' '," •• e- : 'OP I)ONDl~:,RD.!G
Op Z.ltu1dal'>' 13 ~h\alt 1880", ~ni18den.&art a.s., ,

. 'IALde,Ooderg~teekeDde,daartoegelaat, TER PUBLIEKE VEILlNG
,L_j ~r.Juf\'r, de Weduwe M. A. JOBIaU, "
, publiek ~OODvcrkoepen op de plaats zelve:: D ET. V AST G'"

s Uitmuntende Ezels

J. .:

'i
. t,,

MALMESBUR ,

n.CUTEURSlCA.IlEB
! I .'. ~ !

D~~EER N.J. A, LAUBSPErnR, van d~1
i p{aa1s !'Modde+svnlei:" aan RiebeekJ

r 'Lat6eI,ivau \voonpllllltil ye.ranaerenQe~ izal ~
~ .lopge~eWe plaats, . , , t

Op ~r.ijdag, 12 Maart !J88~
l>ubliek !Joon verkoopen de volglluoe : !
, tOS~E GOEDEREN ;-' :

1 Span Ezels
2 :ij:arpnarJeli
1 Merri61 t

8 ,Aaut<wlbcestcu (Kocijenl t n Kal'1'ren) ;
100 Aanteelbokken

3 Baosschapen
15 "VarkeoR
1 Bokwagee
'1 Bakkar
lOpen Kar op Veren
1 Dubbele-voor Ploeg
1 Enkele-voor elo.
1 Brnaklnnds Egge
1 .Plceg Egge
1 Span WagentnigclI
1- Do. Ploeg do.
,2 Paar Achterluigeu
1 Brandewijnketel
1. Kruiwagen
2' Bamboes Laddërs
1,Stel'Velzakken;
1 Do. Zeilsakken. ;

8RA.6.";
l~,
'i
i 8C1Mudden Haver

30 I){>. Gam
10 Do. Rog.

B. WETBMjAR.
SeCJtetaria,

Malmesbury, 4 }'ebl 1880.
J. W. MOORREES, Jr., &; Co., ~~ra.

r

PAARLSCIlE ii

'Irand AssoraRtie ~. Tra8'.U~ap'ij.
. I;

PUBLIEKE iVERKOOPING
YAN

, '

Ezels, MeIiries, Koeijen,

i, .

H, i

3 Menies ! '

Il Koeijen (:0 Kalven
1Wagen, "'7
1Ka I' '

, 1Span Tuigen
2 Ploegen, Eggen, Halfamen, Zwinr'~

onz.
Eiodelijk de gcwpne versoheidenbeid ~ ',. '

raad.·1

·1;'1
J. J., DE VILLIE~S, A P.lin.

, W. P. Bankgebouweu,
Pilarl, ·1Manrt 1880.

"_.- ._- ----_. ----~---~._---~:-
'STELI..4ENBOSCH.

,Publieke vel'koopiug
'VAN, een der! fraaiste en aange
: Erven met de daarop staande .I'io..08(,n81'
-Gebouwen. :"
: De Executeuren .iu den BOedel 'fau __ :_.r_,J,

oe weouw.,. 0, R~ A'~ CLO~TE, bebben
:On~erget.eekende g~last publiek te verkoopen

'jMAANDAG, "5 ,MAART 1
1. Het KOSTBAAR EIGENDOM,

,in het aangenaamste gedeelte van bet
:de Plolustraat, thans bewoond door
P. B0811AN. liet: bevat gtoote en
Kamers, benevens een groot Buitengebou
6 luchtigc Kamers, voorts, Stal en Wagen
alsmede e n grooten Tuin, :beplant met:
Boorten van Vruchtboomen. Dit
la' wegens deszelfs grootte bij
geacGikt voor een Botel of BOarding ~'LaD'II.II:t-

ment.
2. LOSSE GOEDEREN, bestaande uit

Tafels, Stoelen, Kasten, Ledekanten, flI..e'lJ[Ulq-

gereedschap, 01118- en Aardewerk, voorts
extra Stove, eu wat er meer ten 'ferkoop
worden aangeboden. '

A. Cf., D. BIJL, }
J. A, M. CLOETE,

Stellt nboseb, 25 j.'eb, 1880,
P J. BOSMAN, Aflllager.

MALMESBURY

Executeurskamer'
M:E:JL'FVR. DE WEO. A,LB. LOUB

zich van de Beerderij willeode ont
sal op ,

Diu~sda~', 16 ~la~lrt
ter Plaatse VOGELGEZANO, nabij .IUlllmas-
bury. publiek doen verkOOflen,

2 :-opao b:cls
4 Merries met Veulens
2' Paar Karpaardeo (Ruins)

40 Aanteelbeeston
<I; Jonge l'aarden

500 Schapen .
2 B"kwllgous
1 I\apwa,.:eq, nieuw en ligt van loop
4 Du bbcle- "Oor Ploegen '
3 Zweedsche do.
I Drie-voor Ploeg
1 Wat~rkar
1 Braak lauds Egge
1 Zaailallds' do.
4- Groot.e Kuipbalies
ti Halve Leggers
3 Span Tuilren

Graven, Pikken. ens-, enz.. ens,
B. WETHMAR,

Malmesbury, 3 Feb.

J. W. Moorrt!es, Jr.,
, "

, j,
31 Jan U, en! 7

':deser-I
Wanneer de ''pl¥ts niet vóór dieni

of verkcxibt is, zal dezelve seker
opgoveil~ op .
ndag, r 15 Maart I

_.,1n ....r verder;oo~ ten
.l~lniiro~en de:; !

LOSSE lOOEDERE
~ -~ALS'·_i

1 paJr ftwje ~ &r1-arden
q'engsten) 8 jaar oud

6 Trek- ;en Rijpaarden
2 Mem~ me~Veulens
2 Span ~zels '

30 Trek- 'en! AanteeJbeesteo ,
300 Aa.áteél- en Slagtacbapeo

1 O~n "JYagen '
1 TentwI'gen
1 Kapk_r }
1 dat,'k"r op Veren
1 Open){ar
40 Dub~le Voor Ploegen
3 Enkelt, do. do.
4 SPiln Tuigen ' !' ~.
1 d9' iJukkcn en verdere B<1rdenJ

'~cl'eedS9hap i
5 Gebreide Beeatenvellen. f,

i
!

I

i ~.x
,-_.....~.......I ,

~.IIOP- iV'RUCHTBARE. ' <PLAATS,
'bebbende,~~ den r_: I, 'l'E VILLIEBSDORP.

: GRAAN
" , ,

120 ~luddeD Zaadkoren, Baards eD di Toita
100 ,,: ~adbaver i
30 ,,: aag. I

~U'SR.AAD !', , ~ I
Katten, B~den, ~tóelen, TafellI, ens" ~ns~

'., B. WETaM~,
, . Se~re~.

Malmesburr. is Feb. 1880. r l

J, w. MOOiRUS & oe, ~iJ
, ':

nit Eigendom, zoowel bekend to Mal .....""·hnrirl
op den Hoek van de Main- ~n de
lItraat, bevat :

!ste Een: ~ijzonder' groot en
Woonbui", Illet een groot aantal zeer aer'lI'DlIIIlB,

vertrekkcn, ; Wagenhuis, Stallen en !
I'niteovertrekkên. ,

2de Nog' drie aodere Woon
kleine StaUQtI Ein Buiten\·ertrekken.

De Gebouwen zijn allen in goede
en kunnen álll WOOG- en Huurhuisen '
or door veraqdering tot eeu zeer _.....'_.." ...-
van bezigbeid . ingnrigt wordeu, '
belendend' ó'pen stuk ~rollds de gel,Il~lDbt;1~
aanbiedt.

1Kap~ar op Vereo
lOpen' Kar
1Zadel,
1Paar': TUigen
2 Extra Koeijen, waarvan 1 o~,'regt

Weld:
2 Jon~ Ossen
Pluimvee

En wat ,erder zal aangeboden ..m·n"'~'

Malmesbuty, 4 Maart 1880.
J. W. Moon-ees, Jr., & Co;.

N.B.~Ei zal ook een I1 ....11U..x:.

Malmeshutjsche Executeu
den opgeveild.

Publieke Verk
ID deo Intestato .Boedel van

de Wedu;ve JOHS. M S.
KOlol:tEgBKRG I,

I'

Te Laagrf.pteiD, Wijk Vej,la,lrP.yaIIHa
DISTRIKT PIKETBE

OP~WOENSb
Den 17den Maart Iu.

1 I

DE O~iie~geteekendel1l' daartoe
gelast door' den Executeur

bovengemt,ldoit boedel, zullen
verkoopen' :' '

Zeker 1/6 Aandeel in de plli&ta ~.ang1~ojll-
tein, gelegen .als hoven, groot 'in ,
7560 morgen; bijzonder gescbikt
bou w eo Veeteelt.

Verder "eeolite Sebapen eo Bok
wat Kore~ eu' ROj/; en eenig nUIRnUUJ,

DE Ondeegeteekeude koopt i
beid ~truisgederen. en ill

Kaotoor, ;No;. 20, Burgstraat.
5 uur n.Dl. '

;..

E. G.

2 Paar'
1 Extra O:;:nlh..~.~ ••-

8- Jol'fle PJ••i.. tI••n
8 Ge!1rp.' ... ·p..'I..

30 E7,el~
80 Sllll!t
8 Gevo-

30 Var~tJis~
'i LOSSB'

2

800 Mud:lt!n lIavt'r, goed voor Z.. d
100 ,,' KOft.'lI :
~OO '.. *og
iOQ " .qhnt, g~hikt voor

En wat vt'rder te~ dlll!e der Verkoopill~

N;B.~De Verkoopingml ........~-i"'''
I '
I

'U~80.

rablleke' Verk~piBg.

DE BEER ANDRIES' PrBTER LO~L
BAA.RD. woonanbtir te ..L&LIUON-

TEIN," gelegén' aan' Riebee14k~el. in dr-se
Afdeeling, door 5Ïekeli-jke omstandigheden be-
Bloten hebbende de Boerderij op te geven, heeft
den ond ..r;et eekenden geta..rt. om op

Donderdal, 25 lIaart a SI'
un ziine Woning op de pla:&ts zelve publiek
te 'ferkoopen do ondervolgende LEVENDE
BA. VE, BOEROF..RIJGEREEDSCHAP en

.' GRANEN, alles behoorende tot e61n<Eerste
Klaase Boerderij,.lIJa

J •

p
Vastgoed: Levende

i TER

Voge1s~fonuv .......
, i

__ Beeren Veeboeren, 'J:SDek1l11&1~euireD
, ~ ~

• i

LEVENDE HA ,rE:
I) Goed Gedreaaeerde E,el. van 5 tot 'i jareo

oud
6" " Jonge lo ,,2 tol 3 "
4 Extra Merries, waaronder twee JOlige
2 '" 'l'rekpaaJ;den, Ruins
1 Span goed gedreaseerde Trekossen

, 20 Aan'eelbeesten, waaronder 10 Vaarzeo
300 Sch&peu eu Bokken
80 Vette Variensa

LesHGeetlern eo Boerclerij';ffertlSfhlp,
.u.s,;

2. Open Paardoo wagens
1 Teut do -, do
1 Kapkar~ ';

, 4 Span Wag~gen compleet
3 do' Ploeg do do
1 Span Jukken
S Dubbele- yoor Ploegen
8 Enkele- i do
S Zweedsche J>laegen, Dlet Stellen compleet
4 Jnkken (KettingB en Zwingels)
2 BraaklandB Eggeo
2 Ploeg do
3 GAbrl'iJo Boestenvellen
a On,» L, I c do

4ó Velz.lt.k.ken
Pikken, Graven en Vloerge~bap.

GRANEN.
20 Mudden Koorn
40 do' Haver, good voor Zaad
50 do Garsb
14 do Rog
, En wnt verder ten dAge: der Yerkooping zal
worden aangeboden.

In den

LET WEL!
N.B.-De Verkoo=:;lrecies ten 9 ure

A. p. LOMBAARD.

:Malmesbury, 21 Feb. 1880.
J. W. IU8RII(lS .Ir., 'C •. H8Ia~er8.

lVIICROS][OOP.
TE KOOP, voor £30, een Mikroskoop,

te bevlllgen pt'r brief geadresseerd aan X.
Z., kantoor Zuid Afri.kaan.

Bet is een dusgenoernd HARLEY nrxo-'
CUL AR, gemAakt door OOLLINS, eli bijna. ge.
heel nieuw. Dit prnclJlig Mikro koop is on
geveer 20 daim hoog, en kao als Binocular zoo'
wel ala MonoCalar gebruikt worden. Het i
.vooraieu van twee' paar ocnlairen met scbaduws
kappeu en twee ·objecti.ven, nl. van een
duim en van een vierden animo (Drie objec-
tieven van 2 dnim, ~ duim en i duim met eon
paar Kelner's oculairen kWlneD tegen een valu-
tie worden overgenomen~. De objectieven
,orden in een "'D~pieoe" geschroefd, zoodat
moo ze verwisael~n kan. ronder ze te behoeven
af te Bcbroeven.' Het Mikroskoop heeft twee
spiegels en is voorzion va,n een We'lmter's con'
deaser met graduating diapbragon, zootlal men
bet zniverste Hcbt all het v:oorwerp werpen kao.
Voorts ,is bet voorzien van een polariskoop, ce,D

.tand eondenser, forceps. 'frogplate en eon
·.caméra lucida om de vergroote 'YOOF\'verpen
'op papier te teekenen. Eindelijk behoort er
ee~ Booket-mikeoekooplamp bij met t w ee-
dnima oondenaer en de nienwBte 'fer.beterin·
gen. De prijB iB .£30 koo~t. '

NIEtfWE
Steom Korenmolens:

. f

I')1<~ Ondergeteekenda heeft bovengemelde
begonnen ,en 18 gereed Koren te outran·

gen eo, te ,malen voor zijne oude vrienden, de
B~ren en anderen' 'Termen 2s .per zak van
deie , bushels en ,behoorlijke bediening Stootn
~I gereed ge'lIAakt worden om te maleo op
.iederen weukdag voor ben die niet minder dRa
lO zakken in eens eenden, en ook degeueo die
eeo anntal kleinere hoeveelbeden te gelijk br' n-
gen -mllcu, indien mogelijk, ge,holpco worden,

1<'. W. JOHNSO:-i.
Durban, I ti F~bravij 1880.

,
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~AATSJ
P.

.ler van de
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verkoopen,
lier Woning

'(I huize van
I Paarl.
I bet Dorp i
ers, Eetv~r 1
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" het gtlheel~
gel~gen aa.
voor 70,000
!.fU1ilánul . 40
en Ije Y'~. -
root V ee, ook
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8cies ten 9 ure

LOMB.A.A~D.

f 0, \ tsla~~".

)(}P.
u Mikros~oop,
d'resseertl a$n X. '

\RLEY BtNO.(
'iS, cu bijn~ ge.
,1'0 koop UI on I
3 Binocnlá~ zoo- 1

worden., .ij:e4.: i
:n met 8cha~nw~ ,
'. nL vanf, een
:1: (Drie ~bjec-
" duim me~ een
, tegen 'een [vaIn-
De objec~even "
.::schroofd,f z~dat I

',r ze ,te behl!>Cven
,koop heeft ItIVee
n We\niter's con'
.gon, zooda~ men
erp werpen! kan. ,
polarisKoop', een
"ogplate e1 een
,ote voorw~rpen,
elijk behodrt er
bij met ~wee-
W8to ,.erbeierin·'

, !,
---~.

i

,ole~s.;
i

, t bovenge~elde
K:oren to onty-an·
uue vriend~n, de
2s per za¥ van 1

,:diening. &tooll1'
Jm te mal~ op
niet minder dlUl
vak degene~ die
<JU te gelijk ~ren'
holpen wor~en.

"f, JOHNSÓN.

,
L
!il

DE HEER STEn: xxrrs c. 0 REE
'I'r1.oek ,.. " IliJ' ~ \', i ,der' ,'II OH; 11

op zijne Plaats ., B ..m I~ri.vi,', ." bl'slo'~11 zuhs t

Donderdag, r
130 ERV}>JN V'

, . '

OP GEM

aanst.,
iOOPEf
; \

HET DORP TE W

'LAING'
I

H·EEFT een fr;taiJI' li~gilll! »inex .J. e s we«, trBllr
ten ~roo\etr "(JOrrilKd' -,; at ..~_ell IHtlr~:e"" m Kiimlillt, ,

, Het grootste :':f'(I~.-ite 'all u: Erven z~lhel <')[1 ',Ill \V~ter hebh"Il:'t'I' d»sr ,h· f!
seer vrucht baar is, ishij bij zallder JZt'scl,ik ti ~t't'r uitg e hr ejde plll!ll"«f'~. Hi-t
ligt halfwl'g' t ussche n' Beaufort W ..s", \_Volces -r 'Il Prince Albt'rt, Hls puk omt'rel
ur-n afstauda 'II" Su!l"":~,,rl "Il Lad)slllllh, en S omril,gd rli,or:I't''' dig re pnpulali ... De
omtak levert Wol ill' JO rw II' h ,'\,e.,1 ht'id "1', "I~ uk G,It"Ii, :,~Yij~l. eua., \YIIIH,jOOI' 111111 den
HII(lrI~lal\r, <1"11 An b~C!,I,".," , • n z ,; eell go~"e .kolJl~t v,·r~êk ..r.-l worrit.

_Qe Eil!tnuilr he:t-fl :;r"., gern,'r\l:, ..~,d or Kt-rk. ,ScIloui, Markl- en S
Statie en an""r" Pllbljeke ,l"it:i,.del.. B"hal-v" dril SI'III.r~I;!.)leerl hel Dorp ook
be! voorreut van d"" iluofdwt'g naar de Bi~It "hl'.!"'" "~,lId:o"r melt 'ook er
haml e] met R~izlg' r~ killl doen', dus ..I'll kolis, r Speru!ale,,!r5, Wrll.t III het Yee \'
Billlll'llla"d lilO"! hel 'Dorp pH~eeren. , .

,D" Weigr'" Il lolp lid Dorp heeft eeue groole,
lT erzulmt dus niet gemehle

t~1I voorziet. Il

uit;!t'8tr,'klhe,id ell is ouo ver tr ..fbil*. )
i

te wonelI
lGere~

, lT~1'koOIPial'g, bij,~III,:.·vell~
VERVl1HSCHINGEN 'ÊN I30:\USi VOLOP,, 1· , '

CHARLES RITCHARD, Afslager~
Beaufort w-«, lG FeiHUIllIj 1880.

BAZAAR.IJZERWAREN!" IJZDWARENil
D.V.) door boyen-

gehouden iD de
Kerkgebouw in de

H04',rel1lpleln), c;>p DINGSDAG, den
e.k., mo,genB ton 10 ure, met

om gelden bi)een to brengen om ,de
veranderingen ~p de Sohool~bonwen

Wij Doodig~ al onze vnenden eD
het werk <les Heerea liefhebben
nit, denzel!te bij ~ wonen, en

un alle goedêfen tegen den ~ten
len aanbieden; Wij noodigen vooral

~~~ .... D .. a uit, daar zij hlerpgoede koopjes ,.oor
kinderen doen kIlolIen.
vrienden wordeU:!tevenB verzocht, hunne
te zenden aan mej, BiicHNER, Oranje

jonge]. STEGr,u.NN, Diamond Villa, zee- :
t, jonge]. STlIJTLE" Loopstraat, en den
J. DI VILLIIR8, T... ttm."t, ....nt..

J. ER, V.D.H:

H. E. RUTHERFOORD & BROEDER
Gekookte O:ie BI~~~~e~I!H~N8 AA~, slopv~r(' :
Raauwe Olie Sod,I Krislallell L Slockhol1ll8che Teer
Roode Ml"lIie Tt'lpf'hlijll I ~J"chll ~~Ine~t'
Ven""" (Gelt8Sort~errl) \','r, Is' j AlullI iii St uk ker..

G'g,I" ~:~~~:~ ti Sun S~~~'~'~~·l'egalva~i~~~~~.II~~zer.
.. Gooiwerk fi.'.I-II.!'lk n."d~lol~"
.. VUI~!ell ,~Ol'",c" Oll'sl )(<'11 i I\lstn,,,;!.,I~

Hou tschroeveu G,,~,j s p,',If,!",h.lffi,I.'·IS I ,1)""clkl,It'llh~l!Ilag'
Spijkers, ..II.. so o r t cn Ny " MO'~'I,S eh Wo'rst-I 'fuilllaal keil
Spar- 1''' H·""lza:.:"" '";IClll'·' S Schavt'I'
-Dub belvlak Hamels "1 nl,kk, u D.. rdt'1I NijpIHIl~"1I
&haf>"I,ehart'lI BI",1I""d ,,~, Vltll~II!'1I Raspen
C. S. Firtl'l!'r Ulitel, BI",izil.k J1[ndijzt'r"Hgt·ls
Loo.te» Piipl'll K"I;,pk. Iel! Of'~,J(f'1I Kop-rwerk
Kruiwagens Nt'g,rp. IICII. St'herr Gereedschll,p,: alle
Gegalv!inisedd D, ""d Zeeppoltl'ri soorten

Lijmpotten Karkru kkeu.
_ .L . ~_ [

~Iatel'i~'lleu, Kar tl·et~ell~
tijze.", ,nommekra~hteIiJ

dr-Is en ;1{llil.peu, i
LEETWARE:

E In!erkeninlZ op
£1 1611. en ,'l tie i "diti!,il,t"n'£2 4re per

.!:Ooruil betaalboor. " dkel'l illteekeD.ar

. drie ,olie blad r \H(·k 1O'II8S0nden.
Zij die voor BIa.d wenachen tt

moeten maanden vooruit
geven V&D hQ' voornemen.

Kar-ve r ell, .4ssen, Wa~ellmake.·s
Natalséhe Remme.·s, '
BontelIl ~~I ~Ioe.·en, GI' .

MESSENWERK '~.
ten voor de I cl Zuid-Afrikaan

en Volksrnend."
Qen. Murray.

Al;S00K EENE GROOTE

ALGEMEENE KO

8.

MANSWAREN. :
--~--------~---+----~--~'~' --

&; BBOE - W. A. Joubert.
P. Teske,
~. {), de WMl.

- D..Kriel.y. H. Viljoen.
- t L. Knobel.

Q. J. v. d. Merwe~O.ln.
~. O. c!eVilliers.

f *. van ReeneD.
l lW.J. Terry.
- jJ. J. J. van ReDllburg.

'- !,J. H. Norgarb.
• 1:1'. F. Lindenberg.
1~.Keet.
ij. J. le Roex, P: du P.I.

- IOen. H~on.
jJ. Kretzen.'

- ,JP. A. Luckhoff.- 'iP.. P. Maraia, A.ID.
jA. L, ObiAppini.

• i)l; O. Louw.
- !De Villiers &: Centlinee.
.- :A. F. Stiglingb.

• - H. J. Morkel.
....1.._1.~.;,._ _ - ~n. L. Femira.

(Ri,.erIIdI\le) , A. G, H. YBnVelcl8ll.
Grey (Aliwal N.) ,0. O. Oloete.l" B. WetbmlU'.

- 1: O. de Greeff, O.m.
- .~u.BeDnie.
- . 'J. J. J. Mariti.
- 'lE. Meyer, N.ID.
• i .

- lW. A. Joubert.
• ,:Á. van Velden.
- :J. S. Haum"n.

•• ! JP. J. Naudé,
•. 'H. van der Spuij.
- A. Spengler.
~ T~Roos, T.ID.
I, D. J. A. van der Spuij.
-, O. M. Dofithwaite.1
_' - Faure.
: A. J. M;rburgh.
,: K, de Lint.

_: W:F. Zepp.
_'..J, S. Raubenheimer.
.:,:J. L. Conradie.
.: . L. H. Keet,
- : F. RuSllOuw.
.: Joblln Tbeuniaecn.

J, Mader,
P. D, Rossouw.
G, Reinecke.

_ J. C, Stepban.
- Sterren berg.
H. W, v, d. Merwe
J. H. Hofmeyr.

I R, FRgan.
":1 Geo, &rker, '
;"1 G. de Korte.'rl H. L, Neethiiog,
~I F. Lion Oachet.
,,' H. J. Wemieb.
~I G. de Koek.
-,' C. Bredei!.

,
:,J E. G. Maiberbe.
, J. F. Pents &: 00.
,_ G. de Wet.

A. W Dill.:'

E. RUTHERFOO
DE GROOTSTE VOORBJ.lAD

88, 90 en

MEU B
IN

LE N
FRIKA~ i

TR.A:A~, KAAPSTAD.

fl·
HEBBE:"! ;li,1I I;.-L ,'"bliek \';tn de KUil

j_' 0,1( zij hUI'lje Geb04\\HI ""IIIIlt'rk~lijk
hUil uilgebrt'l~lt'1l l'oorraM'!, 'welken t.ij !'(el~sl .
go,'d droo;.! I,,;u; ;.!t'llltiilkt ~,IJn, gl·,chd,;l \'l}(J1 d
dezen hUIHh,1 gedrt:HII hcbb!:lIde, en konll!-lIltJ'
in slaat om le \'erkoo)Jtll.:-- '

GOEDE ~l EU l3ELS legl'lI :llCr,b~"IHdi
zij ook "O'Hlltll't''''' VOOR KO~TANT: GE
Itell aUII hUlli,.' klalltf'Il het ,olie v"urdt'~I' van
gegeven wordt \'I)Ur I\. WADE SCHULr)EN.

.Een !!rUI,t as,orti":t';.t \,111 iu de kolo,nie
altijd voqrhan.l,'I'.

Hel PublIek w0rJt uilgt'l1ouJi~d tot h.!t
verlJemen van de prij zeI,.

& CO.
eli ue Buiten Di~tI'ikten te b~rigten

.-rgroot I;~'bulllli lot belt're plllal~il~g v.n
11111'11 aanbevélen, dRar alleArlikele'J ,.au
klimIIll!. De, ti ~ella8r8, "eie jIlre!, III~g
oupels op de l£ngelscne MlITkl zijndr. zij"

LAGE PRIJ7.EN.· Daarenbo'v~ Z;)l1
LJ t~ verkou'pen, hd\lelk hen inisIaal
Ifillc will~len ~e geven, daar er nie!ts loe·

i' •
Meubels en Slil khuukn ~lot'len

Vdn hUlJllen voornlidit'II' hel

De Zuid
LET OP'II

Afrikaans
ADRES:

e Meubelbazaar
SS, 9(), eu ,92,

NB ....top aallvra.:! zijn Gt'ïIluAtreHde
g.ld 1ft! "n,;lt'1I 't' '13,,1,) Rhn tlell Kvoper

. '

sh'aa~ Kaál'stad.
H18"11te 'fJrkrijfl,en, Prijsj Ilrie ::;billi
of.nnda A,tikel.

OEK; P~KELA4R,
Te Koop 'in de Pa.khwten valn

. LO.\G, COHRITT II ~o., ,
,), SO, Lallge~ln'al,

J.lij 23.

KARREN EN :PAARU~N Tl: HUUR.

Rog, Ha.ver en ~ed Kaf in Balen te ~oop
tegen redelijke Prijzen. , ' .

I

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

NTH. ,M. DE WiTl",
ARCHITECT & CONTRACTO~,

IEDT ~ch! &an tot het JDakbn van
Pla~ en,;Teekeningen VOQI' ferken,

Ge~wen, Villas. Cottages, en,
,neemt 'teve~ d&n opbouw ciaaf"an opl

KaÏltoor:-71, Loopstraat. .; .
Werkplaats :-11, Leeuwestraa~. I

, !

Worcester •
,WillowmON

Wellington :.

i

LORD HaRTlNGTO;N EN DE Tn.A.~·S-
, VAAL.

DE jougate mail brn~t ons .uit Eng-eland
weinig, dat, betrekking heeft op de toekomst
vali het Tl'ansvaalscho ~ maar dat weinige is
van Je allerhoogste b~teekenis. Het komt
hierop neder, out Lord Hartingtoll, do
offi~iele aanvoerder del' liberale pal tij, bij
-gelegen hei cl van oe discussie over de t roon-
rede in het Br itsche Lagel'~ui~l, heeft ver-
klaard, "dat no aunr-xat.io van dr- 'I'rausvanl
geschict1 was ouder (IAn verkeerden indruk
...en het even verkeerde denkbeeld, dat do
grooto meerderheid der blanko bevolking
aldaar ('1' in bad wegestemd; en ouder deze
omstandigheden, zeidé hij, kon de questie,
op groll~ van lipt fuit dat ,:10 annexatie
reeds had plaats gc,opden, moeijelijk als
uitgem!Ulkt beschouwd worden."

Wij beschouwen deze korte en eenvou-
dige uiting als van [ruim zooveel belang
voor de Transvaal ais het feit, dat do heel'
Gladstone de annexltie !lPorbeslistsl heeft
veroordeeld. Wel is Wj'!lal"Lord Hartingtou
is geen' m-ui van sch Herend talent. Hem
als redeuu»r in één adem to noemen met
dt'1l boer (j. lstonr-, zbu do bespottelijkheid
zelve zijn. L•..;I£ zell'>n antbousiastisch, is
hot hem niet moge 'jk, even als de heer
Gladstone, bet entiho siasme vau au deren t~
verwekken. Hoewe. bij in vorige liberale
mllllstel'llJlI hooge ambten bekleeJd(', als
0.8, dat van Secreta!'is van Oorlog> Post·
meester-generaal, ell Secl'etal'is van lerland,
gaf hij nimmer den indruk, dut hij voor
groote staatsgrepen ras in'de wieg gelegd.
En toch is h~t onmiSftmbaar, dat hij op ?it
oogonblik rUim zbow~el staatkundigen JU-

vloed in Eugelaind i bezit als do heer
Gladst{)ne zelf. :

J Il do eerste plaats is h'ij (lil formael Rall-
gestelde' en ofllciel~ leider der liberale
oppósi~. E~ hoewel el' voel minder staat·
kundige tuclit en 1~£ger1gtheld onder do
libera.len bestaat danl andel' de conservatlC'
ven, hoewel de oppo~itie-pal'.tij een minder
digt aalleeDgeslote~, ligcbaam dan de
ministeriele vormt, ZUll er toch vele liberale

. leden die het a.ls eeu: zaak van eer beschou-
,JlALIIB8Bt1Jl!'r T~1JN'~ Len; 'bun aanvoerd~r trouw te volgen "en

'-g ,I ~ dezen zelfs niet 6fr 'fille VRIl een Gladstone
'~ ; lIJ oh' f' R maar zoo aanstonds wuden verlaten. '. ..~: .,f
R >ii. 't<.~- In de tweede plliats is L(ird Hafting-i :1&,: ic3 ton een aristocraat ider aristocraton. Do
~ : ~ ;! p. oudste zoon zijndol van den schatl'ijken__...;,;;.------,i- Hertog van Devon~bire, de erfgenaam van

Vertrek''V&DK-raaifontein _ a913, P6m'4 die alloi'precbtigste l~ndgocdel'en Cbatworth
". Klipheuvel • io I iiI 9 61 li 41:1 en Holkar, en aaqstaartd_ boofd van hot

• "... Kalahaa Kraal- 20; 15 ; 10 ~ 6 Hl beroemde geslacb,t d,lel', Cave~d18hes, kleven
AAnkonist te Malmesbury- 29 i 'rT r 11 i2 6 50 er liistoris!!he herIDdermgcn aan zIJn naam,
-'-_"""" .!,-_' __ '!\--+'-,--- .velke niét te veimadeu zijn door een, \ J, i I Bl'itscben staatkun . igen }~a;nvoerJer. Aar'

:0 , g ;'!f \ zelt do 9ude adel ,er '\\ hlgs soms o~ een

• TERUG. : 3\' ~ l . ~f~~;~ea~ri~:c~ebll:rd~:~k~~~:' ~ee~:a:~
!::;l ~J i,l. H. A.. F.lGAN. ' . ,', ,_,---r-,- to volgen, vooral ~aar bet bekend is) dat

:Maart. 12.-Moordenaarskloof. Tulbagh. ' ' ~.' i '.~la. t!t' . p. ml' hij er geen gewetenszaak van maakt; zich
aste en,Losse Goederen. van P, D. du. Toit. \ertrek VILD Maimeebury - ... i ,'. 6 5 2 5 \ d t d' -.' d \Hh' - I ,." k': Kalahaa Kraal 9' 12;! 6;41 2 50 'lau e ra Itlen ,J3r:v 19'> os IOC 1I1~ cn)

p. J. BOS1Ulf. i ',', :~ Klipheuvel _ 9 'I' 66:11 7.'10 3 20 een telg van het !HUIS, van Cavendish J8
14aart. 15.-Slielledboec:h, Vaste en Losae Ion"" 8 10' A 12 b rd h t 1ftGoederen,. van Mej D. R.. A. Cloete. ;Aankomst te Kraaifontein- , ":,?~_!" :;' ~ , un aanvoe er aaiS vo geus er reg.

, A.' J)~ze treinen bouden alleen itil, lvanneer er In de derde pl~ts ,is bet ongetwijfeld
Maart. 17~.:._pV,:~~:t~r~::O:~~~: áfd. Rich. p..g;ers ziju die op of af willen ltappen.; waar, dat Lord H!lrtlllgton 'Vertrou I\'en heeft

mond, Vee, 'Vaste en Loe,se Goederen, vaD R .. V. :Ververseu ingplutlltln. 5: i gewonnen onder eebe belangrijke afdeellng
v'an het DI itsehe I volk, die wel liberale

P.Botba,.Sr. k Id _O'J. S. M!BRAIS EM.CO, ,den bee ~n toegeuaan ,IS, maar met onrust
Maart.rPaarl, Vaitgoed, vau O. I'. Dreijer HET" ORAN.JKVBl.JBTM-nCH.F4fao:LJBLAD" is en bezOfgheio venlulJ wordt JOOl' de ",urig?

.een tiid8Cbrift dat "Ill b8langwekkeÏ!de, ;\eename eD voortvarendheid van don heer (j laJstont',-
c, PRITCHARD. ! amll8liilte '8tukkeu bevat,' Aangeai\ln ~t eeD bij- '

April. 'I-Beaufort West, Vastgoed, van 'V06!se1tot De EtPrUIis,100wordt'het ~voorDiet~ die vreest, dat Jez~ if! zijn ontembaar \'o'-,!"
S. C. Greef. ;uitgeghen. en ml binneD kort ~iïol' g,(eheel Zuid staan VllD ,mensch~lij:ke v1'ijheid Clt \"fin regt
~~~~~~~~~~~~~~"""!'!!~~~ • AfrikA, van noord Iifolll' luid, en 'AD oojt nfolll'west en geregtigheid Il! het af5ét rok keilt', ,(Jms

.HIPPINi-l I-'PLLIG"'N' 0.,'. .word~b gelezen. Op het oogeDblik Ï&'bet .familie-blad gevaar loop,t, zich, ln on.besuisde ouderue, -
g .........1:1 '" I:a &eel' be!aullwekkend, ILIlngesien daa1in t\e Holland·

TABLE BA Y.-ARRIVBD. lChe yjlrtaling \Sn bet i.llkwame lp'etk V+Dden beer mir.~u te storlenl til Brltsche bo:lul1g'c'n Ijl

ALF"D AYLWABD: 'LDe Hedelillaagtcbe Trán .. geYtl.ar te brengen;. Uw klasst "an ldJerulen
. MlU'cll'I-Hesperus, ah, from Adelaide to Englend. nal,"':yoorkomt. De ~ word~ iii~eveD door stelt echter het vol ste vertrou wen III L·Jl·d
Put in for I!Upplip~. .. - b" . . V 'I 'b B 'eene ~aAt8C "PPI) Uil., DIe n "t,aat~"e urgera i Hartiubrtoll. Zij:n Lordschap jo JUist ecn

TABLE .BAY.-SAJLED. tn be,at, be~~ve hilt.D1eu'IVs, vlln .' II ytiJ8taat, ook i a:an\'oeroer naar "et hart \'a1l dCIl altedalIg·
March 2-DuDkeld, CRMSt, tO Natal.' ..lie ljelangri]ke, berigteD UIt Na\4l, a, TraDIIvaai, ril' F

2-Taymonth Oaetle, ORMSt, to EilgIaDd. Kaapkolonie DiAmantfelden en &roM, loteeke- scben, k._almen, ~er~kell(,l1dell r lt. ..en
2-A,fricau, U~St, to England.. ~rijll ,.~r Ik ~ . .£1 7i.t6d. lin bet jAar, _-- - ~- - '''I;:'j-~-~'_'----~
2-01tyof Oxford, CRMSt, to Coast forte. Ap~ties te word~D ltelDlLllktté~, kaJjtore van De . Z/){ lJIJ rij I!, ,,') /', t"
3-Namaqua, SS, to P9r\ Nolloth.! ~, Bl.oemfoatew, O. V. SLaa~ Af" J I:..:;', :

. .£ : s. d. .£ •• : d.
Aard.l.""",I"n, pr. 3be. 0': 6 9 - 011 ;0

per8busb. 1]2 6 - 2 4:0'
pellt~k .. 0; 2 0 - 0 2 :6
per 100 " 0 12 0 - 0 U ,6
3 be: .. 0 10 2 - 0 10 '2
per stuk 0, 1 0 - 0 lJ :'5

per 8tllk .. O· 3 11 - 0 , ;0
per 3 be. .. 0 7 9 -- 0 8 iO
pr. 100 lb. 0 u 11 - 0 6;3

1U,,~oeD8:D, per .tuk 0 ,6 1 J.. 0 6 j7
8bUsh .. 0.18 1 - 1 2:6

3 be. .. 0 '12 0 - 0 12 Jl
per3be .... 050-069

4B Wilgen.
9 do.

24 do.

32 "arren
23 do.
19 do.'

0'12 0 -- 1 0 8
010-02,6
oi s 0-0 4:0
U, 0 1 -- 0 0' li

.., 0, 1 a - 0 2: 7
l' 19 o -- 2 13 3
O. 2 0 -- 0 2 .l~
0; 2 6 - 0 -4:6
0' 1 16 -- 0 2 2
ol II 0 -- 0 14 6
o io 3 -- 0 16 ,3
o! 3 A - 0 -4' 0
0'26-036
o 16-0 2'3

. . 0, 0 2 - 0 0' 2'
a 0 li- 0 0' '1
1l26-12~6
dlO-04'8
ij Il 9 -- 0 Il ' 9
do 11-0 l:Oi
016--02'1
o 0 6 - 0 0; 8j
003-00:8
008-01;9
Q 40-0 6'a-
o 0 1 -- 0 0" Ilo 0 -4 - O. 0'.9
010--01'0

VEE ;EN LOSSE GOEDEREN

DiE VILLlERS,P!URE EN co.
Maart. 1~.-Klapmutll Statie, Paarden en

van ti. P. Steyn. "
J. W. MOORRBI-8 m. EN CO.

!laart,lO,-DroogevaUei, Darling. Vee en
Goed~ren, Tau J. v. S. Schreuder.

Maaz-t. 1~,-Modderriviet, Darling, Vee en
Goederen. 'fan Jan 'f. ;Reenen. .

. Maart. 2p.-Preekslioel, Malmesbury, Vee
Losse G6ederen, B, Vel'8feld,
:Maart, 22 . ...,..Doori:nkloof.' Zwartland, 'Vee
Losse Goederen, van C, P. Kotzé.
Maart. 12S. - Leliefon toin, Riebeelcbl!teel,
oe en ~ Goederen, van A. P. Lofzsb&ard,

i E. H,. VAli' N00I!DIN. . ~
Maart IS.-Kleigat, dillt. Piqnetbetg, Vee
Loue GOederen. nn P. M. J. Philipj •

1. F. P'!NTZ EM CO, ",

Maart. S_-Wellington, Bokken, van D. J. F.

: J. 1. HORBYS EN ZOON.
Maart 9.';'_Klapmuts St&t~?, Struinogels en

vtn S. J. \<. d. SpUI), B.r.n,
Maart. I. -Philadelphia, belli,. Paarden;

nu J. LJ. Meebau.
JrosnR EN LAWRENCE,

Maart 18.-Zoovoorbij, Porterville, LOI!8I
HnMIBren. ~an D. L. Ehlcl'8.

VASTE GOEDEREN

H. J'. DIMP.RS·
Maart. 9.-Kwartelfonteio, afd. Caledon,

Vea V ute en Losse Goederen, van G. <!hap.

I Tullilghweg
·Pi~e~1ïergweg
:Her~oIi

.~

V.:WeUingtoD.
·Lad}';greybrug
, Paarl- -
KlaruxlUts -
Mul{tersvlei
Kr&(iifontein
Durbsnweg'
Zoutti vier -

Komt t}l
· KllAnstad -,

-'StELLii'B0880IlB TAnu.·
I I, I' ~-:! ,
I ... IC!!, ,I ""

I t' I ;ti ~! I' 0: f
IR'&' ( "II>, "'" .,I ~" i '11il r*

--.;,.__-------: :i~~!~mlp., cl
, ' BREN, 1 'a. m'l' 8, nl, p. m.

Vertrek ,:fan KaBpetad - i ' '" 7 10 :3 22
" Zoutri'Vier - '1 2:" ,7 211 3 33
" Durbanweg - • I 12 '1 5s . 4 :3
" J{uilsri~i~r _ -I 15 , '. ' 8 li, 4 '15

'" ~ratE!rlV1er _ - , 21, ' ':' ~ ~ 4 SÓ
"Stellenboech -180 7 115:; 9 Il, 6 7

A~koni~t te Muidera'flei - I38 17~l ' 9 3~1, 6 28
:. TERUG. ip. m,: '~, ID.i I p, ID. '

V.uek ~aD Muldersvlei .• '5 38: . 7 41>1 3 t3
: " Stellenboscb - 7 5 69: ; 8 e! 4 6

Eersterivier - - 16' .. I ~8 ~ 4 38
•~ Kui.lsrivier - 22 ' , ~9 Oi 4 51)
" :purb&uweg - 25 ~ . ~ 9 liJ: . 5 12
" Zoutrivier . -, 35 1 I, 9 <ID! 5.42

~0Dil!t te Kaapetad - 118 ! •• :,: 9 4f'I 5 50

STATIONS.

HEEN.

f,: • f I ~ ,
, !~

Leest Hier!
nE ~~~~~~~~.",?R,.J~ZUID-AFRIliAND EN gelieven kennis te
nemen, dat de inteektming Op' dat blad
vooruit betaalbaar is. ~ dat ~ijons heel wát
moeite en onkosten ¥>uden besparen, 'mét
het door hen verscllUldigde te voldo.n
zonder daaraan ieder atonderlijk herinnerd
te worden. . I
Hesren inteekena.s.rs die :nog niet voldaan

hebben voor het jaar 1679, wordt verzocht
z~ u:.neerste' te doe~. ,

SMjUTS & HOFMEYR.
, .------

. ':

ZA.TuRDAG, 6 ~JAART 1,,·

,I DE ZUID
OP steeds dringen :er herhaalden aan-
drang uit bijna. aUf deden des lands,
hebben wij er toe ~besloten, ons bli:¥!
van n u voortaan c\1:'iemaaJ per week
uit te geven, en ~vel op' de groote
postdagen Dingsdag, Donderdag en
Zatt~rda.fJ. Hoewel deze vermeerde-
ring in, het getal qnzer ~itgavell niet
kan geschieden zo?der aunlll~r~elijk
verhoogde onkósten] en het additionele
postgeld alleen op ~s, 4d. per jaar zal
te staan komen, wr.rdt het inteeke-
ningsgeld met sleehts vier shillings
verhoogd. Dat wil z;eggen: Buiten-
inteekenaars betalen in het vervolg
twee pond vier '~filling$ per jaar,
vooruit, Inde Sta 'is de ioteekening
één pond zestién sh lings per ju.a~"

Correspondenten en ~A,dverteenlOl'8
gelieven kennis .te lneufên van de ver-
andering in onze dagen van publicatie,
om met hunne inzeq.dingen niet tt! laat
te komen. i .

------t----'--
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i 'LEE HIElt"
,fablieke! lerkoo_- __ '!I

j. 1---'
·Dlll Kerkeraad Ivan

publiek doo'p verkOc,pe{i~\l~·~~~.l!
.den 2den Aprill1880, precies om
a.m., 45 OP~JrltETE!-! ERVE~.
Kai.rtim en Conditien der :Erven zuUen
opengelegd· ter inz.ge der Gegadigden
.de opvel1ing begint, en daar het .
..Avondmaal alhier] gC\'ierd zal WOlden
4déU April, vel'\va~hteD wij bij die ulllle~eDtleiil
eene groote cpkomst:' .

~ p~B. VAN RBIJN.
Tróe Troe. 24 F~br, 1880.

OGRAPHIB.,

EENE Handleiding V90r het
nanleeren der SNELSCH

nitshritend in het Hollandsch, en in
ingerigt voor het ~apporte'Ff>n van rAclev,oor:1D
eoz. in die Taal, &&1 binnen
uitgegeveD bij iutookeuing en voor o1.n\!Z8llfd~ib
prijs .(28. per exejnplaar] als de p3S
Eng"lscho 'Editie, MeD: kan intee"kcmen
kantóre van do Z~id-Afrikaan, Kaapstad. 1

Kennisgeving aan Crediteuren
. .Debiteuren. ' :,,--....;..-

.ALLEN die iels versobl!ldigd zijn aan oC
~rderefl 'hebben ID den Boedel

wijlen den bee~ JACOBCS PETRUS
gelieven binnen zes waken na'
hunne rekeningen te komen veT'elf.~rien
bUDC6 vorder ingen in te leveren
deu OJ.lder!retf'eke~de, te Joos
den heel' P. J. BO~MA.lf, Afslager, te ::;tA~Ueln:bolllMt~·

Weduwe~. P. BOS}fAN, '
JACOBUS JOHANNES BOSMAlN,
PIETER '~IMON

'..,.
Bottelarij, 25 tab~:1880.

Malm

OPG~RIG,! S OOTOBER, 1864.•

Ingelijfd hf; Acte van Jtt!t Parlement.

DIRECTElJREN :
De WcI-E:. h~tr H. o'~GREErp, Voor~

. C. A. 13AS80.N.
J. :5 •. F. GOU!,
TOK. A. J. Louw,

" W. IF. DUCK1TT, i

" J. J, J\108TI<KT, 'j

D. J. ACKKt,KA.II, Sr·.lj
.1. M. A. Louw, . i
TOB: C. LOCHNIR, S.~.

. , i!

" M. SMUTS, Jr., J Aut
" H~R.n. GRltE",
B. WETH J\I AH, :Starlitne Ilirrctt'uroll \'~'g;\lj,rrll 's 1)lng81u~B

midd-g s ien 9 iur.

"

"

"

"

De Paurlsche B~lnk~
I'AAHL.

D;IRECTEUREN .
Wel. Ed lIetrJACS. J. L~ ROUX, Sr., V"np"",,,

P. J. lIIALHERHE, G.dJ.
A.'.J. MARA.IS, J.lln.

JJ SEB. V. TAN NIEKERK
:: "J. A. BERN;HARDI
Jl "JACS. J .. \1tNNAAR i
.. "P ..1'. D'.,; VILLE. li
" "F. J. HUGO, J.·n. ;;
" "P. C. LE ROUX. . ~

De Bank geeft !tenlell 0V Vaste nf'po81Ia;~lwt
brief te worden' vernome n teo hore, k.nto~~.

De 111recteurom ver~ri,lrr. n Ma.no_gs ~n 1)0tl-
derdap:'s mor;(elis te". I 0 ure om UHr Ap,plici j, 8

'foor DISCODtote beslissen. _ ii
J. J. F. LE ROUX, K4.8&i~r.

, D

"..

Exeelltelll'~kaDler.
1

Acte van Vennootschap, gedateerd 1 O~to-
bel' 18!i9, 8pgemaakt vo~ens de \t'asil
der oorspronkelykt> .vcte, ~edat;epr~ 26
Augustus. 1858. f

tegenwoordigQ Acta ingelijfd b !Acte des)'ar
laments, No.17, 1859. .

DIREKTEVREN : ,.

De Edele Heer J. II. HOFMEIJR, :
Voorzitter '.

De Wel-Ede~e Hn.~·De Wel-Edele ~n.
W. HIDDINGH, LLU . P Roux, MD."
J. G. BORcHE~Ds I.P.H.VAN D~IlP~:BL

.\UDITEUR:EN .- l,

De Wel-Edele Heer I Ve \Vel:"Edele Hef"
W C. MOORE, J. P. DE WBT.,

F. J. BROERS, ~,'cretari8.
----------~----

DE PAARLSCHE

, Brand Assura.tie eu.Trustmaatsthappi.:,

Westelijke Provincil}Bank GeboJlw.

Opg~tigt den 1dletl Octo~er 1873.:

KAPITAAL £40000.
. 'D1R~CTEOREN :

De W el.E,I. III heer J. lt: Z EK lJK.R1lItRO, ,\1. P.
Voorzitter.

. De Wel-Edele beertD
J J A~BERTJJN, I A J Roos,
EG RETIKF, B P DU PLI!'.8818
DG HORAK, JF MAII,AIs, I'
D ¥A.RAJF, A P lil, M SMUTS DU T'OJ1.

BRANDDEPART~MENT. 6

AANZOEKt;:-; 'our .'e Verzekerin~ fan Los-
tn Vas'goe,l t~l!'" Yerli~s of ~c~de door

Brand zullfn L1~;.:elij..s Oh t,,\'811 Iteu en PoliJltn ui\-
gereikt word"" !'p 16er voordreligr. ter.men.

TRUSTDEP ARTDENT.
Voor de Amini., ra' ie en beredderinft van

Boedels eo ."rier ri~ndom, ala Exee,uteuren.
CUIl1or£n, Red.lfraars, Voogde .. (lf Ag~~len, op
de Iiheraalstl' voor ...a.rdro.

llele.nin;;en i')<'~,11 aIIn op B.,rste Veroand v&n
Vutgoed. .

Dir<cteuren komelI eIken Woécsdag bijeea
yoor beligbedeu.

J. J. DI \ ILLIER8,
SeonWie.

.,

;':~
.::' r .. ~
:,.': ~

zl; ~•.~,'
~.1' ~

~3,i ~
'~J= ~
'~$ rFJ.
'~~~f'z~ :.,,' ~ I)K Bi.nk o:+~Rent_en~p 'Utlte Depos its ,

)}. : . . l>i .. 'Ct."r~n ·rae..reu Dint.dalr' ~D VrijJaj{8, '. uror-

Z-.;:.·lr"........, j(flO' t, lj 1" ",1. ~'II\ ,;v"r .;\pplic ..ti ..s voor Diseonto lt
.~. l~ I••li.... ".~· ,~,,;.lp ~.P~ DU ~LESSI,S. Jr., .Kassier.

-O"~ l~ Kolonial~, i'Wees~kamf'r en Trust
.e ;.., ,\..,jl 1 ¥ aarsehappy.
, ~'~.,;.. ÓPGERIO..t f DEN: 31 ~IAAIl.T 1%11
:j 0 :~ ~..Pu"'; '£20,OUO, -
,; .~ l~ TOT bet Ad~ i:ni.treren: un EigelldommeD en &w

~~~~~~_~~~~~~~~~~~~"~I ~~--~~~~~.·,~~~I~~_~del ••• ~~~ deulve ~~~i~ al worden ung"~d.·G~·'.,ORG'EF"'" y' & '~Cl al. ExecottQr~h.iAdmiDi~tn~eur,", Voogden. Curs-

IND:.L'A . ",. 0 tortD, TrD'lM~e~ Aft8Itt..a.
0:-.' • ; DIIlI!C'r'ZUIlI!N

" . c.:s: , De Wel.Ed.b~. E. LANU8BEltO. Voonitt,r,

WE~SOH~N aan hunne Klant~n ei.'.het Publiek te berig ten dat t en g~~,~lge der vernie-' " ,.: L. p. CAUVIN,
line ~oor Brllnd vali hun MagalI)", No. 6" G~l\fe8.lraat, dllt eeu g8?ri~erden Voor- ..é }<'. PORTER.

raad ,Yan Algl:emeel1e IJzerwaren bevat t e, hunlle,b'lllgheHl nu voortgt'f.6t:''&al worden -in '''.'~ M. S. VAN DIR BIJL.
, N 10 t d h . dGd ,~ H. M. ARDERNR.verwacht o. • we~ eu~en ooger op, In. e rllve8tra~t. eli lit zij ook een K~tobr hebben in .. : W. J. u~ DB YEN,'

. . I' ~o. 8. naaat~llI.. 111 de Gebouwen fon den heer:;J. W. GIJYNN. :;,~. .\ ,,; ~, :\1. M. FARMER, L.W.V.

lerde Be~endi,g Zij 4ebbe~ nog te Koop een groot usór,timent IJlerW&ren.-'~uW8tojfen OdWel·Ed. Ilw /u~~i~~~~,~'ErII.
1 ii.1t •. ., , en Ruwe Go~eren' {" ;. . . " 1i .. I). 1;'. KI:YNAU~r.

I .. J'.., ..... ,'-I._'..,._ •• ,' ~ rUIS, ID andere lfakhuizen, en mlIkeIl bekend dIl ;;lIe orders' met alle mó~~lilke ..tl·ph~·ld 1 Irler.onl~n d\llh ..elrl"'b,~e"d zy" he" 'I'"~ '"I,',.II"l
n

. ed .: . ..' .IS; 1 " , •• tU ICe I~, .."ll ru e .. " .... "'~D ~" "" .. te,le leo" 8
en spo DII,r omstillldlgheden ~ullell Ullg~voe~d w~r(lell j .eli terwi,l.~ij hJJl,~n talrijken ," Il"t Oollegl, .•aR DiHrkuren flan de A'olo"iale
Klalll~n voo~ genokn onderiteullIng .danks ggelr. hopen ZIJ op hUilDe' if!)ch;ik kelij k héid W«.éa1fur e"! 7)·u.t M,GlJtselllJl'PY: ,
tOlda~ de za~eD op beleren voel kUllOen geb Igt::worJen. v ; ",: ; ~ ..... IJ~ ~1I"I'e"t •.1"k ml bedtl~rQ IYordr'l dCAf'#

i - . i -: . . ::: ; .. ' den SecIPt.~n··,i.,,,or wiens d.Jen de ~lHaI8ch.ppyHh
I No. 8 Ga.VISTRAAT. < : aDt.oo:.delyK 'II zrn.
.! ." . ,,:: •. De lJlrf'Cteu~d komea elk~ll Doudel dAl: by~eD te.

~OFebr:ulrIJ 1880. 11Urt, tot bet Yelrigten tall btlj~h.d ..n.
. Kantoor.-.Ihlner Geboe •• n. 3, 1\:'" Irplpi:l. .

1 . O. W. !-TEYTLEH, Seer.tarl.
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DE KAIPSCHE:1
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TRA
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Den Heers,,' t .1.1'1 DER BYL &; Co.,
Waarde }lee"D.-Het doet nlij ,

cMn6, die ik: .,sn u ~ekocbt h.b, ·ten
Struis.ijér~n iin g~pI8atst~ .. ~aH"D ,
Bru.imacbine· ~t,,·.e.t le z'Ju; vn"
bet aullere brAcht eeu VoJ.ss8en Kuik ,
'faC bel ei. . !

Ik f1\Ott \ wa"rlijk .egllen, rI.t D Hrc'''IDI'cllln'
weiDÏllA lIlDei!'" durnn verbonrleu .n

Gij kunt van dezen bri.! ~ebr~ik

cc De ~uid Afi1k_": IJzer pa.Jt&iuzen,
I • A AND E P A A R 'L . iY! '

'j • i . ~ • : t.: - I -

D~Ondergeteekenda beeft pas on~va.~r~ eé~ 8!OOteD voor~ Uaé.~rk, ~ en
, Wage~&8aen. Do. Venit, ~bekl~.Verwen, Olia, eu., eh. i

I, ," , ,- :. >'1.:' ;

ABRAHAM C, D~ ~RS.

I

DAAR vele aanzoeken
I de Tla¥~on behooren
.der gemelde f4aatscbappij O'PT1'PC7.,ri

een tijdperk- VaD' jaren ~ ve .
Tenders: worden bIJ deze nH,C7"nO,[)O!O'!l

de ondergemelde Plaatsen, te . C7PJAfll.'f' ....,Pp·rn

dent der Ma4tscbappij, Ookiep,
Personen die voornemens zijn

~aarvoor zij \w-t>n~~hen te pachten
de huur van ae bijsondere plaats .........,.,U1<l

Daar Nam'aqualand de nam ..n"')1'lOC"
bijzonder do'aaDdacht wlUu'dig .
ftaaien loopgroud voor de v ogcls !,tlezlltt€~ndei

,:~,~JVI!
i

:I .-I
ILLI

. ....;:<

·Z'..

Ge~ldi~dtB ."",.",n:

D " 00
, .',.

Wa,J.t~rA.WÓQd'sMaattiers.
• ' ~j ~,' j

AAN ~I,nghebbenden wordt vrie~d~lijJc ve~~ocht .hunne orders voor'. \4 en 5lIark
MaaJ]el!8 voor het aanstaande SalZOen zd~,der uitstel in ~ 7.en4en ~'l

. I .' ~ ~', ViN DER-BII'L ~ .(Jo.
.) -~., .

~enige Agente:c in :d.e fcolonie.
. Wij ontleenen het volgende I'ftn de ;Prijslijst, onlangs opgemaakt ~dbor WUT&ll
A. WOOD. ' , ' . ,

Oe Maaij~~ van lt WOOD,"'hebben in qpenqaren Wedstrijd de o,e~~in.Q' b haald
op de Machines van . I . ',' \ :: ; q e

. i ' i .-'. . i .. " i=I~D~:J ~ ·t1~~~i1:,~ I· ru~~i:~ maal
HoWard, , 26· JJ loJma~ ! '3:" . Aul~,';_'-i i6 ::

De I~ Prij". tier Wereltl Jij.! ~e"~·ltI tI•• r ~'lf"DS" ·Ó~~---Ll·
YU §851tet 187.. \ " '''r' .' :.;.'-"~.....ea,

. 1 . ·.i:.. 1

,; VIN DER Bft: ~ (Jo. 1

VAN

DE~~ .Maat~happij,
Ultite breiden, 18

etellen, en ml aanzoeken
AgentSch~p op zich te u<o•.u<o,u.

KaaPstad; 15 Julij 187
Secretaris.

! 1

"DB

AS8I''' ..' Ma~.t.8~"al'pij
.MAltK.'l'~LEIN, KAAP8TlD,

. i opsnmT ;

Den 298te~ ~ep'~mber, 1838,
KAPI[TAAL ,.£~5.000

-,. ;~au&sB:
oe Wel"Ed. Bqer W. cj Kun, President

. " ~, I. P. B.;v. D. P9EL.Vice"
JO .I, fAUL DB V1LL1&B8,

" " J..A BAY, Jh.
II ~, G. J, DE KbRTE,

" ,.' W. J. VAN DE VEN,
" IJ J. ,J. HOI-MBYR,

" " lhC. Hop,E:rll•
" ;, 1~C. w~tD!,

1AUDID11,!JIB:' .
De Wel-Ed. ;Heer' G., W•.STt:lJTLER, •

" t,,· S.jV;J'loFM&Y11.

Agenten ih de BuiteDdistri~tell :
Bredasdorp, pe hhr . .pan VHS sf Ou.
Beaufort West,lDe I\.e~r e. s. ~illan&
Burgersdorp. i ".' :F. R. I'eunan t
Caledon, i.,: ; :C. A. M. de v»,
Calvinia, be Hh; (t~broE'nt'rll Heilbron
Cerea, [>e Heer JW. F. $tarnpe-r.
Colesberg, i." D. Sluiter
Darling. ~" M. Ve~6feld
D'Urban, !" F. J. v,H. Duminy
Fraserburg, "IJ. Brititain
'Oeorge, JJ', S. J. o. Gird
Graaff-Reinet,. " F. K. ~e Water
Heidelberg, ! .. : D. Sc~oltz
Hopefield, De Heer.A. G. lt van Bred.
Malmesbury, ~almesb'un Ex. Kamer

~ .MoUelbaai, D~Bh, Hudson. Yreede & Co.
Mon!..agu. pj: He ..rD, S. van, der Merv e
Murny.burg. ! ..' .
Oudtshoorn, (!-e Heer·if. A. SWlI!l1llll~r.
'Paarl, D,e Heer" A. J. Beck",
P.iketbe.." I" . J. Zoer.
Prins .A lI'''rl f" '. ,
R!veradltle, ['" ;Oijshelt Ihilz
Richmond- JJ ,:L. van ou 'Poel
Robertson i., . .t..S. 'Le~i ••
Simonstad, ! " F. Hugp
Stellenboscll'l" .J. G. Mlllder
'Swellendam, i" :neEd. hr. J. J. Ba"1
Tulbagh, 'lO r J. C. Reynolds
Victoria We.tr" . G. il B. !Probart
Wellington, ," J. F. Pehts, P,z.
Worce8ter, r" F. L. Lindenberg
WiJ'rib'erg,' ; i JJ J. D. Pieterion .

. I 'f'r J ~ OF. -KOe K., Secretaris.
-------t,-j,-~__:_~. --,. --------i---.---
Westelij~e Prorioci" Ballk.

. PAARL.:
,

:\uminulil K~pit. ..al,
~pbellUlld K Ilrpit all1,
Lt e serve I<'"nr!la.

~ ? '

1 DIRÉC'tEUREN:

£5",000
30,000
20,000

.: ! -N
tb
~

,'{

Wt'I.~d. IIr. Jr u. ZEi':DERBERG, 11.0. Yoonitter

Jill. BOSM4~.
J.i IJ. ENSLIN, A.zn .
1.~ 1. PHOCTOR, L.W.V.
T., ROOS, '1"ZOOD.
D: O. HOR.iK.F: s. HERBsT.
B: n. DV PLEBSIS, seinr.
~ C. V. TROM.

) i :,

[ ~ RQlTrABLE
Bru. bl.ra.tie e. Tr.st Ma.tsdl.ppij

ST. :GEORGESTRAA.T,
HOEK VA~' DE LANGEMARKTSTRAAT

KAAPSTAD.

"A.~'l' AAL, £2.5,000.
GE V E 8 TrI (1 D: 0 CT 0 B E Rl, 18 H

;' ~~ ,,--..--
: B E'S! U UR:

ne W,,'-E·I. h~r;·S. &.. L(i)Itl~II, L.W.V., Presideut.
.. '" J. J. STEYTL&B.
," ;,. 'L. P. CAUTIN.
" ~, .H. K. 'I'1!&OOOLD.

"~. 'N. W. MBYU.
.' I' R. R. ARQEl.U.
.. ., lAs. RoBp;;JlT~ON.
" y' .W G. A.NDUI3ON. ~.
., ' ~. 1. L. M. ~ROWN. '

De bterlW~ Y. ELORlDGE, Secretaris.

_""-DeDute •• llt
Voor b4lt Al!!lqteren -an -v lUte en L_ Goeddyn

tege" Hrlie. lof' aehide door Ikand volge", ta' id
oyereeokorn,t9t de Risico.

" 5 • ---
. ~De~.e.t
• Voor hrt A4mlfliltre"en en Beredden V»D Boedels
tn "nder Eigtudom als Expcuteure:n Administra·
tenren, V~~ IIQ Arnl.n op dé ~et ..t Lilxr.le
Voo ...... rdel)~,! ; .

Léent Geld", -ail 1Il00welals Rente Hypolh .• k op
Vute Goeder~ ál, onder fraud van Aa"deeirt, .

MorgenNamen der PllUIt8eD te worden .
.ModderfonteiD, ~et gerie~ij~ Woonhuis,

Buitengebouen en TUin I "', 8330 ,
Nabsbeep i ..~ 176l)20 I - ;;i
~i:~°t1~ ! ::~ ~~~ ',i 481.0
Ezelfontein ~ .. r 14 07 .'
Sptlngbok 1712 ;:206.06
Da~sekraal. . . . I· .. 6800 11
Wildepaarde Hoek, !AaDde~l .. , 4618 il·
Oubees. do. i... 7688. li 300'0
De Riet !... 11429. II,
N.B. De hoogste of iedere TEmder noodwendig aang~nomen. . .
Het recht om Mineralen te zgeken Mïnwerk te doe~ eli de magi ;tot het

leggen en g~bruiken van een We$' een ,. of eon' PlFr11enspoor o~er stelze,rlie
plaatsen W011dt gereserveerd. i li

Verdel'~ bijzonderheden kunnen vm·rlo,me'D worden op aa»zoek aan het Kantoor
iING & SON,:

Wh~rfstraat, Kaa~tad.

".:

Ged~ bij SKUTS' &; HOFMEYR, No. Il.
Kasteel Bma:~ Kaapriad.

Kaaoskd, 22 December,

•

D'·E KAAPSCHE KOPE
in ~!lmaqualand in pRC

Afrikaan t'p andere nieuweb
voor deeli Ite' Bill> biedi nuen voor
ANGORAQEITEN. thai,s op rli

Diensvólg-en8 zal op de
VERKOOPING worden I{l'hou

Er is gioole moeite giOnom
direkt van 'AfI)(ora dieren zijn in

Bij rlezelfda gelegenheid
e- rkocht.

CHAPPIJ,GErlIMJTEERD. ~lIre pla
, hebbende, Ills ~r ad.,erten,tio: in ' de
. wt'gens het ori~,an)!!'n va" versch
belloten. zich le:.lontdoen van ..hare k
.deride. ,; • :

EEROM," in de atáeelinl( Namaqlulland.
SISTEN DAG VAN, M,EI A ANlst.
ras der Geiten le 'i.verbeleren. vobr welk

Ke~~isg~ving~~-~~----~~~-----------~~~--
Bx "Beatrice," 1J~~'.u"'U

Zullen de Onderge
Hals~ds Beroe

die deze Brpeima9~i .

!

PRNTZ. P.zu.

J
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Swenuuer;
J l)ech;

uele
L.

::; Senr
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>le Jdmmen eo &e'
al ord.nlaang>t.teld

\ oogdt'n, Cllr.

G VoorzItter,

, ~.IIl~n
tI' tellll:U als

va"Je~.
P!!
.t rd ",orden d~,
je :\hlltsebaPPf yer.

Je dal: bree~ I••
>lh.drn
I Kp.kplnD
[LER Seer.IJ ....

r;
'it Muhella,pij
TRAAT,
t: \1ARKTSTRiAAT

£~5,OO~
BE R J~H

R
LWV p'r'R

~
'(

te.eat
eu LOMe Oot'cJel1'O
I and volgens *-rtef

te.át
erlchlll ""0 !kledel.
uren Adminlatra
p de _e.t J.ïlteral'

r 1

g-ezond vOI .. tand
J s helder z nde,

mmm r filters
zeI lzarm Ulato;

IQ I j eeu IIl\nVOeldur.,
db ft zIJne I parti] tob
it, IUllnf dl bij urtne«

me! dheid b I ekeod s, baar bijsan te boudcnj
en oe manu Il dm olD~lgtrgheld tot sioh te
trekken Britscha p8jtrrOttE n, die bang 'l Iq
vo I Gladstone dil z HI~I\ bl] Britscha
belangen, gevoelen 7. eh \ lmaakt veilig
onder Hartmgton V Jl te",t nwoordigt Glad
stone de ngtrng derl(fgetrokkene regtvRur·
digheid, Balllngt.on IS de P"r8Ol fioatie der
kalme berekening onder (1 liberalen

Eli JUist omdat hIJ deze posrue I ner mt,;,
gevoelden WI] dat de ~ u k der 'I'ransvenl-
sche onafhankeh]kl Cid II(JJ verre van hoop
vol was, zoo lang als Lord Hartington ZICD
met ten gunste el van had verkllUlrd, eu
tWI]felden WIJ of hij niet ou verwnchtrngen
zou vermorztlen me] eCI de ann x lt e III
nu eenmaal geschild ell IJ I lachtlgd-h( r
opend wotden kan ZIJ DIet" Ooze bezorgd
hei-] IS echter beschnemd geworden Het
arisfocrntische ben I \ \("nnfl hoofd der oppo
Bltle na zel t Il tt Cf' ~ teken schte r de
annexatie te pln its Il r1 t vrrragteeln I 18
ons van zooveel te n (' rde 0 ndnt lipt
ons met sleeh te eel I' dUidIng gel ft van
hetJcen Z JT! 1 0 l"chap zelf denkt over de
an nexat e maar Dol" VA.n Z1)ne ~pvattlng
de publieke oprn e over het onder werp,
H t IS ons l'e I e\,IJS te meer dat SIr
G rt et Wolselej' tameltJk voorbalig han
deldc toen 1 J n et de beslistheid eens
ge nspireet den \ el z kNoe -dut geen Britach
rmrust.er e b tz J 1 uern \1 o! conset Rt ef e
zelfs Il de verste n I to Il in zou durven
deuken d! nm e xat e te h rlOCpé \Vij
zagen reed hop bladen als de Tunef
,"fm III iL! l811 Neu» Scotsman Vl!. ~ hem
'lil' schillen En u IVA ",t zelfs een I ~lf

trngton het een andere uieemng dau de
roemvolle 0\ orwmnaar v 1 Konll go Koffi
en Komng Skukunivoor to ataan l Met den
meest n ootmoed wagen' WIJ B.en wenk
dat de dappere genpraal w~1 zou bande
len IU bet \ ervolg te ~edenken aan het
Spi eekwool 1 bl ti ekkehJk don schoen ma
kt e drens leest, en "'Icl n et met
pots eli Jkell u t s g bu t 11 Z Jn vak te-
Wfl!ren

Het 'I'ransvm I cho Volks com té 'Ill I
nntiuur!)k nc nand lcht w J lcn n~ LOl d
Hartrngtons woo deu e I t vel zuurreu
hem te (toon weter boe zeet h t (he ( pprij:>
titelt.

MAGIS! RlAATSHOF

TELEGRAAf NA \R CLAN~L
LIAM EN CALVINIA "

N~AR een oorrosp'ondellt mei lt 18

telegraafilJn al afgestokon en ~al dezelve
welhgt ovei eemgë maanden JU volle -,ver
king komen De dag der telegrymfope~lDg2lát voorzeker een dag V"I groClte vreugde
z jn VOOI de lugo~etel1en onzer noordelijke
dl.ilt,rlkten ul trachtte de heer Paterson look
dl.' zll ik III U~ )oogite SOS"le tegen te wer
ken door half ernstig naIf gekscherend aan

mei keu dat de inn men van C ,I VlD I;a. er
gee I voordeel biJ zouden behalen, daar de
te I!'grafen slechts een overlast zIJn voor
stille en bedaai de dorpshandellUlrs Beide
do Clanwilliamséhe vertegt'l1woordl~el'S
cl iehten el echter anders over en Wisten,
zelfs t('~eu dm aanvu k lijken tegenstand
des In sterles 1\1\0 hn 100 llpsafdeehng het
gen ef dl s telegl aft Is te bezorgah, al zij het
ook cl lt Je een Il iJl pilvaat €Ill de andel
oreer p ibliek III de zaak werkte Met onzen
COl" t'spondent h0l>en WIJ dat er nu een
einde zal komen aan de discussiën over de
vraag, wie den telligillaf heeft d1orgedreveo

i =t
OP l\lORGKN - Gro te Kerk

s m rllel s Eer", Hand daat Radloff Encelech
Dr Kot sé s avonds Ds Stezrnsnn iN elwe Kerk
S morg ns en 8 Il onds 08 Luckbo~ -Te Ztlfpunt
Us Ste~lDann -Te PIlP(l1 dorp Dr Kotz~.-Oe
maandel jksche B ds$Ond In de Groote Kerk zal op
Man ~ go avond te n halt 7 ure jreboude I wor~en -
De c llec e vo r de ArmscIWlen gesch ~dt morgen
bl] all- cl e sten aa I de de Iron der Kerken

\," Dn ~ \1'; I I'.IIBAAI zullen de preekbeurfen op
IDO s voorruiddazs en 8 avonds worden waar-

n I r 1 n \V IEerw b er de Rock

WOENSDAG :) MAART 1880
Oatlurruw G br VM iter R.tt werd voorga-

bragt onder do bL-schuldlg nj.( van valscha
handteekeuing oa -p9gtélg t~)t QpltgterlJ~ daarin
bestaando dat ZIJ bil schriftelijke aj\n\'l'li.!Lg
or dor den naam ~n Jllrl(r J Sam ~epoogd
had ut den 'lrl ikel fau Wtllta,m Cooke op den

vali le Walestraat en de Loopstraat les
paar laarsjes ell drill d<)l;1J kousen te bekomen
kwasie op OOzlgtlglOg Het briefje w 8 gedag
teckend 23 F"braamJ II

V erscheidene ge~Ull<en worden gehooid
Jephta acoba Willrams vQrklAard~ oat hij

uu eu dali ID een winkel m de 1 ecu \'enstraat
diende en dat ge:vangelle daar gekomen was
OlD pen en potlood Le Vra.g"Cl en ben het brr.efjo
nu I I Let Rof vertoond, geschreven I ad

MI\f18. W,lliams 9 Ja~r zuster van den vongen
getu KO eeide dat J.e gel &nIlene haar met
eeu brIefje paar den Wil kei ,"an Cooko gezonden
Lt ICI om een pakje te halen 'oor de oozorglD_g
vaarvar ZIJ 3d kirlJg!en son De heer Cooke
had h8.R.T geen paJJe gegevElD maar haar ge-
bragt naar Juf ...1 .Bp.m boven III de Lailtgestraat
ZIJ getuige had qe gevangene het bnetje zien
scul'IJvell

Margaret JA ij Uult diende s dert rmm
t vee Jaar ID den +lcel va I Cook ~II kende
de gevangene en ooie het vertoonde fcschrlft,
dat door de vorige getnlge gebragt was ZIJ
had het pap ertjo aan den beer CQQke laten
z en omdat Z J vr.de dat alles DIet pluis was,
Jaar jufvr Bam altijd haar elgea bediende met
boodschappen zoud Cooke h vd I" ~oederen
willen zendei maar getalge bad hem dat om
g oemde rede e ~ afgeraden Het goed was
n ct gezonden Guv l' gene W:lS eo 1 schoolka-
mama I ~an haar geweest en r.IJ had deze nieb
tot zoo ïets III BlaAt oeacht en haar hili dscheift
ook L lot hOI kei di ma \r met ve bat ng va.n
Mana WIlhams J~u naam van gova !rene ver
nornen

Will lm Cook!> Je \V I kohtr zelf zelde dat
hJ op _3 } "Il nal J II het geschr ft nit handen
van le vOlloe getll1{6 ont aD~en le eerst naar
ufvr B lm on \.()en om een dmc Ider gezonden
bad

In het konLravit'tfoor zeldo gtlulge dat hiJ
op hot pohtlt blrQilU komende de gevangene
getn ge Maria W Itha!lls on de moeder va dezo
Cia dge van ler J.l.'tl~C Jephta Ja$r geZien
bael RIJ bad met lrephta A"csprokeu maar geen
dert g woorden IItl lt I i Jephta 2s 6d gegeven
o lldat deze oen 1) lUlIddag ID het Mag straats
hof Iad doOl g bra}{t Aan I:lcmaud Q.udors had
hiJ geld gegeve di beloofJ Van Jer R et Lad
hem geJrelgd m,t cono alr.tre I erst laarna
h \ [ hJ g tn Je J'tJplita de .hltl vo k~(){ll gege
v~n Getuige had asn van der Rllet gezegd,
lit RI~ rl s docljter volleJlge bekenwl s doen
w Id" I I trachten Ion de zaak gOB~st to krlJ
gen J had I let aan Glar dge \ ~rteld dat
als dez e lOOI! ~n Jer Rwt "ver!lchnl hgdo
rek.elllUg \nlde betalen hiJ den voorrtgang der
zaak stu ten wu HIj bad gez gd G Jacht
!tMr I let sci uilIg maar ZIJ LS bJ mJ Ilene
r "ken lig sol ulJlf van £ [::,of £H, it! writ giJ
lwrg st.aan voor la£ bedrag uu gc tocn zoo
loekel zIJl. van bal"C onschul.d :> HIJ sptak OIet
VA.I het lI1trekken der zaak He~ was eene
schuld van dell vtl.nar Gevangene was aan
getuige [!ee geld schllldig

lufYrouw J El Barn flcWe dat z, I geen
bl efJe Ills het ~rtdpude geschreven h"d dat
Z J ook nooit goelfuret1 bJ Cook gekooht. ofhare
bed enden derwaarts gezonden had

Nog oon paar gotnlgen gehoord hebbende
zelde de \lagistmat dat er. als de gehoorde
getuigenis getroow MO do wlUlrheld WM

Io:loDd V 111 aanklligt bestond maar d getuige
illS was mot volltldlg en dus woest do zaak tot
uader verhoor wotden a!lugeboaJen Clandge
en van der Riel stonde I borg elk voor £26

Ilrahlln Abdoltltou~ beschaldlgd oat biJ een
aan den beer Duke kier biJ den prokareur
Fairbridge toe~hooreD len ID LondeD voor
£12 148 ~ekocbt horologe g~tolc I hak:! Werke-
liJk ,vas bet voorwerp tOt n :Ic heel DIli-1l Zich op
bet kantoor bevoad door eeu :Male Jelt gestol eD
maar alle navraag was vergcefscb eq eerst VIJf
maandon daarna ..,as bet biJ den bórologemaker
SpoiAnder die het reed. eenmaal III haDden
h Id gehad dOO~~lD Ma.leIJ~r gebragt die bet
wrlde I ten repareren maar dien hJ met bilt
borologo naar deo heer Duke had gebragt Een
paar MalelJers kwameu voor, die met gevan
gene horologes j&3rulld hadden en een diender
verklaarde dat gllval gene bem ookend had bet
horologe t-e hebbelo gestolen BIJ die bekentenIS
bleef gevaDgene voor het Hof en biJ werd naar
de etrafzlt,tlltg verwezen

STOCKENS'{!uOM VB BLAliCK£!iBERG
Dit was eene c!lIlele aktIe 11 gehragt door

Regter Stockeo,trotn tegeD den voerhandel.a.ar
J F lllanckeul)erg voor verhaal van £5 6s
zlJnde te veel bieLa4[J voor eene v-racht baver
gerven

Uit de getUigeniS vau eucher bleek dat do
verweerder beá~ldo vracht I I rckenll1g gebragt
bad als wegende .5 800 Ib terWijl bet werkelrJk
gewigt slechts 4,160 lb WAS Eischcr mee

dat Jo opgaaf J uLSt. ZQU zIJn jlad cr £ 18
voor betaald maar het te kort untdek

kende bet te veel betaalde tollngget' scut
V erweerJer ev~ \\ el had vali dIen ersch g"oa
de mLUlite nohbo genomen en daar6p was dezo
aktie ge"ol.gd In de verdcJ glUg werd aan
gevoerd da· vcrt;ecrder met James Craae dlo
bIJ elScber In dIenst LS eene oureehkomst bad
gemaakt dat :UIet gewlgt als [) ~UO Il zou
"orden opgegeVlln

TIItfipraak voor 0 scber met k08te~

-Per telegram VIlU Donderdag
berizt -In de locatie alhier heeft
gehlld dat doer de bealiatheid van

in."",.t';" .. Ire!ltrld werd Nal]ver tU88Chel' de
GaI"kll8 en andere Rall den spoor"eg
ere WRI er de oorzaak VftD Zeven

I"'vall.iml~ke," ,evangel) genomen -Uit bet
dlstrikt&-lDgemeur 18 eeue som VIID
Nog geen spoor ""0 de dsdera te

ontdekking IS eene som van
Hilt gestolene bestond Uit beDk

silver nil Forrest & cv Iii ook eene
tot dletsta maar de roevers krpgen
een root vnn £5 en eenige shillings

Ook ID dit geval nog geen draad tot
handen

het dlstnct Duelt&-
hoop uitende dat

l5~'lgllaa~tl1 maar ...el D.
11\1beroepen til wel

Ds S den Gouvemeue In diens ..,oocheilln]
TransvMI heert !leHol}»n" en ook • omilltt hi]

vuur betrekkebIk het Engelecb preeken te Kllap
oeret I\IIn brand j!'t's~ken en sich toen u t het

heeft - DRar bet beroep reeds IS j!'e
zal de!lezer met due aanhalingen Uit den brief
"olslaaD

INOEN -De )leer \\ 'I Fleulcher tot
Oommlssar s en Res dent MI\g18trLRt van

Oost Londen I plAnts Tl\U de boer G~ol'JZll Hud
SQI de heer Plltnck A Relly 1\1 D t t vederpf!
t r vhor het dl8tnkt Lnduimlth de be r S ,\ nn

~

II r tot d to ,"0 r bet distrIkt Darll) de heer
II p du Ple88 stat veldli rnet va de wlik Noord
ddenreld In de Ilfde ..) n)!' TI petown -Alln den
er John Howard Nil \1 veil IS hceDtlll verleend
te prnkt sereD al9 chirurgijn In deae kolorll2

IlJtSKltT1I!UnS-Zeven ~ngeleebe rekruten voo~ de
anpecbe RIJdeode Scbl!rpschulter J onlallgt per
umobm (/aatJe aang~komen en dle voor GI>IlYllrD8-
~I lIJrekeDln~ VTl]"D overlogt en onderboud j!'elllui

h bben ZI]n biJ hunna l~nkom8t te J{&apitad ge-
dost Honne 8lgnalement?n elll zIJn te nDdeD IQ de
nutte nn g1stt'ren ZIJ IIJII ) DgehedaD van 19

t t OH JMr ouu ea verm I6dehJk naar de pjAqlAnt-
v Ideo of Nllt.lllllegftau \Alle GouverDembntaambt.e-
n ren worden aRngemaafid hen 100 mog~bJk aan
thouden

DIAMANTEN TK OCOT8HOORN -DoDder4ag heeft
db holomale SecreuU18 liet volgende telegram ont
vangen nn den OIYI,lell OommlSMn. vali Oud I.&-
bporn - III dIt dorP ~t het gerucht dAt ~p Mum
cljllllen groDd dljCt biJ Outltabo< rD twee dJ&manten
zl]n geNnden Verscheidene lDeneehen IIJ'I aan bet
I&nveD -De (Jn~ POg tRn glstersn Damladag YAn
I~et gerucbt gewagencle ~l!Il't dllt er dien mOllleD vaD
e 1l1f1\1renog mets op het kantoor van Kroonlan
er len bekend wae eli doemt luiks eeD lMlwl]8, dllt

e offiCieel DIet veel gewikt aan htlt gerucht gehecht
ordt
MWDKL TKOEN DE LO:l'lGZIF.KTI!-\VI) 'Vernemen

lit het vol~ e de een ull'fekend goed mlddel18 tegen
e 10nj!'Ilekte bl} beesten te W~teD Ottgeveer een
Illf blerlliu ~rnfine olie (VR I de blllJluwachl]nende

8 ort) gpmen~d met eVlln~eel loete ohe of water
oor bet link ..r nelL!S"lltvaD het Ileke dier te W)rdeD

I ~egeven ,\18 het de eerete maal DIet b,elpt kaD
~en e do8ls nerbalen Men veraekert ont, dat een

~

gezetene VIlDPrdtona ge"oon 18 I1Jne J.lIge beea-
o eerst de "ekte te IRleD kr gen, door se onder
lek -ree te Jagen, eo dllu bp hovell omachre"en Wijlt

I
~hllndeleD Ri'l'orens la Daar het boecb'l'eld te leo

en - VolkMtffll
GKNJtZ(NG VAN ORVA!tn kOUDR - Dr Rudal6.

eelt In de geneeakundlj{e cournnt "ilO !tAhe de vol
onde snelle geIleIlnIl qlede wnanan bl] lelf het

~

ootwerp WR8 'rerwlJI bl] door eeu henge koude ID
et boofd AAnget.llst WM ert toe'l'll.lhg een pIlAr t"IJgles
an een blaauwgomboom luuulwde shkte biJ daarvaD

het bIttere mur Ilromattecbe IIIIP door T t IIJne ver
alll)g be1'ond hl} een ball uur JIlter dAt de IlnklDg ID

eD Déus geheel verdwllhen ....1111 EeD paar dag'3D
ter :nch weer bloo'tetellende vatte hl] aDdermaal
oude en toeD bragt delellde behaodelIng WMr (léllJke
ene<lilflg 1UI0" HIJ schreef dllarop die remedie "oor
n 'I'~racbeidene II]ner" patlenten en telkens met
el)iadlll ge1'ol!t Hl). echter "aD oplMe dat het
IdiJel Alleen 10 hoog~de gevallen helpt.
T~ PRETORIA 18 van Woensdag morgen 11 tot

~

nderdRg morgen 6 uUJi!-IB en 19 laatstl-'-3i dUim
jlen gsvallen De regeD k ....am ala bl] emmers
dElr en biJna de ganeeb& stad stond onder water -

~I\bl] potcbefstroom 18 lI'Ilnwilgen met negotl6goede-
~en be)llden gedeeltehJk aan het adret van den heer
R L Daly Pretona, 'fraDgelulr.t In de drift bij deo
heer Schoemlln De wlq1;en bevoDd I1ch tegen den

In de rIVIer toen ile OII8n ....elgerden te trek
e~ vervolgeD8 hel; toU .... braken De drijver

ape.nde de OMIlnUIt en hijt den 'Wtt.gen gedurende deo
nacbt III de TlVler Toert hiJ deo ,"0lgend8n morgeD
ontwaakte NM "U]U ~en verdwenen eD de nner
vol Veracilllende artlilelen werden op de aan de
n vier hggeDde plaataen opgeneeht

EEN HUWItLIJl[ -WIJ woondeo Woeoed&g ..eDe
trouwplegtI;dield bil dte JD ,trite aan d. _oOlng nn

""der der brUid 111 de tegenwoordigbeid no
slechts seDIge betrekkillgen en vnenden voltrokken
werd maar wl\arblJ ieder der aan ....el ceD blllkbaAr
gro~ter genoegen ecbe*. dAn den gasten meermalen
bl] d~rgeh]ke llelPgIlDh4!den TAIl meer ~"rucbtmakeo
den AArd ton deel valt WIJ doele~.ol het hu"eh]k
tus.,cben den heer H Z"Jer den.MaJ eeburyeeheD
prak ure Ir oudste a 'S~ VIlD den ge lten beer J
Zo€lr te Piketberg en de docbter van et' beer "Ien de
lelers'van de ZUIdAfn1atlll veel me.or vench.llidigd
ZIJn dan II) IICh welligt ,"oontellen t" den beer H
Rerter I18dert Jaren 0llZB wakkere mede ....erker alt
8ubredakteur RIIDbet Ulltbor 1'I\n dit blad DI! pleg
ttgbeld vond teD blllf ~wee ure plaats, en nadat eeD
pMr ureD w!\reD dool1ri!braf!'t onder genot nn ,"er-
verscblOgen muslek en fln ~ hartelIJIr.. IWlSpraken.
'felitrolr. het gelukklg -=htpaar op hun huwehJlmeu
onder eeD stortbUI V&II DJst eD p&Dtolfelt en nrgeseld
vaD ae bartelijke1il "bllCheD ,"oor beid.r _e1111D

_ Een bt>leddl mllMeb zal IUl3lerea nalu d ngeD
waarVl\n biJ aU..s áfw~ dle hem verteld worden door
lemaDd die er DIets VIW weet

DE ONTW \PI ~ ING DP.R

De R~E'rrng gnnt lus I lot het ParI en ent
Tn lplég£'11 nlvor ns de ont\\npe1 ngs aete
te p oclnmeTen DIentengevolge ZlJD som
n ge onzer ~t Rtk lIld gen d iaro Ider onder
st t nC! s del J rg tmg met groot£' onrust
vervuld Endez!'! laatstcn ,e zekel de ons
g teren 7.elfs dat dt'ze onV001Z gtlge daad
VR lcn he 'p g~ on" (en IHen Bnsuto
00 log zou op Ier hals I ale'(\ het mrnlstelle
voo ze keI: eene } adementa lonedellaag
bp7,Of nl \ e tot e nc ontbIl cling U£'S Pa!
lemel ts l(lden zal DRt dt) '1iOodnnrgen
z (h gerust steil n De I PlI Spllgg IS
n I half zoo voortvaron 1 als Z J mecuell. AI
p nt hJ ook nIs een BomhHsles F I 1050

D.t le wet zal worSen geproclameerd d uir
tWI]f len IV' I !Ct Doch dllt IS nog
Wl't md " dn 1 dez~h e met krucht

\:1 wnpt' nto tapnssen ElkeleBlsltos
z 111~n hon 1 V! I r ('ste \ ape I rn n tle'Vl ren
D z Ilen lan k 1 aal tegl I gfJll0 botalll g
w I deo aa gen on en De Jll1llOnden Basu
to ti c ...hullne RI laers en \VllItworths

kfZ(n tebeholl, zollen In tbt'zlllel
"Ol del gelat n Dan zal le heer Spngg

n het Iarleflent ko en vel tellen, dat de
(Jl tw Ipenlngswet Illet goot suec s zou del
lu"tverst Ing Il BasuIoland IS toegepist
z J le volgehnge v.nllen het oude Loge
gebouw \Rll erl dllveren<ll. hoOi' hoor l'
doen weergAlme I de heor Sprrgg zal In

zl~n v Ulst I gchel en de Basntos zullen dat
IU do hnnu Jo I Zoo gl1fg de ontwapenIDg
toe onder tit ~ Ilu waarom dao ook (Ilet
zoo ondel de Bas ItOS ?

0< k JU dl I VllJstaat mogen de Kafff'rs
geen wapens hebben .Ml.\Sr toen de Em w
Schroocl laatst to Wltzl€shork als Zoode
!rog biJ Pllul r" ?!lopelr zon worden mgeze
gelld g r ge! 0 n~rEnt 600 man vnn ZIJn
,olk leutr ml't een geweer op scbouder,
ufn EHIVrlllrdeo heeren diR de plegtigheid
kwamen b Jwoue te gemoet en begroetten
he met een knallend neugdevuur Voor
vnlll'n val JlCll aard zal men ooK III Basuto
llind rn lo ontwapenrng lIanschouwen,
geen hMn zal cr naaI kraallen I

TI': :\LRXANDRIA IS rlPi' 10 F~brunrtJ eene melsJea-
lICb ol drr ee stu IlftjlBe f!'eo~nd onder de leldUlg vaD
IJle I M Br wn <lie 4Itrtl opleiding genuten heeft In
bet R ebeek 0 1~::;e \tl Uite bage

AAN DOORD Vil I de n euwe mlU\[hoot Kinfaun.
Ca8tle te Port EbzRbclb hw·ende le Donder leg eene
PIlrIlJ !legeven w artiaD door 500 genoodlgden werd
deelgenomen
hl IPPRNGoolJRRIl - T~n bUlze VRO den ~eer 0

l~ Zlsrvo"el beeft een herhahng VIln bet oud~ ko lo

E
a a ~espook heken I onder den nal\m VI\ khp-
enj!'oOlJerl) gr otCj I!en!'lltJe verwekt tottl~t men
v nd dllt ee 1 J ttg jlekleuTd meisJe er ac~ter Zilt

I lt 11 ~R 0 1alA~soonp dIe Z In post Rls Prokn
ti' lf g nMrnnl \'1\ I de Tra sVllal heeft nedergel.gd be-
" it zIch than8 alijler en UIl wl\I\N!Cbl]nh}k Jbl] het
II il Gere!(tshof Ill. ad vohallt optrede I en ~U8 met
de pr ..kt Jk bl] bet CXleteliJko Hot herV\t~D

\VRLLINOTON -Qr Lojl e dIe op bet pu lt etond
I eb vnn bier naRr 'Paarl ter WOoDte bejreve~ IS se
dert Zondng mori!el met le n deo Hl] gsoobt aller
~cbtlng en nremand kan gl81!6n wnt vno beml gewor-
den le

TB l-fA~on a 18 eenA Boere be8ch~rmlnl<!!~ereen
Iflog op en,.. t !TIet de volj!'ende heeren nl8 O~llé -
P d I To t :\ \ I)OI'n J ~I\O Z Jl H Hu pbrtee
P V eCp;le :\ vlln der Merwe II "altaar t en F
Bedford

DR ÁLGElIIRlNB' Bo&DI!L EN W&ESKAYjI':Rhield
jrleteren bare JAArhJUche vergadenng Een IhVldend
vaD £20 1& werd 8angekoodlgd geh]k8ta~nde met
50 percent op heU afbetaalde kapitaal en.13 percent
renten op de balaJls del' sh deeTen De ~ieer r J
Kolst! werd herka.en Ris dlrek1eur de heer J R
Reld werd ge)rozen ID de plaat. VADwl]len den beer
Meyer en de beer P H de V lUiers In dut van deo
heer H 0 Oolhaon

TWKK OoURANTIJIJRS de beer Dormer VRDije Al~
en de heer Ueary 'Van de Lantern bebben .eu bn~f
wll1!1elm,r met elk.nder gev~rd over lek~ 11l8ter
ll)ke ultdrukkin~en, welke ten Dadtlele ván den eerste
III de Lmtt_ \1111 Z\turdag vo rkwameD !\fet be·
h lp \ nn den beer St Leger Ills wediSrZl]dsche
TT eD I 18 de lila" bl]~t>legd door een retr1'ctatle en
lietlllglnil VBn loe4wezen aan den knnt vaD deu heer
Gelil v

"-AN OK PAARL waren twee
PAge geheetent Donder IRg
gen voor een w~~nm ku.'u_;nJ,·DI
plnjl;t'n] wat ver RouX werd boos OD
Kwam greep hij h~t eer~te voorwerp het
Wlerp dat Pnge tegen bet bo td H~t IVOf,.',.. .. lm
bleek een VIJl te 'IJD en drong Pa,e twee
achteI ID den IIel( DieDteDjrevolge Ja
bedenkehJken toettaod, eR vreeet
klam In de kaken aal bennjken

DE PI fil Tl OVER DE ANNEXA'rIE

ell lli1CI het concept eenel
le Imnsvaalscbe nlll lxatle om
g I ,,eld bil de bOlde Hulzen

Ol 8 Kolon Hal Parlemcn Hé t w s
J lrJk Oe nr e'xatiC legrlregt pel petitie

,elOordt:elcn <Iaar dQ KoloDlo direkt
n eOe n Els te mukch heeft en onze

" zetonc'n du roUl neode Ol ~ 1a.rlemflnt
kIl Il g laJ VOl zoeken dualovel "en afken
r 1 oOldod UIL te sproken Maar un de
Regering bedt laten blijken, dat ZIJ stappen
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III .Mu~bllPPIJ lV_ <eh~n
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f-:1)e Annexa.iie van da

Het volgcndé IS do inhoud eener
ODS Parlement otver .10 Tll\lIsvaalscbe JUJmWpillB
die ter teekoutn~ wordt Ultge7;Onden

1. Dat de WekepM@ vl\n dit ~e"oeklClirif\
dat \oorloopl>!e ~lIoppen genom!!n lullen worden
te,énw )ordl.!e zlttin~ VRO bet Parlement ODJ I~n
"an <la ~erschlllende Britsehe Koloniéa IDZolld
tot. sta,,<l te br, n;ten

2 Dat terWIjl ~l erkennen dat luik eed
.trekkPn zal om die een<iragt tusschen de \'er'IICllIll·en-
de volkplnntlo!len mn Za id Arnkll te
Torl'lI'cht w ird t ,t>Jt hRar
II) oO!!'llarne pAn ~evoe len
naai!' óf de tijd vi/lór sulk een
II} stelhg van gev()eleo IlIjO, dat Dlet.
.trekt heeft om dl" eendragt te storen,
jAren gel eden best\)nd en m dRgehJke kl'llcb
WInnen. dan de RJlnb!!Chtlllg VRn bet ·raJ1.vaal8C[le

3 Dit d .. t,ekenaal'8 vertrouwen,
RejZ"erlOp,'en het farlemont der K
.. I worden, "'Rt lliIe boIWlJI hunner Il"ed
politiek, met betrekking tot het T-.anltft"I ..~be
Tolgd, kan ",orde,n opgevat, zoo ala
MDwenjlheld nIl Kaap..oebe
der TrRnsvRalsche Regerlnll' op een .
ten behoeve der Unie, en dst Il) Uw HUil
durum verzoeken, om niets Tlln dien goed t.
keuren, mAArdaarentep-9n alle ttllppen re tot be-
hulp van de Transvaalsche bevolking en tot betitel
der pendrl\l!'t tusseben de Earopéeche Tollrplantingen
in ZUId Afnka, elle gI) be,oegd liJt te nemen.

op. J

Klein I\oot; d.e nrllMrde
Plooy ale tolk voor het Hollandseh
Ik beboof tor den eLam van
bedela. Ik k~n de ""."allllenen.
meid, maar nIet van de lre'&[IK~n".
bllre~iena~ gewel'8t Ik beb
elecbte tw~ weken Ik heb een B()tt.ln~oteehe
k..nd HIIAl' J1lU1mWAIl'
w.'et bot Zl) Mn bareD
doodgel~en door de blanke en
Dit 18 omtrellt 38 dagen geleden.
nJf dajl'en .,60r dat ae politie
wt!rd met dl).,nJla g..llagen
dill{ IlP8t"i'PIl. Ik heb 't self
slilej!' baar ~IJ ",erd op sebri
De Juhronw eloel{ hi\ILtt,met
die kennen. 't Wu een lange
onder het slaan 't "V ... een plank
koken. Het ,ertoonde stili, hout ia
plank De l'lhroow sl~ Mietje
tot lUUl h...,1JI en hoofd. .M1t'tJe
AIIn een paaJ'j 't \Villi eeD boom.
KatnJn badaen haar VIlstgebondefl·
miJn eIgen oog en gezien Toen de
de JufvrouW': een atnjkl)ler halen
durmed~ tIet vertoonde
de Juf\fou~ g ebruikte ZI)
MII~tle over por ligchRArn en aan
KatrIJn Il'lnl( een baksteen balen
mêe Het ,ertoon<le ia de I).·UiSleell.
gebTokpn toen KatrlJn bern
boe hIJ Kebrokon w~rd. De J
balen en sloejl Mletl~
hAATrug tejZen dell boóm V81ltlleD<)nrlell
en lfJf in nek Dit ilde riem
vrouw ~ebrulkte de klJP lIe AJII'lr.,nmncr !!PI,chl"dlde
)Ul!It m~t IOP80 IderlfAng en 11'1
het alaall n<Jg voortduurde
Mapeppa de JlAflrden jlloiI balen
nu en dan op eli halide dan weer
hulp geroe~n Ik ging In de nKtJng
werd weJl'jlejnagd, tprwiJI men mIJ Y
moest 't WAS donker en ik
k"k 8Alll WRSalleen In de kom
]ufvrouw J,,6j{en mi] weil Ik
pen, en toen duurde het slean
den volgenden dag' beel vroeg
saen Toen Ik terugkwam
<Deden en toen ik daar rnndnan
ang Ik Mlllt)e dRAr ttljlen den
ki8t aan hare eene ZIjde w&llrnp III nde
geene klep¥ren RaD-slechts een kc!>mbaal'8
h,chRAm bedekte Ik IRIl hRar hoofd en gell!!'t
g'!IIgt en klIken W1J'ren,ps'lVollen Er WIlSgeen
aan hoofd ell jle'ljlt Ik kou met: lien, dllt
gellgt .tuk "'liB Ik heb met met haar en II
DIet met mij Ilt!l!proken ZI) WII8 nek en WIJ
DIet met haar spr"ken WIJ h"bbrn hMr
sterven ZIJ \\ erd dl!8 nachts wep'gedrngen
hebben 't DIet )!ezilln, ooli haRr met li.m eterTen

lie R"gter VTOIlj( hoe biJ dAt Rlle8 WI8t
De Prokllreur-GeneraRl veTlocbt IIJne

om IIJne vrajl'en mt te steHen, bl)
met d,m getuige &n kon het

De Reglo'!f -De ~etOige heeft V"·'lU....na
vlln feHen die hll blijkt DIet
WIlde wIlten boe hij le te weten

De Prok~reur-Generalll -Ik
hebben doOOl ophelderen en Ik
weer verzoeken, met kontra-nn
dat Ik met den getllll(e gedMn

De Regter lelde dllt hl)
IllIk. nrkOj>s

Prokurt!ur--GeneraRl-Dit 18 met 1l",~rUIj['!11

lord
De Regter -'t £. jlebrUlkehJk In
Verhoor voortgezet.-Ik weet

werd Ik &erk~n den doctor Ik
hJk Uit bet ~rRf !lphll&ld werd
Mietje. Illl IIlg bet zelf. Het hJk I
Ik zag het Mngel~t De doctor
den bUJk [AaD alle getuI!len
Hof te verIlIten ] Mlet)e WM
randlDg Ik Ileloof II] WM ".,,+~·.v".n
gen, hllllr toe"ebnjlt door de

Door dell heer
dienet bij }ufvr F1eleeh,man
Ik heb de 38 dlll'fen sedert
Jeteld hij !le weken. In den
doen en Z JO heb Ik de dagen
heb hier gllZt'gd dat MIetje
werd Ik hob getlD leng'VI hIer of
,erteld. Ik heb voor den MaK
gelegd [Oe heer Hollard 1&1de
lI'elmge vOl1r liet I~ere Hof, _r,blJ .,elrkl,aat'u
dst Zll dagen achtereen gealagen ]
100 vft8tge®Dden, dAt hare voeteo den
den.

De Prokureur GenerRlll objecteerde tegen
gen voor 4e june nn verklarlD!!,en 10 afl"ellilrbei.d
der beecbuldlgden afgenomen

!Je Deer llollard meende. dAt hj j geregtlgd
te boIwijzen dat de jletmge den Mnen dog lUI
anderen zoo verklflRrde I

Het Hof liet dim heer HollRrd vOortgaan.
Kootra"erhoor voortgeset.-AI vore1l8 Ik

Lánddroet ~wall, beb Ik \'oor d'lD Pubheln'lI
Ier gelulg.Dls afgelegd Ik heb toen
de Juftr met het Ijler en de klip II'flIIflAa'enl
Voor den Landdroet beb Ik 00"
vrouw me~ den steen en den
gen had. !k ken d~ atok 100
pap er mej,le geroerd heboon.
nrklaard <fat dil swk aoo dik
welloo dill: al" lien kIene die
keo dell bAbteen goed, omdat
beboon onder de potten
muragie hjfgen DOl!'meer ba.II~I8"~,
aAn Mletld vutgeboDden wae,: h!!d 1
UIt den R'f<!nd le zamen kwameD. 1
trent 1)0 lbk ala Ik 0111 het
Iloed ZIJ .nil omtrent 100
dsn Ik, n&af Ik meen. ZIJ
de kombma naar den boom ·1!61uet!m.
otn1rent 8 jichredeD. Toen lIJ
beD beide gevangenen hur VB4ttQ!ebollKl.
WII8 ~r.t ge~R&II om den
biJ dell bOOm w.. Jufvrouw FI,....lhn••• 'n
lOO lang ?p den grond en el
ltllltaan eli WIl toen gevallen,
'rouw ~ De Juffrouw bond
Ik heb Diet geteld boe nie

_rdim Oeselfde nem dIe
ook OlD bareD nek. Na

8T&LLIIN qN8 N Ifl,T vICBA:NTWOOnDEIlf li \OOh

OK\"O~LitN8' QIUIla. CURI\J.l.SPOND8NTK'I -lier

VAN ALLERLEI UIT NIEl' \\ TJE:i
VAN DEN D~O..

ÁtJIl tU" ~r.
MiJnheer'-Diulr (lj voor het scbriJven vnn Uw

di6118twaa~Jigetl .llMAIlr nog a1tlla een pIRI\L<J"w""
ruim! hebt, wil bIJ ~pr.~.en om ~'11 tIJ j I t tlJl

"uJ.tuUf ~ alINUi, gemftnjl'd urt li.. Il h"art~
vlln 4$en dag, 'I»r de Zina .A/Ilk",,,, I.l,w r.

Zljlka bn Jlumel'l 11)0 Dut h~"ht>n In dete
'lUI ifuoID en elektn~telt. Wftll. I I \ "el ;!ela.tn,
.. ,eel nrgetell wdrdL. OlD tW~t! redenen moet

hIJ kb~ IIJI)' IIWtl r&l'lltit! en ZIJ" tzJd t'Jn b-perkr-.
IUtdel'l jr.,. anun kreegt Kll dice week eeu paar
koloOlml!D [: I

Tol b.tjri®en jmet G./utmtU, de voorloopster 'Ill
OuDfeden~ IJIQet it ~en, dat Ik de lIIAkhl;.
echouw ale 'Mn ,tnk d. \'~lvalWel'8, om da4reD~ te
verknjgen,:wat' ande,. seker in 1het Parlement lOU

afspnojl;en. T..ee ~II: (1~ ZnI. de 0pp<l8lue
parttJ Ileb latee ,enelfi'lkien 1 (2) Zou de late bIJ
eenroeplDB'ldetf I Parle.ent.. ook let. dllll.rmede te
maken be~'

De TrmilMtJf WiIln~ w011tieD de peuues w
OD,e Wet"Vlnjf en bet dIjnkadree MD dpn beer Glarl
stone ter tpelre!,injf rl)hdJtt'Z<)Dd~n ~ Wordt bet Olel
baut tijd P~ ~Ojr~D jle Tnul.\'ld~J'I\ zich luLuS$Cben
100 ventanilijl 'l>hJ"en ~edrag~n nis ZIJ t ,t hiertoe
gedlUUl hebben 1 sicb bij OoID5tltliunn ..le middelen le
bepslen en onder !,eell IIDlStandl,held tot !le...&JIel'{

vereette te lAten ter~n. H~ md VRn avontuur d '1\&11.1
wond~rhJk-in hun vootded lJRt hUDnP bRndeJmMI
tIChaPPIJ m '~"I.logtln, \VeneeR Ik fall j!RnllCh.,
harte.

Mur E;,gtJhM III .otlZd kerk II de krr-et der Stw,
mannUlIlen, \VRt ees nualukte fttfllortl 111'11.11 th" vell'l
denng ID <LI Gronte Kerk! M,lIIlChlPtl loopt <l- b....J
wel dood, .os "Qt! IJ.etasr roor bet Hollandseu " (lie
lIJn brief Mil nubrmalm) bet beroe» naar Oudtshoorn
aanDeemt of dal &RnQem~n voor ds 8ngeUck K"'r-
stad, of be~ Ifollmtdltkt! Dudtshoorn wenschelijk IJ

laat Ik: dRAt; de tijd nl b~t ons leeren
Jl, II ti.; WIzll beeft de kerk: ee n groote d.-net he-

""lien mee ala kampyeebter vonr bet Hollandeca op
te tl'eden ; ReWen eleéhlA, I(,t ID de pxamlnR III OD"
N,)rmaA18cliooi 11 DtJch "opttbnal" Is het niet
hemeltergepd' liet ,qUUI lI'eestljZ'e, maar ~\ik
domf1UJ IIntwOQ(d Tan .. the Re'fd Mr 8tej!:mAno'
le dan 00. in de replIek VAn DI .. d. W nil mee-
dOOll'enlOOlAln Ilaroen ge.ebeurd"," den ondt'rtlteontn
van de Nq,mllAl'lChooi liJn de oollen o!>,,"fl"P.!ltwl
Anderen bllbbt'n u behnkt. n. , d Walll O'jtVAOt
ook <lP~ t\,tr T"n leja)&nd, die u vroejler weleenl
Dli" ,'_. ~', wdat:blJ u niet kende-verjreef beID
dat I

Duileo~n llIIIrgen AIiIRN op wat De v d \\&ll
jrelChre,eu heeft en, wlIChten jbelAngs'.elleDd of er
jl88JIl ,el'Ulderinll in de n.;k lAl kume n, zoo DI'~

dan .,eTlI~t d~ NOmlARlscb'lOl ~eler onde~teDnlD~,
die II] noOOe mIMeD hn Apropos! ,an Hnllaod.!eb
ecbnJflmde' d.t plan om een genOo1tecbap ter he,o!"
denn, dier ~l op te nIlten, schijnt daD 10 do ~
bonrte 1le8lDoord Is de tiJd DO DIet ml88CblM dw,
en IOU Dsl' ~, WIIlIllCb Diet un het ho"f.1 WilleD
pl~lIoen ,.~n ~ne be ...eglllg, die Illete m""r of mil)-
der dan gtlijke I't!jt'tén met het Elll(elacb htluogt'
ZIJn alltwQOrd lr:aI ceel' aAngeD&Rm zIJn
Em pliu"tP,je Iemand 1 ecbnJ,ende OJlder d~a

"om d~plu",~ t>} 1"ltiaRl A, beeft een van de bePlt
.tukken 1I"6Ie'f6N, dIe tril) voor laollen tiJd onder de
oogen geki>m~ Il)D Ik vertrouw, dRt hll Z'I" Iocht
Diet ondel( een. korenmlUl$ lAl verb.orgeIl , III IHr foOrt

~n Qm <JD18111 AfTlwndel1l de waarb~1I1 te te:Jl60
De OMilten, Weekblad voor Kerk en MAftt.scIoRpp~

IB mIJ (erl ~ wlPn IS h~t nt~t '\ Vil) Oil;! re,,,,ld,
doch eveD!Wel toell6londen, en ~k heb dill! k 'liS ~..
bAd, er kenlllillDede lil! mak"n I~ ben niet I~mand, dIe
oD'I'oorw",rdw,!k ,reloort IUln j. I..o<~ nt first ~,:hl •
maartochililJn~ewooQhJIr de eCl'I!)teIud rukken de besit
Wat De Cm;,(m ecbter AlID!!"Mt,m lt! Ik b kennen
dat Ik vad del'llbe)rtnne Aan AI verphg't WM ht blAd
te wantrou",enl' De arme TII'u!vltle~ ffinel.t'C fin
dat hlRd 'JII-~ verwRChleD, dat het eeD 1I',~1 W!)ord

voor ben.al dQ1!1l Eerdl!! Dog Lunnen ZIJdil <RC Di
l~te, B6sm"l1 en 8te,lDaDn orfSar &rwe \\ "rdl sr
selfs 10 f\iJU,\Od ID huo belanjl fl'ewerkt, dan "p..t 1),
Clr.tUtm :0 trolJiWena een blad dM oveT bet 'Ii dllhsme
In Rll4lRnd IICPTIJyende bet vollfende, I<lJlt \ oor
&tint IS ei 10 Rll8land jleen poUla'ke m lh~ld zooal!
bij oos ell; In "Iedtlr-tfl ..nd onder de "UnlllChe <lNr,
toont dUla.JljJc genoeg, dllt bet met de II vrIJheid,'
die de T~" .. l onder die vlag geniet, ulter.t Ing'&-
men 11 en Ilcb !aldUlecburt aan de IIJde ,an beo die
de annU4.tie ".0 lIIgeD noelDen Verdient zulk een
antl-Afnbaneeb blad de ondenteumng VAn welg&-
Ilnde Af,;kaaindere P Ik meen, neen 1

Tot 100 nr: ,oor_to

- la \:Dle! ~reemd, lel mIJn buurvronw, dat m'JII
mlln en ik nltiJd rullle.hebb"n ~ We liJD bet web
volmaakt~en. pp 't ,oorllaamsto punt, dat WIJRllebet
de baas wille., wezen.

- " Als gil dat Jtoeaten niet staakt <prak de
regier, "'beboet Ik u honderd dollRI'!! - Ik ~
Uwe ~~lbeid twee hondera, ala !PJ t staken kunt,
antwoordae de advoltaat

- \VUI eeu hIli! wil bouwen, moet deo ~rood '~
"ln beure peijen en aan ~et lood luen, of er I(,)!ldgt'o0
It

- "Mill'>Or, hoe kWAlII Je OOit dAt\,;cD l.t' re-bt-
lien I "-«Weil, P&ttee~ V&ll DlIJ!l voo"lIderen -.ril
eeD Ier, ,n al bet blOedi dat vaq bem Rfkom!llJ,' ~,
oo.,ond lIleh lJl dat been, en Ik liet het aCs:jJJden -
.. nlJ go11a," "&Il twoord de Pat, ~ het l!I lAmmer dat 'I
nIet In .J8 hoofd lAt lO

- Ik ~oorde laatlt III een preek, dat de lI.l1Dood.
een deug4 11: •dat 11 toch wel van den nood &tn deagd
mnken

HOOG GEREGTSBO,.

•
WOENSD !\.G, 3 MAART 1880

RE:'IE 11..'IT~PH~AKVERNIETIGD _
De Hoofdregter zeide, dat hl) weder eene UltBpruk

TOor zich bad vlln den nu befaamd gew9rden S~
einlen Vrederezter, VBn;FrRserbur,.r Deze had ee~l~e
op stmat gptwI'~ hsbbende }onztlns, op de beeehllldl-
glnj!' van bet oozlgen van ~emeene, boIleedigende tul,
veroordeeld elk tot 53 boete en ZIJDe Lont.ebap
TrOOIl' of de Prokureur-zenereal die UItspraak ooi
dRcbt te verded!lg&n

De Prokureur-aene raal antwoordde dAt hij de ge-
tUll!'enJ8 niet voldoende achtte

Daarop werd Ae uitspraek vernietigd

t "RDtWK EN r..t!(~CUTRICF. VAN SMUTS li raos
LOU'\\'

De Prok-Ad vokAAt Leonard voor appellante
genorMI voor re$pondent

Ad vokaat Leonard zeide, dat dit appel T' 1• rroe-
ger voor dit Hof Ilebm;lt en DlIl\t den' JtrMt
Tan MalmMbury terll)!,erwezen WRS, om , 1«-
tuigerns In te w'J.nnen voor bet bewijs, dllt RPI" I ,nte
jleweten bRd Vlln de 'om dIe de boedel Tan H_ H
Smul8 Mn LlUW vel'8<!huldlll'd wft8 en Keen eli dat
II] gelden, btlhoorendd Aan den boedel, In handelI
had om de schulp te betalen

Het Hof wsa vnn oordeel dllt de mfapl'llAk ,an
den MRj/ls'rnRt moest worden bevesL'g-rl en dat appel-

_Iante d" schuld ~talen mnest K08ten mt deD boedel
te worden betaRld

CURREY VS. GEARY.Wjj:ITEHEAD v, CORREA
Ad vokllRt Leonard ~o{\r nppellaot , Ad vllkaat Innt'1

,oor rpsp<lDdent.
Dit wns oorsprl)nkellJI, eene aktie westene laster,

WIUIrID uoor den Knapstadscbeo Magi8trRAt wt-
apruk WAS j!edpan, en welke IIltsproak nu In appel
l!ebrRjlt werd, Illet op ~rlll)d van betWIste punten,
maar op dlell "RO leemte 10 de.n TOfIIJIder dag-
yaRrdlnjl', weil, dokameGt tiJd, pluts noch petllOnen
teD opzl;lte van den Illpter bAd lIlgehoutlep Daar
echter bleek dllt de elkbbnet die blJzonderhedeD
had opgellóorod, en de vï>rweerder bovendien ,,,Itlfi-
katie gepleit haq, werd d~ ultsprRak van ilen Mag1&-
traat bekrRcbtlgp met kosten

IiIAATSCHAPPIJ "AN IN·' EN ONTSCHKPEI!I TK OOST
LONDEN tI JAY

Ad <okRl\t Leonard voor appellante I le OOr-
sproDkelljke Il tIe had g.'laend V(lor den Magtltl'aAt
VRn 008t r "nden, dIe AAn Jay, elscher, ,scbadeve~
j!oedlni!' hRd tOAJl'ekend voor een knjlchel, die be-
weerd werd, door de mllatschApplJ gebtoken afge-

I leverd te zIJn Jn verwerm!!' WAIlRangevoerd, dat de
maatscbapPIJ l1l~t aansp"\kehJk WM, .,ermits de lI@'en-
ten vlln Jay dpor hunne acbtelOO8held be\ Yerlis
veroorzaak t hRdde"

De Rrgumenten 111 Rppêl gehoord hebbende, !reerde
het Hof de 1I1t!q>raakom en veroordeelde Jlly in de
hetahDjl der kotten, op grond, dllt hiJ geene Acbte-
1008held RaD de 'zIjde der maataeb&pPIJ bewezen had

HET MAGIStRAATSHOF

Bool verklaar'dli -Ik woon bIJ deo ZellQ~llln'K .Alf,.ed .AugtUtu. Geflf'!I, eigenaar en red.,.kte\lr van
en ken de gtlvangéDen. ZIJ woueD ID de Lantern, werd lJW)derdag 10 h~t M&glltr""lshof
omtrent een ,nIjl er "jin dun. Ik kende RRngeklRAj(d vl\n lAllter tegen Juhn Blades (]Jum"
ben naar de WOlltng der )!eYangenen ~egun De heer Ourrey trad pel'8OOnhJk oP;' ad\' lAoullrd
MietJe lI'eZlen ZIJ werkte biJ het buis en 'er'8cheell "oor den verweerder. -I
werf 'oor JufvroQ.w F1el8Cbmlln Ik W&I daar De h9!!r Leonard be!!,on met te lagilen, dat IlIJ eX-
MlIII.ndaga,dnd "óór den dood .,all MletJ8. Ik ceptlen te mal!en bild, dIe beeltat dlenaen te worden,
er telleD zonlOndergang eD meD WAIlbellI!' al varens de bescbuldlll'de pleiteD lOU.• !Je eer~te Wal,
elRaD ZIJ WII8 !IlIn den Mnen kant van I dRt de MJljl'J8tfllllt gl'en )unsdikutl had II&&k
iT ufnouw Fleleelilitattn en KatnJn el<>eg.n ale dese. Het stlltunt WAarbIj de
nouw Flelschml\n eloeg bllRr met tert Mllgtamten wordt &macbrnen,
ge1.lcht, nek en IlsrehRAm. Mie~Je wa. YII.I,tJre!tkmcllrt regtebeTpegdheld alle misdaden, st
11,1\11 een b~om Zij WAIlD&Rkten dood, trRneportAtle of bAlllnjllChap Bij de
en heenen De rI~m WAIlala de vel·to()ode. Wet nu, die In de KoloDie fin kraCht wordt de
~~n hllAr met eege plftnk eo een Ijzer. misdaad van laster, voor &00 ver. bet eefle misdaad
sill,,!!, bMr met het Ijler en daarna 1\ il, strafbaar jlesteld met TerbAnning .En volgeOli
khp KAtnin elo~ baar te ,,)reD plakMt 'flin 17 Maart 1764 11 de llgtlte 'Itl'llt tbe op
KatriJu sloeg Mietje over het lIjl'~D''''Ul lAIter jl'81egd kan worden, eene boete van 3000 guf-
<ienen en ID het Mnjleligt _~, .....,.... .,f.. den (£250), eene lOm verre te boYen gAaode de JU'
toen Ik ..r kwam. ZIJ weende riedlktJe nn magiatraten De ,;el9!!rde Ihee~ rtlt<l-
laul( II( 1011 in iJ;ien tild twee mijlen re41rde RMr de II&RkLe Sueur vs Geary. die, hoe""l "p
neD bebben, Ik ell+p dien Meht Diet eeD t.eebniech pont bethat, mOit geciteerid wpideD,
maar bij IDIJn bA", Toen ik nit de toen aangehaalde an,hoTl~lteD ook
bllAr nog, eo Iii was nog RAn den boom dIIt lu~er strafbaar wa. met ,eibanning ,n dllt
Ik glDg den vol~nden morgen terug en lAg lf61~Mlm~te lOm dl! boek was die de wet TOO~
in de kombuis. ,ZIJ l~unde tegen den muur 1
bedekt met een ~ekeo BMI' hoofd en .",.h.,.; ••t Tolgde eemge dl8CIlIIIlI o\'er de punkD 'fan
waren ontbloot. alUll' aanguicht en keel tU8lChen de &4ngebaAlde en de nu
bulten E~wareD geene opene wonden. anak Ad.,okut Leonard "~611 QP het
spreken b: iP,.k met hur en lij kOIl plakut duidellJi 3000 jfI1lden al. boete
den Den derdenildag toen ik er kWAm VRlIIlIt.ellle, eD beanh,oorode eene opmerkulSf •• n den
Ik heb hMr toe!! niet gezien, haar baas M."".,ln",t_ dd de wetdeD IRiteraar Dlet'hePI'Ald.:det die
Ik WM daM, to@dedoeter en de pahtie " .... 111'''0. stelt, met te semn, dRt bet ~Iwt
Ik zag het oJlll~raven lijk en hielp Iaet VIln eeDe eerste overtredInI( <><frill
Het wsa het liJ~ van Mietje De docter oDcl~loeIlt II&&kHe"ne8 (appellant) Jl' de Ko mp
bet liJk lk bel$ .Mietje vóór de aanranding rtitI.po~ldente healietJ dat wanne.ir ~e W ~t aekere
ZIJ was gelOnd, fldik en ,,,to Zij wRi niet 'of jZ'evaogenieet:af op eene overtreding "'It-
weeat eli atierf y. de .slagen. bet, Hof met het regt bee~t _ne lagerd et.raf

Door den heer: :JIollard.-Ik 1,,1 de i)len leggen Vond de M&glltraa' derh'h~den
pen DIet kennen ala II) gemengd Illn met Geary schuldIg, daD lOU hIJ rerphgt lijn eIen
denk Ik .. I bet i~r uitlÓ8ken Het "elMJndlle boete TIUI 3000 gulden op tello~en, en d rbl)
WAIl het llehrUlIdII [Hst ljll6r h...t «eell DOI"III"". naar goedvinden andere correctIe, inbeg pen
Ik WAIleJ: een éd un daan en kan niet nil', te "oegen
Iwerl'n. Ik kon~or den Landdroo positief mt,gl.traRt ,roelf.of die wetten Diet \'ero~derd
omdAt er Ilacbt. 66n iJler WIl8. De ,etrtQj)~I. Adv. Leonard antwoordd,e d"t zIj de e_,mge
W&8 de gebrulkiê. Ik ken dIe onder -welke de klAger In h.t Bof kOD kqmen,
dIe bl] den landdroet gellen. Ik WY geene andere die luter krimineel maakte
die khp lien eJaib. Ik Wat omtrent dat _ d... LMuJnc luik. deed, die
er \'&n daan eD dé kombuIl W&l tu.-chen bij, lelde bi), dat lulkl ~lden gellebied.~e
lo'rdeD om deo rtllllU', en Ik sweer datd_ nn(1"......... ·••• ,_.,_"uiAhijkeqteoaeom'lItIl.ndÏlr~lt.
J ulfrouw Fleiacllman Joeg mij weg. MA«iab'Mt lelde dat het ~ WU"O()l
Mle~je aan den ,*,m en nep K.triJn 0111hII&r !i&lt.eroe. dat hl], een C1Vlel. aktie ioatellende
pen Ik heb M niet den " .. ,hinden Te;r·!ietr.enlde.niet alleen de I"",re koeten te

Door het Hof.-Ik beh lelf jt'1!lim dAt de ergernts te .,erduren
de Juffrouwen IKatnjn T.. tgebonden wu. heb bem In de \'lljlIt lutlllChte I
gelegd dat Ik "met eljl;en oogen galien beb. I !foeD LeoDArd gAlme, eó ook h'l
Ik er kwam .Iottgen Il) haar lOet nil plAnklln dIe wet in eene eeihfoudlger en
brok ZIJ troklledi baar R&IIde .leeren nRal ded boolD l'w'lIwlAllrde van procederenl.,oorag, mur het
en boDdeD hRar ,I I' eenmaal niel bet flenl, eu men mOett df wet

Door den Ïleer,ilollanl-Ik werk hij Babe. Toen lOOaIa II} etond. De heel! <hary blld 'folko-
mlJD werk dl.ln~ dag klaar '11'&8 frlDg Ik tiaar Fleltch- m~D regt dch op Ifl'Ond van de lIMtAi4lnde oudelw.,t- ""'."'.' ....".
mlln Ik kwaal er na zoJM)nd.r. Het O8l'lte wat ten te 'fe~edlgeD r
Ik aag WIl dAt !Ahet je met een plank werd De h881f Cnrrey ootoogde dat het tj)cb uilt err-Ibg
en toen WRI ilJ ,-ede Tu~boncleD. bur kon geme.nd liJD, dat dIe beechilD~elde flakaat, UIt
g8!llagtin v001' I' 'U~boDd_ haar het ltOf d~ eeuwen opgedohen, 10. mOl'ten gelde.
ter lelfder tijd. I f De Regter den ~ een rerel waarnaar <te hOYen in tiïd'lI nn m:jem.
getaig'e nor 811"] Ik heb Mietje met .et«eTiDr iIiCb te gecbagea UddeD. om UIl te t0o-

l

SYITH EN ANDEREN c. lnRCUTJl.UBIlN VAN
SAYIUlS

Advokaat LeonRrd voor elllCbero AdvokaAt IDnes
"oor ~erweerders ,

D~ze WM e~ne &peClllle I\Ktle, Jnges~ld om de
opinie van het Hof te verkn.Jl!'en omlren~ zeier tee-
tament William 8Ay"1'!1 en IIJoe vronw! dIe iD
1851 In jl'emeenscbRp VRDIloederen getroU",d waren,
hadden een 1l~I"menhJIr testament ".r"aAKt, wurblj
de Illngstle;-¥td~ te MmeD ml't boIlder I!'el&menhjke
kinderen, e een kmd van de "rou", wt eeft ,ong
hllweh rigenamen werdeD VRIl den M~el des
eer ervenden. Ret testaIDent bepaalde verder, dat
de IAnj!stlevende executeut lOU wezen, beC ...01 vrucht-
gebruik vaD ddn geheelen boedel lOU bhl'fln ge-
Dleten, en OIet éVerpllgt 1I0U 11Jn IDventllne daanan
of rekerung bl] den Mef'8ter 111 te le "eren De nou",
kwam te eterveln In 1800 en 811ye1'8 kreeg toen lijne
unstelhn:;: "lg executeur Hij hertrouwde DIet,
mMr mAl\kt. elln meuw testament wllArbil bij de be-
pallD\len van hot vang te8tllment, herriep en nIeuwe
erfll'elll\men Aa1~telde Eli) stierf ID 18ï9 Er w..
toell !leen IIlV~nLRrI8 des boedels van de TroUW te
"Inden, en de vraag WM nu, In boe verre het latere
teetamenL VRn 8!\yere VAnkracht WIl

AdvoknL Illoes Wil! VRn oordeel, dat de ex..cu-
teuren d~R, lxled·1 IDoet!ten nrelfenen !"olgeDII het
l&IItste testament, kunneDde elsebers dan alll' ARn-
Ipl'llRk, dl" ~lllDOII'tell m~enen te hobbed, tegen den
boedel In.nefl

D .. Hoof r'-Wler zel<1_,d"t de testateur met DIet te
Toldoen Mn den 81sch der Wilt Olll een ln,entaris
op te mAken, 4e moelJehJkbeld bad t.. wj8t!g If8bragt,
dllt men IIC;VdD bet bedrag d~s boedelA van dê Tronw
ruOlt ver ...._ri kt," lndien belde polrtlJeh den boedel
soo I\ls dl~D\I~'bestond Wllden aannemen All' de ~
SAmeuhJke boedel, dlln lOU bOltHof dadeli)k IIhql'llak
do.l8n

De heer loqee kon daann met toeetemmen.
Het Hof zqll dan de lutspraak ID oo,...d n.men, eD

"eTda&gde to~ 12 deser

CRmer&.

~ne vellen ",oor Gladu"oe's adres lItll In de m&&k
ZI)n II) klaar, ldan leDden WIJ CrtLICU~ eeD pnar-
RI(D]

Heidelberg

\-\ akkentroom

Middelburg.
--
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