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(le Stooatc1lootende.er Milat!4!bal~pij

kali T"UKaafata" uaAr
,

Tla Mad~irA~om d!:',. 811,1 r." Uin_B,la!!,le St.
Helen" en A@oon&iolla""lpl!~' ude op bepaalde
tu.aehelltijdtn. ;
TEUTON, Kapt. MANNING,$0 Maart.
nURB-\N; Kapt. WARLEIGll,j-13April
NUBIAN, Kapt. BAINllRIDG~,,27 April,
A~B, Kapt. C.\INl1S, 11 M,i.
N.t~R DH KU~l'H.t\ E~S HN N,tTAL
Vrrlrek~ell lij om .de +ertien dAlI.en,na

aaulrom;,t fan iede-re Stoombqot fall E-,~~lan',
en eens in de 28 d&:.!enlet GC' Stoonn.oot naar

. i
Natal hsre reis voort IIR •• r i

ZANZIBAf., 0

te 'D~la~oDb"ai, Inhumbar.ë, Q'lillimilD-e"en
- 1Moaambiqu- IUIlJlë,gendtl.

Retourk-anjes worden ui kei, ikt I.gen ver-
minderde Prijzen, ' !

Voor Vracht of Passa ,e dbe men nauJo'.·kbij
de Ka ..toren der Ma,18cha.rpIj, in de A Idtdey.
.tra.al. j 'lo-

THOS. E. !,\ULU:1t,
Direkleur Generaal ioor Zuid Af,i~a.

Nw Engeland, wt Madeira.
j. I)E Koo., Maalstoomboot

+ TÉUTON, E. MAN
~NG, G~gvoerdel', zal als
boveugt'm~rd vertrekken op

Ding(edag, ~O Maart, te 4; inur '8 uamiddags
Pa. giers gelieven' aan boqrd te:gaan aan de
Oost! Kaai, Alfred Dok, ni+t later dau S nnr

m4mi!1daga. Geen ladillg', zal aangenomen
word"n na 12 uur, 's middag;, op den dag vali
vert1'~k. V€lor vrn.cht of pas+!\ge vervoege men
sich [en Ka~tore van de Stoo~bootmaatsch8ppij
Uniap, No. 62, Adderleystrrutt.

:: •" I

H'~EFT een ftoBije',
i een grooten Vl\.,n .. r,~.. t1,

Her groetste
zeet vruchtbaar is, i. hi
lig~ h.lfweg russehen .,
uren a(stands tan 'Sutber"
omtrek: levert Wol in Ir'
HandtiJáar, dl'n Arobach

De !Eigl'!Jaar beeft
Stalie ~f{ill)dertl publieke.~' , Hhet voórregt dn dell
ha'ildel m,et Reizigers kan,
Biilf'enlal~ ~oet bet Dorp .... '.....r.'"

D~ 'Yelgrolld 'Vllnbet

Ve.,zni"'t tins '

IT De Trein
uitstlrppen ~Jl :~edeI:

I VNRVER

~,....
: ::~.
t _"~t;,

" beho<;tende
; wi'Jei. den

Kt;U:;'Kqtl -in Hli. K,
.et ij\'UteIi-

I
~, 7':k;. ,/- ;,1>~:

\i IL .; I~::
• Zeker ~F, met de: Gebo~* er
op, van d~n heer C. P, SIMPlfA\ en
than's verhuurd aan de. heei,~):V.AN

B~MlJESTt~n~~:en J:;as,*~I:i;
, geri~j~' ingerigt en i op~lin de

orde] gebragt. Er; .zIJD! ~)Jnede
en Bultenkamers. : . : ~t!..: 1 III.: ': 1 ~ ~ .

. Het, EI~END<?M '~hOore*~ aan
den BOede~van wlJlen:JA~"1EI~NIS,
gelegen op]. Erf No. 2, IU9k ~ !pnde

goed I gebouwde lC<?t~f~~ met
Stallen en~ , .;.. ! ~ ;'6LJ, :p- "'.: -"',,'
. De~ Eigendo~m~~ ~ijtt al~~!zeer
geschIkt vopr bezigheid ~wel!~~ voor
private wq;niQgen, en, ~oq~l1': Iill~n
wel doen, v.~ndeze geleg~n4eld; gi?ruik
te maken. ,~ : ; :' :;~;.

~.~. i. ~ t:
BONUS I BONUS II, ;:;Z~ ~~. ;~:..::

F. L. LINDENBERG & CO~:
hetzelfde Hnia~ :, I Afs~.

én vanend:p~::r,]~I!,;;' W!Cm EElfBtiE I
,', , , !,~ -,,::

OP WOENSDAG, 14 ~RtL EEil~TK.,
sal de' pnde~geteekendé p,bli6~ ',rkoo-

pen 't'Oor ~keDing van' den{ beet: lhno
FUOKRIl BaKGER, op dat gedeelte iJefplaats
.. Platkloof ".: genaamd ," , i: ..

. .' Jo' MIDDBLP~T,I' ,?:W
J.!.et volgend~ Vee, en Paa~eu, n~tllljk:-
" 350 E~ Jlerino ~pé., ~der

, Hamels, van 2 to1 3 jare. Oild
200·vette Bokken, waaronaer Kapaters

i van 3 en " jaren ouet : i :
20 .AaJlteelbeesten
6 Jon;e Ossen . ..
1 Jlerrie en Veulen i • I;"
2 KarO; en Rijpaarden; 2 j~ ónd
1Hengst (Rijpaard) I . 3i j,~<",
1 Do'i,geleerd ÏJl Tuig 2; ir .;,
.1 iWatPn,compleet i.,
1,Dogbr, 'op Veren!: ...
1 'Span'Jillen, 'Ri"'en en ~n
1 Span nieuwe ~n ~,,:
10 Vel9kken I
15 ;-](uclclen Koren ' ; ,

l 15 Dd. Rog I I . L:'ers'" ( Va11en,Graven, Pikkeni! SchOPJ+~ enz.,
• ;enz.; ala$ede het gew~ne; ~Dt

HUistaaci. '. " . ' : .. , I .
orders voor & 4 en 5 Hark Het Vee. wordt verzekeri) in entllo 'COU<1U,:le
te zenden aap te r.ijn. ,

K BfL! tt, ,VOo ~ng Kredi'IM·,eTlt'n"'E'lTI,nn'nTt.Tlrt1:l\.fil .'. 'GOiDE
~et. in dr KoJpme. .: ;~.EMILE H.

......"'""'r, IUUI,iIlU.ta 'opgemaakt! door W .A.LTI~
; I .;

DrI., .....,·u1 de ovenripning behaal~~" .,

" Naar Engeland, vi~ Madeira.
cM • DE Ko~.· Maa]stoomboot

~S~ATIC, Kapt. Hy.
OWEN,li! ~ll g-ezochte pe88&-

, g,iersboot 'In, zal als boven.
ge~ll\ verlrekkeó omtrentj 1 Apl'il.. Voor
't'~t ,Q(...J.*-I88:gevervoeg~ .men ~~ch .teu
KaQ;thN~ de StoombootmaatschappiJ Ueion,
No, 62. Adderleystraat.

ZUlD~AFRIK4.a.l"~VD
T{ONINKLIJU'~~~.&AI~LI'.&"'.oL"

Kaapstad en Papend~rp
Do. en Zoutriviett,
Do. en Observl\tQrieweg
Do. en Mowbray;;
Do. 'en Rosebank;'
Do. en Bondebo$êh
Do. en NieuwJ~n~8
Do. en Claremont
'Do. en Wijubergi;

Doorloopende kaartjes 'voor Kinderen (School
, '. I

25 Perceut minder dan bovenstaande tarieven'
50" ,," " " '

gezin. , ;
Bijzonderheden omtrept de

Stations zijn te vernemen. op het Ka08Slel'8kallltoQI
; Stations. .

..l." i
!... i,

.. , !

.. j

1)E S'oomboote~ deser i~'velll:~kkrn V!HI

. KBap~lad naar ' ·010 den Bridereu
DinIZSd8j!,na Madeira ('II te Sint
Heuma 'n t1,censiV1l aan' e np b paalde,
Ius8tbet,tijilen Re:onr ka» "or,len uit!(t"leik I
I, geil e':lle n~min,I"l'ilJl! ~~n ; 0: percent tuesch-a
Enl{clHr.den ,le KaapkoloDle Qn Natal.
Maart W.-Extra St. W4.LMER CASTE,
. r : Kapt. YOUNG. \
Ap~1 G.-GRANTULLY CASTLE, Kapt.

,WXBl!TI!R. ~ "
Apl'lÏl20. - BALMORAL CASTLE, Ka.pt. WLV

CHESTBR·

ANlJERSON & ~IU&ISON, AgenteIl., .

, . J
Kantoor van, den Direktenr van Dienst, '

25 Maarl 1880. .~:

~
! •

I~ I\xtr. Vette KlpaRr Bokku
leo' " » len.Ct ta kal,Klae

8tb.pta· ;
2 Pur ~e.rt&seer4e I arpaar.ea

,(R.ia8) ;
ij. kij- it.. Tr.kpaard, (R.i.)'
ij Jlerrif8, 3jlar ondl~elur. i.Tai~,

r7ULLEN op MAAND.A~, 2g deser, publi~k
L4J; verkooht worden aal} Klapmuts Statie.
: :" J. ~. F. JOUBERT.

J. S. MARAIS & 0"., Afslagen.
----~--- ---- --+:------------

"·p.laplJoq.loH '.180..:\ lleoJf)
(I '1 0 ... ., . 1dolfsa.8'l"2 "op JV}J.
(I ~I 0 .. . .qp 'op 'l8.l1lf)
o 8 [ ... glaq~nH 8 .ted 'lla.l°X
(I 0 (';;}p.laplJoq.lad 'o9,*a)J.laA'UH er!ftol.[

'(OOJ'8)1 ap un Ja~!J~vi'8d sJ.

'd001Ir ~~

·n...lapl~l na s.laj,zlau IIU\!
~ i

HIE~:R
Zeker het. soop _.BóséH '.~obr'

ruuimde' onQiiddelijke nabij- ~B&-'I._.t ....e~n
heid van bet dd heeren A. J. F. ~.
DU .TOIT ct Oo., daarlóp II' aande pas
geoouwde. Huis, . he,j'8.Háticle~ .vertrek k~, in
drie Buurhuizeu beplant· met Dennen
en ,goed gelegen . Handel.

Gezamehlijk~,
Algemeene SestuUrders.

BEVALLEN,-Te Heid~l~rg, op deu 19deu
,Maart ] 880, MejufvJ!ouw D. P. MARAIS,

van!eene I~ob:":el'. t I
'; :

Wij ontleenen het viplgende
A. WGOD. , . ,1 '

De Maaijel'1l vau "WOOD," heblilen in open
op de Maohines van, '
Samuelaon, 67 maal: '
BorDBby, 4'9 .
"'Boward, 26
pel"~

lU !'1817 tet 187•.

. , , tI'

O·VERLEDEN, aan jRivier'Zonder.Eud,
Caleden, op ,den22sten Ma&1't, mijue teeder

g€licfde Echtge,noote, ISAinu. MARIALUWJir
f!£lligkind van Kommand~i J. C. LllroJl, Sr.,
'l'lil) Rivier·Zonder· End, Glledon, i.n den onder·
dom van 56 jaren, 3 maan4en en 27 dagen. .

!:Iaaf lijdén was 8mart~ltik en laugUung,
maar naar ik vel'tronw, ~aa.r'tot zegen. De I

Boore heeft. geg~ven, ,de H~re heen genomen; 'I
de naam des Heeren &ijgel~d.

JACOB HENbJlUK BEIJERS.
J; ,

i:

No 4,610.,

vttrkoopiDg
-, VAN nN~ .

Kos~bare~laats,
., BSNllr.

Huisraad, Pa&rd~~.!Koeijen, Kar-
ren, enz., eDJ.. ens,

DIEPRIVIER.
~-

In deu Boedel van Wijle~ den Heer HIJiJlT
WIL80lf~

Op Vrijdag, 2 ~pri I aanst.,
Z.AL ter plaatSe selve ~erkooping worden

gehouden van • 1
De aangeuame, wel&keui!e, gunstig gelegen

plaats te Dieprivier. olnt~nt 15 miuuten vt.n
het Wijnbergsche Spoo~+tation. "

De Woonstede, die hecht gebouwd ia, be.t
Terscheideneo ruime vertre'kJi:en,·beneveus' Stil-
len, Koetshuis, Bedienden;hmera en Tniuman ..
woning. 'l. - .

Al de Grond, metende l3 Acres, kan onder
Kultuur worden geb~gt. ~ijnde bekend Toor
desz.elfsrijke vruobtbaa~heip, en de Groent~
van desee omtrek overtPeffen \Il weelderigbeid
die : van geheel het sl1idelij~ uiteinde van Z~id
Afrika., '~ ;

De goede ihoedanighedeb Tan dit landgqed
als eeue Melkerijplaatl!, tquoilen moeijelijkite
hoog worden geschat, en de grootte, de vooJt.
brengende kracht van den Grond, de overvloed
van Gf'8;8,het gezonde der Weide, kunnen enltel
bij pef'80~Dlijlt6'be&igtigillg~beoordeeld woeden,

Bet wo noodeloce zijn, ~ rerdeee bijzonder~
btMIente goan. Bet zij gepoeg gesegd; dat !de
pracbtige ligging van pit, ~Eigen90m, de alge-
,meene vruchtbaarheid de~~Gronds, de' ruime
opbrengst van alle Tn'il) ~u Akkerproduk.ten,
de overvloed van Water, ,eaella geschiktheid
voor verschillende WiD8tg~~ndeonderriemingen,
eu andere 't'oordeeleu, lveel om te melden,
waarborgeu zijn voor veiJ' _Belegging.

LOUE00 'DD .
Huisraarl, Paar4en, K • u, Ka1'1'i!n,enz:

De verkooping begirit om 10 uur. .
Bd tui~.tJ lal tn i~*ue ".r.ea .,-

«enU. ad IIJ~I .'NlJs. '
.G. W. $T áYTLER, Seer.,
, EXeCu4eurTestamentair~

Gebouw der Kamer, ~
Kerkpleiu, No. 3, ;.

Kaapstad, 22 Maartl'1880 .
, CAWIN " 00, ~A.1'Ilai-erl.

TE

j

Boedel-
ALGEME~NE

en ,+,eeskamer.
Verkooping vu; Aandeeien.

In den Boedel van ....ijJeuj deu heer NICHOLAS

WOLLIB31N M~IR, Sr.
- _- ~

'fEN dezeu Kantore z~len tot VRIJD.&G,
DEN 2DEN APlUL AANST., dea

<voormiddags lO ure, Te.del'1l worden inge-
wacht voor de' volgegde ~deelen :-

79 Aandeeien in de Jraapsohe Handels-
bank. i .

5 Aandeel,n -i;n de! Zuid Afrikaansche
~, ,

,~ 'Bank I: ,
10 Aandeel+n it! de "~ommeroial" .~.

en Bra~dB.8samnt,e MaatschappIj
10 Aandeel~n inde ",Equitable" Braad-

en Le.J:ensassuraÏltie en Trnstmaat·
I j

SChaPaj ,~
4 Aandeel n in de "frOtecteur" Brand-

en vensassllttm:tie Maatschappij
50 Aandeell:ln in de~' Guardian" A!!8u~

ra~tie.: en Trns~maa.tachappij, Port
Elizab~th ' ;

34 Aandeel~n - In 4e GtaPamstad.iche
, Brand, en Zeea8s~rau~ie Maatschappij
f>O,Aandeelen in delPort Elimbethache

. ;.
Brand: eu Zee&ss~rantie Ma&tschappij

20 A.audeelen in dé Nattllsche Brand·
assuratie en TruiltmaatBchappij. Pie~
termaritzburg ;

1 Aandeel iu de' Algemeene ,Boedel. en
W eeskaD\er ~

1 A.andeel in de ~lmesbury8che Eu..
tntenrskamer '

,De hoogste of een : andere Tender' niet
noOd.~ndÏ:g te worden.)aangenomen.

,MARY MEYElll JW. E. MOORE,
J. F. G. PIETf;RSEN,

Seer. A~g. !B. en W. Kamer,
Execntellren des ,Bbed~ls N. W. MEYER,Sr.
. Gebonw der Kamer,;

.Adderleystraat.1 i
., Kaapstad, 5 ~rt 1880.

i
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I, '

ziekelijkheid
op te geven,

te doen verkoopen,
.DE de
heea vast besloten, pu,p .,oellsdag,
~I. Zijne welbekende genaamd II Otter.
kuil," gelegen .aehter Psarl, t uur van
1tlapmuts Statie, groot 5 Morgen, hebbende
eixtra Zaailanden en V_J,,,'"1e en zijn de goed

- 1 VanWatE:r voorzien, De 'is seer gt'scbi1d
~our de Struisvogolteelt. Gebouwen bestaan

. ih een net en gerieft W oouhnis, Buiten-
, gebouwen, Stal, Kafbok, nz" eli z iju in goeden
.taat van reparatie.

Levende
• :2 Span
~nspott. 10
li Paar Karpaard
aijpaarde Il, I, Goed <Tetcfll(jc

jaar oud, 2 Ezelll
40 Áanteelbeeeten.
~18Chapen, 30 Vette
StruiHogels in volle VAt1'Ar"'M",n
cud). "

.......... til .. 1'1

, 2 Wagens,
Kapkar op Veren, I
Haaimachille, Dubbele-
Ploegen. 1. Braaklande '
6, Zeisen. Gravén, Pi
Vorken, Kribben, V
Span f'loegtuigen, 1
gels ell Kettings, 1
Achterl1l8'd Dubbelloop 'U'.wp,',r.

Il 't

! "
~

.: 1 '

.....~,u"••" Huis do" BRftaa,
Cbitz Voerebits,

;~UQ",U, Sokken, Hoeden,
en Corduroy,
Veldscboeneu,

K'hmhUrzen, 350 1 dozijo
, ell Tinwl\ren, 100
e andere Goederen,

..

OP steeds dririflleD(mr herbaalden aan-
drang uit ' alle deelen des lands
hebben wij I besloten, oOR blad

. maal per week
wel op de groote

'postd~n. VUU/~~. !Jrmderdag en
-Zaturdag. deze- vermeerde-
nng in het getalj onzer uitgaven [liet
kan geschiede~ ,onder aanmerkelijk
verhoogde onkoatén, en het additionele
postgeld alleen op 4s. 4d. per, jaar zal
te staan komen, ~wordt bet inteeke-
ningsgeld met aIecht,s vier skI.'Uillgs
.verboogd, Dat iwij. z.eggen: r .en-
iuteekenaars ,bet~en, in het v~rvolg
twee 'pond vier I shillings per jaar,
vooruit. Jn de Stad is de inteekening
één pond zestien ~hillirigs per jaar

Correspondenten en Ad verteerders
gelieven kennis ~·nemen van de ver-
andering in onse ~agen van publicatie,
om met hunne ln~ndingen niet te laat
te komen. 1

SMUTS i HOFMEYR.
Kaapetad~ 6 MAart:l~.

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

aaast; l
W001li,1U1;a, doea v.er_ooPelt:

I ,;

! c-
,erd er ,sal wQrden

,I.' i 'c,
I' B. WETHlrIAR,: r :

, Seorctaa\i&i
i ~.
! ,

Schommelstoelen,

ZATURDAq~ 'J7 MAART 1880.
-·-1-~4-- ""t---- .

DE VÊRGADERING IN DE BEURS,
Dm Vergadering- ~an -gE'meenteleden der
Ned.. Geref. Kerk,l'll. Donderdag, avond
in de Koopmanëbepre gehouden en elders
gerapporteerd, 'rasr een succes, hetzij m-u
het getal der opgekbmenen, bet gehalte der
opgekOlTlPN'n, dé ~tdrift of de genomeu
resolntieu ID 8&Dm;rking neemt. '

De Kaspatadifcba Kérkeraad heeft in de
jongstverloopen ja~n 'meermalen gemeente.
vergaderingen bel~d in de Consistorie-
kamer en in dq Kerk, 's echtende en
's avoóds, en t.lkedli' na eeue lange kennis-
geving van den preekstool, in de kranten
en, soms 'ook per lC,ircfIJlaire; doch nimmer
slaagde hij er' in~ meer dan een vierde
gedeelte bijeen. te; krijgen van het getal,
dat Donderdag; stond opkwam, na eene
keunisgeving VMl lschaars moot' dan een
hal ven dl\g, om hunne .vorontwaardiging te
uiten over des j K~II'keraads presentmaken
van Ds. Stegmannl ~et salaris en al, aan
het klompje E~gEt~schen, zonder der ~e'
meente Mnmaa} tO vragen, hoe haar dat
aanstond. Men zag; onder de opgekomenen
een man als de heér Christiaan Brink, die
bijna eigeQband~g,:met behll~p van eenige
zusters, het fonds"oor den vlerdt'n leersar
had gesticht; q:ie; er nu echter niets meer
mede wil te mjLkt!n hebben, en met eene
diepe 8&Ddoenin~ ~prak, die zelfs niet door
den onverschilligs~ on'Ye'rsChillig kon wor-
den aangehoord.' l

den Men had er eeq paar snaters, de plegt-
an kers van bet ;Werkgezelschap, "Uw
Koningrijk koU;e,1' die met hart en ziel
opkomen tegen. bpt den kbeeld, dat ,geld,
hetwelk door baat onverdroten ijver tn de
kerkekas wordt ~tort~ zal worden' aange·
wend, zoo als bet ~a bet ~erkeraadsbesluit
zal moeton geschif!den.'Daar zat de, hoer J.
C. Hofmeyr. die ;"18 sprekend bew,ijs van
zijne belangstelH~g in zijn Kork kon
wijzen op de door. den Kerkeraad zei ven
naar hem genMoule ft Hofmey-r's Buil-
dings." Men~" er, bemiddelden, wier
namen wij nu ;;nJet willen noemen, die
telkenmale, wa~$er er geld wordt ge·
vraagd, onder de' ~rsteri' zijn om met hunne
beurs bij te spri~aen ; onden van jaren, die
aan Kerk- en $~tentatiefonds in., ~unne
testamenten badcl~Jl gedacbt i onbemiddel-
den, die uit ei~n zBk 'slechts shilling'S
kunnen bijdraritt doch altoos bareid zijn
om bun tijd en !kracht8n der Kerk ten
beste te geven40cb die nu als één man
verklaren, hunaë Kerk in geen enkel
opzigt meer ~e 'tullen helpen, zoo lang het
door ben veraU!$huwdo -kerkeraadabeal uit
blijft bestaan. 1 '

De geest der tergadel-iug was onvcrbc-
. terlijk. Er was' ijuist vuur geno!'g OIJI le
, be::. doen blijken, hos diep de vel'gadorden het

Ihun aange?ane ~~d gevoelden, eno~m deu
sprekers te doen gevoele'n, hoe zee= • gc·
hoor Mn van hart en zin met h-Mr .. !IS,
Doch een ieder ~ad gelegenheid vrij uit te
spreken. Zelfs qe beer Mewett ~rd ge
duldig aangehoorij, zoodra hij sprák in de
taal der ver~eJ!:~g:,. en daardoor prnktisch
had getoond,' da~ hl] altoos zonder additie-
nele Engel8che diensten kon klaar komen,

E~ wat de ~Iutiën ?ctreft, die waren
beelist van toon i~aar Tn] van alle bedrei-.
gingen en persó~liteiten. De resolutien
wraken het, dat ~e ger:veente, tegen het ge-~
bruik der laatste,~reD aan, geeusziQ"8 in het
geval was gekeJ@, én' dat Ds. Stegrnann
met zijn salaris , , nsdeele der Hollandscho
leden 8&n een ' . gering klompje wordt
overgemaakt; . bet te boek, dat
daardoor moet worden VOl'·
wekt en de 'bentldeeld,....:...(lat het
Kerkeraadsbesi teu eerste behoort te
worden , .-dat lndien de Engel-
sche leden een ijken loeraar ver-
langen, bij vaD moet worden beroe-
pen, en z'ij zijn te betalen;
en dat indien aan deze
resolutien geen.
nieow zal ,.

188d: ~ nemen om de
van £ 'L Jl. £, a. d haven.

168be, AardAppe18n,!r, be.O 1 ;,9 - 0 11 6 De ..
18 be, Boenen,per ' 1 10 .-tl -- 2 a 6 vraag IS,

Eenden, per stuk .. 0 . 2' '1 - 0 2 11 ean en ander
Eijeren, per 100 .. .0 1ó . tt - 0 11 6 hij nog niet 09JBi'tniQ'!i
lIoende_ra, per 0 1 ;f -.0 2 11 gemeente in a.a.:na.~lelb!'eIlheild

Blikkon, lsD be" naver, 'per 3 be. • 0 1, G - U 8 0 de stad dan
22 Yr. U.verg, pr. 100 0 2. ij - .0 6 2 .
3... Kutanj~ per 3 3 0', '0 - 3 0 .0 zijne .leden,
~ KaJltoenen,per 0 ó lt - .0 8 {} om to zien, n~SYIIBl

en Oran,' jerPode. Vet! '.. I ~ lil. KOlen,per 8, be. ,,1 .o. () - 1 1 0 halen US voor ..........,c ••n
lW ... ~,per 3 bl. ' , . .0 13,11; - .0 l' 1 'Nog is ef kl'd
, , " 6 be. tTi)8D, per 8 hs. ••• 0 ó -(I -.0 6 0 I ~..A

. . V.,ltená, Ip88D ••.. 0 ó: ~ - 0 ó 3 Ihet 5", ...ane niet,tt AiaT'"v --!--- ',' dan staat der
,,'~"'..I,'1 ......,.,,; ......, 'Uo~erda£', 2ó Maart, 80 WIl~nï:, 24 K&rnm • strijd voor de

: I.

, KeI'

heden. , ,

6 Plqfgeu en 2
l 8~ Tuigen
7 ~dera, Graven, !pikken,

i ens. I'
2 Paar Karpaardeu ' l

15Q Me"no Schapen i . ".;
7 V.ikens ! " •
1 Ka~kar op Veren ' '.J" ,

). 0p!,D Kar do. , ':, ',;; I
1 Extk -goede Wag,o en .w.. (~ri meer ten

;' Verkoop uI wJrden il8.n~ell - '
. - : \! .,(", .

Boul,ÏS zal. ge,e'~ll,,orden.-
lférkooping tal b~fle" om, ~.' ~re.

Stell~hboecb, 18 Matrt 1~.!~ .: '
, " J: OS.AN, ~.~,*.~:~~:'

ORe:i.-,st".
ERF TÉ KOOP.

. .~I f . ~ i:';: 1

DE Óridergeteekend~, een~ klé~eJ.e woniog
betrekkende. b~edt te X:~p~ aao lijn

welbekebd vruchtbaar ~RF, aiutb~'bov.eneinde
V&11 deze Stad, in de Ri~beeb~""~ 'Het bent
l'en net gebonwd Woon&uia ~t i....en Kamers,
Dispens en Kombuis, .fle. plaOkei!:1loer, annex
Stal en: Wa;l?euhuie, C}O". in,,~p voor een
WagenmakerIJ. De ~o IS ~pl'flt: m.et ver•
.chillende Boorten Vru~btboolp.Dt\Wijngaard,
eDI" en;~ ! ~; ;,

:j M.;J. ~iKOCK.

~UtPhW,'

DE On
heid

Kantoor, No,
S uur n.m.

I.'

!If.tlden, ens.,
{

1 Kennisgevin~ ~an lnteeke- j~o Mudden
, IC 200 Do.naars op ~ Lantern." f50 Do.' t:"AA,.~I.m

- I - teni verkoop sal aai:lll6lbodeo.
! V8N:\ISGK\1~G ~el>elaifdt )tij .Ielf, 1 Bonus'
! ~ dat' i.diu deihtel'kui.,~'" .p 'Vetkooping te
: .e "LHfrt:ltN,~ "i~Ittta~I"lar ware.
~t.t, elea 31 Dfeul~~r 11., litt ltet.ald
Iw.rele. , .. r ..~. l~~,\~ril e.k., er
, •• I(elern"'ere kt~.II~f'I.~ ~en~-
lijkl sta,Pfl~ I.ll~."u.e. ~•••u
~I' '.Y.r.erl.~Ya~ eltltlve.

JIN IS : CISN tn, ~.

, 2 Tranaportwagens.
gemaakt te Droozevlei
, 2 Span Eerste Klasse

j~reD oud.
GE

Publieke

HAV_l;
lt'1J~, ~NZ., i

1DI-:
i band verkocht
[publiek, te doen verk

e; iWoensdag,
, 's MORGEN TEN

sijne Plaats nit de
e, het'fL besloten

op de plaats zelve, op

April 1880,
10 un,
HAVE.

12 Gedresseerde 'I'rekéssen,
16 Do:
12 Jongl1,
40 Koeijen en V
30 Do. met
[)' Gedresseerde
1 Extra Rij- en
lj Trek merries en

1 Bokwagen, 1 :Sctlollsehe
2 Zweedscha 1-'1.....","",.-;

Graven, V
EIN

wat verder op den
worden voorgebragt.

worden verschaft!'
T. C. BOTHA,

Veudu-AdmJ

:Hotel van
TE KOOP.

. DE Oadergeteekendén bieden UIT DE
i' HAND TE KOOf aan het wt'lbekende
'. Hotel VIID den beer CQMBRINCK; te Somerset
:West, met Klandisie, Meubelen en Voorraad.
~ :AlIes _in dit, Hotel is: in uitstekende Orde
; De Eigenaar die in dese Zaak zich een ver-
'mogen verworven hec~ treedt er uit alleen
• wegens wankelende gezopdheid,

:Om volledige bijzonderheden I'D

• vervoege men zich bij "
" J(~NES &; COSNETT,

:Crewes' Gebouwen, :
KAapstad 25 Maart~ 1880,

&lC::W~.l' plaatsen,

Varkhok,
[ Laatste

, Boedel val~wijlen I I i i
. S BOSMAN hebben ZEERI ~E

'op' bovengemelde ,BESTE: KWAL
'I IU'il .aaust. ' AdderleystraJt.

De Plaats W
BOg, heeft eene
moJjgen, benevena
daaraan grenzende V ....'nl., lUg

! " WA .a...&.:I)A." •...,.:~ ..

voorzien van een
Kelder, Stal, W ""nhni,.H

88bbuwen, "lIeu'
met! 120,000
hoej eeibeid V
meti DOg ruim
groht worden;
Laqderijen voor nOl~oeirOEIIII

, Ivolop
en ill wegens
ges~hikt voor ,Vee,
lo 1 éên woord'
VAiRKHOK,
Pm.tseo in de
8Cb~uwd eu kan g',elJ}lU:~I1l"J
PI_teen verdeeld w

i LOS8m
~6 St~kvateD, va~ 6
!J2 KUIpen . ,
12 'i
t 1

Kelder.

! 1 Extra Wag~n ,;
; 1 Kapkar op Veten
.• lOpen Kapkl\!' qp
! 2 PRar Achtertufgen '
i 2 Spaunen do. .
1 ,Zwingels, Trektou
, Ploegen, '
1 8 Ladders, ...n~v..n.
. Boerderij- :~U

en Kleedtafels,
andere Stoelen,
Sofas, Kleeder.

Ad.,t"biltddl~neo Matraaaen,
Aardewerk en

ZIJNB'

f .. ! jf! 'lJJlje
'ADING,

·oederen
s:

Uit:de "Queeni of the
'. .. I'

'AMERIKAANSCHE VRUCHTE,
i . KISTE, I, I

Ananasson ; , F~mbozen I
Perzik ken : A~rdbeïen·'
Witte K~r8en . G10ene ~rnimen .1

Uitgezocht8 Kisten voor hU1sgebruikj;
, ' ,; :1

Gedroogde Gesneden Appels,
van ó6lb. !

Zalm, blikken van. I lb.
MJ kiaizena, pa Jes

Met Suiker gepreserveerde Hammen,
Cavendish Tabak, ,l2s. .

New York"
, "

N rpOTT~N,2 DOZIJN

Eijer Pruimen
Peren
Roode Kersen. '

bevattende. :
SCBB~PS- HN

Brown's Stevelpolitoer
Brooms' gesneden Spijkers

KLOKKEN I

Wilcox's en V~ihite
, :

, ;
EIDENHE1D. :

merikaansche Orgels.

10.
Beste

<2

'Pakhttlzeb. van
t- ,>:

& CO.

HOOGE G~RE(3TE~a(Jl,f.

BR ITS T O/W N
, l, , .

ANTR. M. DE~WITT,
ARCHITECT et CONTRA-PTO&,

BIED1. zich aan het~ ,~en van
PlW en 'VOiOrKerken,

Openbare
eJJneemt tevens
zich. .

GEOR·
BUN Paihuia ','voet IF-g), No.i0,1

als een ; i' i

, • I
, Magaz~Jnv~n

D~n be~heid ' hl: het grpot
DU In voorraad: ' " i

Verf, in Va,ten en BlikkeJiJ. ,I in i Blazen, gepakt in Vaatjes
Reuzel en Olijfolie, in V8.~~neo Blikken, t., : .
.Macbineolie, iii Blikken iV~ 1 en 5[Gallon8 i . V~tjes van 1 cwt.
Crane's, .~I!ot~nt:e~Iie voorj Kleppen ~n Cilind«!rB K ,,1i>Arw.nft ell Wit
ferpenliJil, In iBlikkeu tlQ:Kanueu ~
Bruin Barpu~ iD Vaten; !' . r
Wagensmeer, Vaatjee . 14 lb.~

561b. ' r
Zacb&e Zeep,
OxIde IJ.l'lrw'erll:

& ·e .,
t, ingetigt ~eb~D~e

e IJzerwar~n,
~; gewoonlijk., zij hebben

. ;.'

•
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~ 'Z~ECf1Tli;tJltS: "AM ;.;~t
" • j' .', to ..;'__'. 't'A' , ANZOEK!EN" .c.ge~l? vnu nel~i:!4CIIl f

, I: ten, ,toor ~e ~1il'e"klll;,{ van ::iecl 'Ia! I,'1.~er'Kaaaer. kll~(!q, iu,gezoudtlu Wl)rd~ .. VU'Jr
~ of op ~o 19defl'~~ &AD :t., ten Kantore der
ltam~r.,' '. . 'I' -I, '

t:aIariB '300 ,M ifrije woniog. ,
Ó~ ~ "~oDirekteuren,

I ' B. WETfHdAR,
'I " 8ecret&ria.

" , )talm_hu".; J~ '~ 1'880.
~ .~..ït:s.~llPr.

cl cl 'I ~:;U) I, = f...,! HEBIiJENi ai!1l
i "'&~J" d~t zij Ifll
I 'i j'! hUil uit "tiIH cidell "
0',: .. ,.. I ".
cl """"", gord dr()(j~ "<luI; ~l'l

'. idezen hal;tl,,: gl,jJrt'
lin atae t Ol" le:'t'rf.
I GOEDl!) MEI " " "
IZIJ ook \ q""ilrnie!.$
,'stelt aan 111111ljerlda,
i!.!e);evell "'onl~ bl",r

,i Eell I.:ftl:iL I!-"ur
ii h iid voo~·I!a"id,;".

, Ilt'1 Puul,ttl, w ', .:
ver neureu. \'i1': Il~ I"

: STATlONS.
i

Vérlrek van
, Kaapstad -
ZÓu triviar-
Dul'bau~
Knullfontein
Muldersdei
Klapmuts -
J'1\8l'1 . -
Ladygreybrug -

V. Wellington
Hermon, -

p.m.
335 ,
848,
4 :11
5 4
531

I 548
620 '
'6 31 .
G 50

Piketberpeg
Tulhaghweg
Cereswag -
Breedert vier
Goudiniweg

, V. Worcester
'Hexrivier -
Hexri vier Oost

Komt tev. M,) :"::1'~?;
V.rtrek van ,

I'a.m., .. 1
i 6 0, 24U1

7, 2 .. I
8 15, {) 10;

11 15 '" !
P·ID· ' !
1 li 10 581
2' 4ó 12 401

McnWi'uweg
, A. Donstabel -
: V. llitjeafontei~

Grootfontein

Prins Albeltweg-
Freserburgweg

Komt te '
Beaufort Weet

~.,
~WEEKUAGEN.

STATIONS.

Vertrek van
Beaufort West
Fraserburgweg
Prins Albertweg - .

a. m. ' p.m.
6 0,
930 350
11 0 ó 35

~. m25: 7 40
4 25 10 35
Ó 45 I • ~ I

,
ti,

Grootfontein
Matjesfottein

A. Conslabel -
Komt te

V. Monlaguweg
'Vertrek van

Montag'uweg
Hexri vier Oost
Hexrivier -
Worcester

V. Goudiniweg
Breederivi er
dereswefl' -

8. m.
i(l45' 1 10'1_

la. m.:
: 6 JOl 2 0

8 54 455' :
9 15 5 16
10 35 635
11 ::l 7 7
Il 30 730
11 50 8 13r·m.• 23G' 840

, 121)5' 0 8
1 30 I) 4Q

Tulbaghweg
Piketbergweg
Hermon

V. Wellington .
, ' Ladygreybrug

Paarl -
Klapmuts -
Muldersvlei
Kraaifontein
Durbanweg

I Zoutri vier
Komt te
Kaapstad

2 29 10 .,
2 51 11 !'
3 2 11 21
3 25; 11 47
340 "
4 2, 12 20
4 281 12 52 '
53130:

5 10 I 40 0

~ i. 0: ei ! -~:.~
, III I ol 2: I '" u)

cl I'~ tf~ I t>i,~.s.ru.u,; ::S ' Q. I Q.Cl i Q."

• --H~R-I!N-.-""""'+--I 1;-;;1 8. m~.1p. m....
, Vertrek van Knapstad - .• ; .. 1 7 10 3 l?2

" Zoutrivier - • I 2 .. J 7 2 3 88
" Durbanweg • • i 12 ' '7 58j 4' 3
" Kuilsrivier - - i 15 .. ' 8 111 4 ló
" Eersterivier - -: 21 I ,. ' 8 36i) 4 fl5
"Stellenbosch - , 30 '7 15~ 9 11, 5: 7

Aa~komst te ]\[uldern~i - : 38 ? 351 9 311 5 2B ,
, TERUG.' 'p, m.: II. mJI p. IJl.

Verlrek VRn Muldel'8vléi .. '5 38! 7 3 43
" Stellenbosch - ~ 7 il) ó9 8 8 4 .
,. Eersterivier - i 16 i •• I 8 4 88
" Kuilsrivier - i .. 22! .. ; 0 0 4 69
" Durbanweg - I - 2ó I ... ,; 9 131 lj 12
"Zoutrivier ! 3fj I 'lJ 4-'!I I) 42

A&nkolll8t te 'Kaapetsd ; ll8 i : 9 4~ 5 50
i i.i P 1~~ -_._ !'

STATIONS.

MALIUSBURY TAKLIJN.

HEEN.

; :

c: g
=!- '8
::<1 ~

---------r......;·I-'-i-:::;:-1 p, m:
Vertrékv8D~l'8lIifonte~- .... 913 I) ~4

" Klipheuveli - 10 i 51 9 til 1I"1j
" Kalaba.s KraaI- 20 i 15 10 ~ 6 ~9

AanKowst ts Malmeeb~- 29 i z7 , ] I 2 6 fjO
___ ._1

i
I ~ .

ci i ~ ,
, ~ I 15 i I:~i~ I------ -......._ --- -------;-

, , II ! a.m. I p-m4
"ertrek van MII)mel!bur~ - ... ,., 6 ól 2 Ni "

" Klllllba.s K!1'&I' 9 i 12 6 Hf 2 50
" Klipheuvel: -' 9 I 56: 7 lO 3 20

Aankomst te K rMifontt>Jn- , 29 I '17' 8 lOi 4 12
i ~ D~~e ~~ei~e~' b~rde~~UeaD ~til, wanneer er
: . p8M6gÏers zijn m~op of taf .illen lJUippen.

J i.' V. VervllT8C IDgpl~~n.

, ,
~:

TERDG.

"

High Sbenr- OfIioe, Cape Town,
, , ;. i 22Dd Maroh, ~-

INExeoa.tioD Qf ~ Judgment of the "ru
Dia\rict.a Oourt~ the followiBg Sales will

take plaoe: :- ;
Dmsiqa ~ Port Zliabeth'

lUCKIB; D~ di Co. :,p.. WILLIAM JOHN
!l\'!VLETON. .

OD Saturday~: fl1it 8rcLAprii 1880,· ~t 10
o'olock .,m., ~t Peri EIiu.bet.h.-Ho1l8ebold
Furniture, l Pi&D~ 'Pictures, Boob; KitcheD
Utenai1a,. 1StO,Ye, ~t.era.

"DiVlIiOIa of llaDonr.
J:OHANPlETBB.Ó\lABLES TointALTITZ

VB. JOB~A'\- DOBOTHEA !ORSCH.
BAU.M:, l!MTi-a .witbout ooBltnnnity of
property ~o:APB.EO KIRSCijBAVM,
and by him d~11! aáaiated in 80 ~ Bl!

need be-
On Saturday. til" Srd April, 1880, .t 10

o'olock ,"BI..,' at ~O'Ver, 450 Merino Sheep,
etcetera. ' 'i ,

JAMES ,M. ;p~OSBY, High Sheriff.

1N Executie ,,~ Gewijsden van het Oostelijke
Disl, ii.b;Lof; Z!U a-. volgende verkoopiDg

plaats hebben, _elijk :-:- .
.A.f(lee~ Port Elizabeth.

MACKIE, DUNN • Co. vs.,WILLIAM JOHN
NE'l'TLETON.

Op Zaturda«~iaeDr8den April, 's voormidda.ga
lO Dur, te PQrt $liabeth,-Huisraad, een
Piano, Schilderijeo,( Boek en, Keukengereed-
eehap, een KagQhe), ~nl. '

ÁtdeeUng Hanover.
JOHN PIETER mt.ARLES VON M4LTITZ

vs.• T01uNNA! DOROTHEA KIRSCd.
BAUM, bÓiten ~emeen8ch8p van Goederen
getl'oDwd met 4LFRED KIRSCHBAUM,
en door bem vopr seoverre noodig, behoor-
lijk geadliateer4.

'I '
Op Zaturdag, d~ Bdenl April 1800, 's v<>?r.

middags lO uur, J.e Ba.nover, - 450 Menuo
Schapen, 9D&OO~oor~

JAM~ M. CROSBY, BAljuw.
. :' \

verkocht'
t

"
IGROOTSTE VO

'M"E'i'''",, I'!

, ,

VAN

USE:iL:EN.
IN Z.UI:D: AFR~KA' : i

:92,.LJ.N(,l.EMA~KTaT~AAT" ~AAPSTAD.
I. i:

'ISAACs'f'&
as,

(10.
t liuuliek "all rit> .h1l"PSllld eli d'; Iluiten )~I~triktt'1I te uedgu.n

, Gebouwen a""IIII'rk e- liJk vl'fgrool, Iu- IJht' Il , lot b~Ic:'le, pl·aalsi'lg vaD
ra,.d, ,,·,·lhl'lI ',i) ~.·IIJ,1 "li Ill':. httld,. 'cl'·ll,ld.>lH ulh"A'nikt<len "Itn

~al;l zij", gt,cl,i~l '"'ll dil :,':;[l., .•~. IJe t'iJ~I,a .. I~, \I·le ~:Ht:~1 la ..~~
I ilt,{I\J['I(J(" ,'I' l";,',,, I e- 1.""1',1> OIj) .!, 1.1;;.;o:l:cl.<, :\I .. r k t zijude, ZIJ"

'11:-
El.S t."c" :"'''1'1-\\", ';';.: J. \ l, i:~I' l< IJlllN. i).,:tr'·ltbOVetl ziJIl
UUI!, KU_\(I'L\N f (; i':L~J t .. "f·r! ":'I)('l.j! !,;\ '.t:L; I.dl ill! billIIl

P:! 11t'1 ,'oil" \'001'.1"1·1 \,111 k l. i"l "it ,1:'" It' 1,',1"'. d,wl' er n nts 10('-
h.\\AllE SCILULlJl':N. ,..

Il (~ I I i jf. Il t ( , ; 1 i t·t ,,\ 111 !~tI

" i'
LET or 11J.£T AlJH [':S : L ,

Meub elbasaar
1 ).

Zuid ;Afrikaansche
~, ;t' I:ss:, 00, en 9~. Laugenull'klst.raat, ~~l,~!I,stad·i

,zijn ()t-lllu<treH 'c Ca'nlogll8st'1l I~ Vl!' 'ij"c"i.lprijs lr ie SI,illillg", 'HIk
la old ""n .kll Kooper Ya ' re" lJf ; , 'J\ 'r'.

Ka~toor' van den Baljuw,
; 22 Maart, 1880.

·;I~ "ZUI;D ~FRIK ."Al'" R~
U "nLK~,JRfI~:\D/'

-1----

DE loterlteni'nll ~p dit bla,' j~ in de Stad
£1 16s. en .., .1. Buitehdisltikteo £2 '- pn

jUt. t;IJ07'ILUbetaalb+,. Aao .elken iqtr.eken.ar
...ord ..,. drie ,olll! bieren pO'r "~e!t locl!tecondeo.
sir Zij die Y~ bet Bl&d' weDachen h

.,ed&~ J;IlOl:teni drie maanden ",GO.ruit
!rennIl geven "ADr~~ voornemen.
Agenten vo-O-r1de-;;ZUid-Afri,kaan

en Volksvrie~d.",
7 Geo;MUlTIIy...

~ J. L. Knobel.
.. C. J. v, d. Merwe, o,ln.~fJ·R. C. d. Villial'l. .
" A. van Reenen,
WjJ, Terry.

Cradock '~ J. . J. van Rensburg.
Olanwilliam' JjH. Norgarb.
Durban P. F. Lindenberg.
Diamantveldeo Jl Koot.
Franacbhoek • J. J. leiRoex, P. du P.I.
Fruerburg • • Geo. Hbdgson.
George. J. Kretzen. '
Graaff-Reinet P. A. Luckhoff.
Heidelberg - D. P. Marais, A..ln.
Humansdorp A. L. CbiAppini.
Hope To,", - Mooie. Louw,
H&DOTe1' De' Villiers & Oentli,l'e!.
Hopefield - D. M. Slabber.
Kroonlltad • H. J. Morkel.
Krakeelrivier - • Ign. L. F~rreira.
Ladysmith (Rivezldal,) Á. G. H. van V~ldeD.
Lady Grey (Aliwal N.) O. C. Cloete. 1
M I bu . J B. Wethmar. ,
a m8l! < ry- , 1 O. de Greeff, D.ID.

Middelburg - - Jas. Bennie.
MUl'T&yebulg J. J. J. Mariti.:
M<*Ielbaai - ,. E. Meyer, N.ZD.
Maclean
Montagu
Natal -
Namaqualand
NUllreth -
Oudtshoorn -
Philadelphia
Paarl -

en Oostersche Produlitéa
1

Ex to Taiwan" van Foochow,"
2100 KQLLIIl.:S THEE, BESTb.ANDE IN: ......, Bi E lt I G T. i ;',

HAATScnA!>PIJ'-G ELl~JTEE:aD; hue plaatsen
aangeboden hebbende, 81s p~ advertellli,Ïe in de Zuid

laden, h"eft wej!ei!S bet ont van'jlf'n "a.",: verseheidene
het lalld, bealoteu, zich te ohrdoen., vari bare kudde
plaats weidende," f; ,':

plaats ,,~KEEROM/' ill de afde~lihl! N''alJtl.i.~aland. eene
den op-deu 3ISTf1N DAG VAN MEI AA.jN~T.
, om .het rll8 der: GeitelI te ,~rbett:reJl" 'oor welk deel

nge voerd, é .

zal (lok, eeu Ossen, e~l ~oeijen worden

I CalYioia

Halvekistjes en Kistjes
boUClllOlliIZ in Kistjes, viel' kwaliteiten

,'U"U~;D'" in 10 catty en 20 catty Kistjes ' ':
Wo!riekende Orange Peko en Gnnpowder Thee.

Ex "Herman" van Hongkong,
""c· ..oufiit en Chow Chow in Kisten van zes G IBs. Potten en twaalf 3 Ibs

, " I,

Alice
AliwaJ Noord
Avontuur -
8e&utort Weet .;
Betb ulie
&shof
Brits ToWll -
Burgersdorp-
Ooleeberg -
Oeres ....
lJalsdon

EPI VER'\\' ACHTEN ALLE DAG~

ol Peggy Dog" van de Perzische Golf
DADELS, in Matteo, Zakjes en Kisten. , ,

. ,
EN HEBBEN VOORIlANDEN, '

Rangoo:Q, en Bruine Rijst, alsook MaWitius Suiker.
vo()rl'lllill<lvan alle kwaliteiten iu groote en kleine Zákk~n.

tegen de laagste .Marktprijzen. " ,
J. G.' STKYTLER cl Co.

0.28. EQ ,AB~,
8-' en 'Bran' ssurántie Ma~tsc~appij,

AD ,EYS'tRAAT, ~KAAPSTAD.; :t
! __c ' '~ __ :j_ '. <

zijnde de ~Zaken van \hare ~rihdassuranti~
, Agent~b in de. Bqi~endjstd~~ten aan ~e
van al degenen, die genegen zIJn zoodamg

I ",,:
,;'. 1 I ~~, "

J. P. HER~AN, ~retari8.
, Scbotache Kar en Patente Kar

en Kar '
kele en Dnbbel~, alle soqrten ,

w...a..n.JJ--uegalvanisecrd, Enkel e~ Gevloch~n
Bessemer Staal en Getemperd IJzer
Gesneden, enz.

Colonial, IJzeren Force,: Gfllvanis~érde Driepoot en
•.v.m" ...",,'," Wijn ., J ' .,

ELS, STEMMACHINES, ZAA(j-BANKEN
. 0)6ns, Vleeschmoleris, Lijnolie, Verfwa.renj Stopverf, Ha.rpuis,

rlh<>P"''ltvt Schroeven, Stukvatscbroeven,1 Bontjes,.: ~pz" enz., enz.

GALVANIZEERD IJ~ER,

EZE; Maatschappij,
, uit te breiden, is
n, en zal aanzoeken

'!....""",,Jo'-"'I--' op zich tQ nem~n.

Potchefstroom
Pretoria
Pearston
Piqoetberg -
Porterville -
Ri veradAle -
Ricbmond -
Robert.llQn -
Riebeek Weet
Sameeet Weet
Stellenboech
Steynsburg -
Swellendam
Sall)anhaba
8ebletlontein
Sutherland -
8omtme* Doet
Tttlbagb -'
TarkUtad -
Uiteo,~. • '

'.' Utrecht (TranmaI)
\ :.! CO Villiered~._

p~~j P.zn. ~ij~ ~ -
... ;.:~ . Winburg • ,

?,iri~·OI;::
~Y, il,. Willowmore

t ~i;~·

De;Ze1'110 Ing
vogel.

W
i

I I I i ;.

VAN DUI BYL .t lCI'., KA,p8t~d. i , .
é Hoorpn.- Het doet mij ved gelloe!(en u te bé~ichten, dat de .fl(~nelU U"iiIIj.... '/I.J
i:k VBn u !{ehoobr h~b, '~n fol,le betft b.autw,oorrl. Voor de

in gepiaatst, wInwan i ik rlegeDc j!ezo.,te Kui,lren8
gew~e8' te zijn'; van l,betJ'eltalll bevond Ik .tit d

~r8cbt eeu VolwIlssen Kuik.n oort-. dood in deo c(op, .,,'vv'c .... "U!
d. ' . I' I. .

I D\Olt wa ...-lijk .eggen, d.t uf..e BirntJiq.lebine de b..8le i8 d'ie ik O8.,rOtl,J

: 1II0elte daurann verbon-den .n: bar6leen~ulill)eid iJl ~o~ .erken.
kunt "ah dr Ion t,ri.r ~ebrUllthlllak~ al~ eell lIetuigtcliri,ft. .

! ' . Uw. D •• lJienailr,
i I ;:~ : ~7 J

I Ge~"'ig4e~~.ifJJ.,~~~j.jr uU.,ek ,~
.] Ii .. '" • ~i. .

IAN' DRa,;, B1:YLI , ,. I' q l'!,'.-i '

1 ,~ 'T. G,OB~B~~AAT,
I ••• IGB AG•• ,.ir~.'"ooa' .'DB
f '; ! ...,

;'

I, I •

Co.,

er
,,'NU I H,U

, .'. I··

Goed
! ;'

~ W. A, Joubert.
• P. Te8ke.
~ J. O. de Waal.

D. Kri~.
Q. H. ViljoeD.

..Jo' \
TO' • ...>

..A

W. A..Joubert.
A.. van Valden.
J. S. Allumlln,
P. J. Nllud6. .
H. van der Spoij.

lo A. S.pengler.
',f T. Roos, T,n.

D. J. A. VAn der Spuij.
» O. M. Doutb_ite.1

- Faure.
A.. J, Mybu.rgh.l

~- K. de Lint.
W. 1<'. Zf'pp. .
J. S. &llbenheimer.1
J. 1. Oonradie.

- L. H.. Keet.
F. RUioow.

• Jolwl TheuniMen~
'. J. Kader.

,. ,- P. D. Roesouw.
" . G. Reinecke.

J. .0. Stepban.
- Sterrenberg.;
H. W. v. d. Me",e
J. H. Hofmeyr.
H. Flljl'an. :
aea. Bar-ker.

- G. de Korte~
H. 1. Neethling.
F. Lioo Cacbet.
H. J. W8l'IIich.
G. de iJ{oc:k. ,;
o. 1WIeu.· ii

f E. G. )lalberlJe .
J. F. Pentl &; co.

• G. de Wet.
A. W DiU.:

-- :
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Domen, die I!'<'llll
tot de "Enll'e1eel1e" gs::na<qlll:e
Diet ge'l'raagd ·waren en
daarbij te voegen
I De heer A. z,.,utendl}k
!ten over de Zitplaata. n
~eente betalen er Voj()t
Il tten er 10. Dat gIDll
tjee en Juf.,rouwtj811 die vroeg'
opetsr.n en sich tot half de Eoge1eehe I
(benat verlangen, en voorsunden dat u tboee
Dutch" lauden 101ll:Qn, dat ~hnnne Kerk wat vroegllr
uit1mg, opdat 11] (de ]on~metj81 en heertjee) dan
mOOI g1ldrest ten Il ure ter }rerk .enden komen. Zij
'sonden 'Wel 'WIllen, dat W)J in den nlleht naar de
IEerk glDgen Evenseo verlangden si], dat wij '.
'nlldd~ vroeg ter Kerk .oud~n komen, opdat Il]
"Ii avon<Jia ten balf levell !ore, wanneer si) genoesr
hadden I!',wandeld in d. tuihen of bij bet dok op bun
gemak ter nondkerk kon~en komen "An~ thing
:WIIII good enougb for the Ddtcb congregation. Daar
~aren leVeD Kerkeraad8le4en, die het beelwt ~eno-
~en beden, nm De Stegm,llDn weg te nelJlen nn de
Hollen en Een er van' was al wep:geloopen van
een an lire kerk, en twee bonner behoorden tot Drie-
Ij.nkerbIijU Bet bezoek vl\)J de Engelsehe Kerk was
ook m*r achra&l Het ~allddeld getal, dat de En-
Ifelache dienst bIJwoonde, liep van 33-130, bl]
Daéhtmllal waren er dikWijls met meer dan 15 (een
litem ;Mm genoeg, hoor') en van die 'VlJftlen hadden
llien het avondmaal ook In het Hollandech jlebrlllkt,
en waarvoor vragen ZI] DUeen predIkant P Van ons
wordt geen notitie genom~n AI! daar geld nood III
is of een fOOItJe, dan kon de kerkeraad, of koeter, of
predikant de menacbell echter wel vIDden (srelaeh)
HIJ herhaalde dat hl] er Illets tegen had, dat De
Stegmann w8I!'glnll, maar dan moest hIJ zIJn 9&lar1.!
]jLten stalin Toer. ZEw bet beroep naar Oudshoorn
meg, verzocbt hl) de gemeénte, hem te Kedenken In
hare gebeden om tot een goe4 besluit te komen, daar-
da drong hl] bij den Kerkeraad IUIn om toch spoedig
te beslissen, of hl] liJn sm ken krijgen met betrekkIng
tot de Engelsche Ileme~té, want, selde hl], lijn ant-
woord naar Oudtshoom ZOUIvan die beahtllng afban-
~en ZEw W1!!t ondertllSi!Cben leer goed, dat dol
boeren te' Oudreboom hem Ileen Engelseh soudeu
laten preeken

De beer P J Bosman-kpn sommige sprekers met

=
ed begnJpen ZI] WIllen ;r)s Stagmann weg heb-
D, en liep hl] vrl]wllhg ~we~ om l'en klompje
gemaal'te Engelsoben b3 bedienen, dan waren II]

ontevreden Hl] atelde vol(lr ne Stegmann aan dit
~omp]e af te staan, mits de Engelsche eongregane
£508 per ]IUU' zou ge,en tot benoeming van een ande-
ren predikant

Dit voorstel kon evenwell\l! IImendement met In
steaimmg worden gebrsgt, en de heer Boeman drong
er met op aan

De resolutie werd unaniem aangenomen.
De heer Haupt merkte Dog III\n betrekkelijk het-

geen de heer Zoutendijk had gezegd, dat de banken
'f6ll1g konden I\tgeetalln wordéh bl] de Engelscbe
dienst, .daar twee personeb toch niet voor dezelfde
bank konden betelen Ook meende bij, dllt men niet
.t te haatdragend moest ZIJn Ill) zelf WIUIbereid
'foor wat ID te teekenen, indien de Engelseben een
éigen Kerk met een eigen leeraar WIlden st ichten

De w.erkzaambeden afgeloopen zIJnde, stelde de
heer Haupt voor, den Voorzitter te bedaoken HIJ
hoopte, dat men altoos zlllk een fllDken voorZitter
lOU hebben Het voorstel wrlrd gesecundolerd door
den heer J O. Hofmeyr

De Voor.zltter OOdaDkte toen de verjZadenng voor
hllre uIterst talrijke opkomst Over bet gebeel hRd
bl] ook DIet over gebrek MD orde te kIlIgen UaAr
'W,IUIveel met vuur ge8proken, manr dat Wil! geen
'W'lDder, want WRar het bart vul van 18, loopt de
mond van over Ue ~eDomeu .fl'tlolutJen zouden
argestuurd worden naar den KerkernAd, en apreker
UItte de hoop, de vergaderd~ meOl;lte sp ledig 10 het
Kerk!(ebouw op eene ge!'fjgeld belegde gemeente-
liergadenng weer te ZIeD l Daar het dezen a\'ond
fehleken WIlS, dat de dam,. volkomen veIlig waren,
lioodlj!'da hl] leder UIt, om wanneer WIJ een metlOg
!fielden, ZI]n vrouw, docliter, zlHlter of 8weetheart
!hede te brengen lJan 'ou men zo~en voor een
!luimer lokaal, WMr ZIJ .llen lItplaatsen 10uden
innnen bekomenop voorstel van den be'lr HRupt werd nog eene
dAnkbetUlglllg toegebragt ~n degenen, die zicb door
liun Ijver voor het aan den jZang zetten dezer bewe-
gi!t$ zoo verthenfteh]k gemé.akt en voor ,le goede ZIIak
rUlmscboots vl\n het hunna bver gehnd bebben

+-

Rondgaande Begtszittiogen.
t

(TI'" Olers/mln I~ Reljter Dtcyel )
OUDTSIlooRN

Z:\.TliRDAG 2d MAART 18&.l

i\.dv Jones trad op voor ae Kroon
!nn Blow" wOQnachug ot VIelplaats, pleItte ach nl-

Wit al\n de mlsdllRd van ID raak en diefstal op \\' y-
nandsnvler 10 den wlnkql van zekeren Barend
Andnes Sple! Von0l8 2 )~ren bRrden arbeId

le~(n 11m dmg, bescbuldigd val) dl"fsUlI VIlO een
o~,. plellte Diet acbuldlg, !nRar werd door du June
ecbuldlg verkllUU'd i .

\ ODDl3:3 lRren dwnngI\T111d
Jm obu_' C0r1le118 pleItte ~Iet schuldIg voor !Innran-

dID!" te weten mIshandelIng vlln ZIJDe vrouw, die als
f1jstUJge vekl8l\rde dat hIJ !Jaar, terwIJl Il) In IDtere8-
8IIntd posItie verkeerde, h~ geelaf(eu, op den gron1
gef(oOJd en getrapt Ha~e verklanng werd be-
\1estlf(d door zekeren Jacob le Roux, een ooggetUljo(e,
en Dr 0 Hare adViseerde ldat de vrouw mwendlge
knellZIngen had bekomen, ale het gevolg Vl\n zooda-
Dlge f\Rnrl\ndwg konden Zijli
l Itspraak der JurIe p-eiw"one

drIe mlU\nden harden Rrbeld!
'ozif E::.w, een arbelder'f' oonllChtlg te Oudtsboorn,

werd beschuldigd van straf ren mRnslRg op Jacobus
Haffken Pielt Dlet-l!Chul g ,

!\.dvok8l\t lnnes verache~n voor den gevangene
Yerscbe1dene "etuIgen bn4den gezlen, dat de gevau-
gene den nl1 overledene geslagen, op den grond ge-
worpen en getrapt had O~rent de aanleiding tot de
ruzIe tudachen die twee achiJn~ echter geen IOlieh~lDg
te zIJn bl}l{ebrngt

Ur O'llare bad hJksch<luwlng gebouden De ver-
aIagsne, die den dng nil tie Janranding overleden wa8,
bleek geetorv6n til zIJn I\I\n eene kwetsuur aan het
ach ter hoofd ,

Ue J urv deed Uitspraak 1an acbuldlg 8I\n strafb&ren
manslag, met eeDe I\81lbev1hng In de barlDhartlgbeld
doo regters J

VonDIs les mMnden ha~en nrbeld
Jail Jmltje8, een arbeId r te Oudtshoorn, beschul-

digd vl\n verkrachting 0 C.ltherlDa BUJ"!' pleitte
niet echuldlg •

{1~prllRk der Jun nIet schuldIg De gevan-
gene werd oDlslagen I t~"JltWW"IJ.

Golwth Anthom~, eén I'lrbelder, woonachtIg op
Mestkraal, dIstrikt George f etond beschuldigd van ln-
brMk met dIefstel, vaD een galloD brandeWIJn, Uit
den kelder vlln :Malt~ys .Johannes Klein Pielt DIet
'!Cb Illdig

lltspraak scbnldll'\' VonDIs 12 maanden dwang-
arbeid '

Jnco/nt..s Bm II~, 1\11asBn., en Sanna Klaa. beechul-
dlgd 8IID dé mlSdR1H! van mbraak met diefstal UIt
den Winkel VRn A brahRIll Ral1ff

lItsprlUIk 8c!.tuldlj.! \ (lnnts Jl\cub BarDS 2 Jl\TeD
tiwan;.(lIIbeld en Sllnnl\ I n\RRndeu ure

DL 'Il00ROZ \. \.1{ \ Ai\" BARNES n van alle gezindten
1 twee pel'l!Onen achlt-

l)e heer JODl'S zelde RIll puoheke r.anklllger, dat de auvel:lll:'llell~, nnmeliJk de twee
\")I;ende lank dIe was vl(n Barnes ~eOlor en Bames Il) bet mleeehlen
JunIOr wegens moord en lIanslRg wet voornemen om de beglllfe-
moord te bedn],en De beer Leonl\Td, dil! len beboeve te wonen, of
der j.!eVllngenen optrad, vet'locht bet Iluf lt. t verhoor UDtI:ODI8ec:ralt.ed,"predikant,
der zsak nl\8r hC~ Hoog Cieregt8hof le verWIJzen, op rSZ'IIDOUQ,en, ook II), door deze
K!'nd dat het moolJeliJk ~Oll ZI]n, eene onbevooroor- OOQ:100'1l811(le ZIJ niet ID de
deelde June te \llldeD ow hlUu te booren, en dat, daar weldéb1l@(le ~l"IlIIlCI'"D stl.l&'en.
ZIJ 0p de pllUlts bedreven ....as er eene groote opgewon- vreemdelingen onder de
denbeid best.oud HIJ wedachte geen &l\DtljglDgen op oude heer Deveniab, n0e-

I
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Renll

sijn nog op de vlak-
j nrwacbten ben
naar hunne huisen

Van solDmige
(vooral grpot vee) teruggeloopen
Veel van dit vee ie opgeY&ugeo

of p:taiaRt. Hieruit komen nil
proeeeeen milt ife natuurlijke geyolgllo

boeren en bekenden
af~~I()oDene IDlUlnd hebben wij veel rCllrenge-

bad. ZOO veel er voor _JUien niet ge'fl\lIen. De
nvreren waren ondoorgA8D~r, p'os~ , bandel en an-
der verkeer gel~remd. Til geh]ker tijd moet bet in
Natal ook vree~hJk ge~end bebben Men legt
lDeer en geweldiger dan in lie liJ,atste 20 jaren. In bet
dietrikt Utreeh~ lijn wegé,n. ife afwesigheid van het
vee en de vele regeDl solllmtge streken bijna WOElit
De wegen sijn id lammige wijken onbe«aanbaar

Op den 8a~n Febrllarij hadden wij one
nAcbtmaal. litt opkomst toonde eene verbete-
nng. Er w&18n12 wagen. van buiten Zoov.el hebben
wij in d. IlAt8te' anderbalf of twee )Aren niet gehad.
Het 181 een blijde dag jlJn, wllnneer de gemeente
weer bereteld 1lI1 zijn. Bij de .oorbereldlDg t')t dIt
laatste Naebtmarl maakte m. Neethling un de ge-
meente bekend, I dat bij niet naar Beaufort gaan lOU
BIj selde te blijven om den wil der gemeente Utrecbt
en der Ned Geref Kerk fan dit land. Deze bekend-
milking sohlJnt der gemeente regt aaogenaalD te lijn
geweest, Op den Maandag oebtend na den gewonen
bidstond, veraocbt een der ouderlingen de gemeente
een welDlg te willen bhjyen. Een ander ouderling
stond toen op e~lelde, dat bet bem oPKedragen Wil
De. Neethling ~en8 de gejOeente een IId,.,s aan te
bieden, BI] 1111 het voor Pé gemeeDte .prak daarin
blllr bli]dacbllp UIt, omdat b~r Iet'raar betloten bad,
nop: onder baar te blIJyen ZI! gaf bare bereidheid te
kennen om hem te ondereteunen en harteli]k mede te
werken 10 bet bêlang van de gemeente Na het voor-
lezen van het adtes stond de eerste ouder hng weer op
en zeide, dat beml veuocht wal OlDnameDl de gemetl1lte
Da N eene bel1rs te oVl!rhandlp:en Heze beurs WRI
een klelD p:eacbf!nk door bet unwellg gedeelte der
gemeente Z Eerw gebragt Alle een bewiJI van hare
liefde Dit geaehenk, lOU gropter gew~8t liJn, waar
bet DIet dat z',oule leden der gemeen te nog verstroOId
waren. HIJ (de ~uderhng) sprak bl] de overbllndip:1ng
op hartehJke WIJS den leeraar toe, gewaagde no de
moeiJeli)khedeo die bij hid Qloeten doorleven I!'edu-
rende li]n verlIliJf IIldMr, en betuigde IIJO eigen (2 Maart), de dag van bet 25]t.rljle
dankbaarbeId el) blijdschap lnowel ala die der ge- van AlexIInder II, nadert met raatebe
meente, dat' hun leeraar nosr onder hen blijven lOU het den Keizer gegund Zl]n dien dllg
Hij sprak daarop de gemeente aan en verm ande bur 181 de gehellDllnnljCe hand, die in bet
eenl$lesind te ~iJn, harteliJk, ltefdenJk en II'l\&1nein zoo&ls ZIJ gedreigd heeft, bem "óór
de belangeo der ~emeente met liaren leeraar mee te 1 Dit is de vraag, dIe op dIt oogenblik
werkfIn. zwetft

De. Neetb1ing bedankte dlUU'op voor hel adres en al8 ware bet op een vulkaan, dHI de,
het geaehenk, e~ .eide, d.t het bem It'er aangenllRm ie, omdat men den krater nOl{ niet
WlUl, het ge ..oelen der gemeente zoo duidelijk te ver- neerslagtigheId beeracbt hier j
nemen, en meende dlllruit ui mogen rekenen op de van ener;rle is er In dit p:roote rijk te
bartehJke medewerking ZIjner gemeente en ,er- de ondelllardeehe omwentehng wef,lt te
wachtte dat dan de legenlDgeo des Heeren op haar en met ~oed gevolg te bestrijden. ~r-
r1l8ten zouden in de k:inien der hooge arutoeratie,

De beure bevatte £66 OS Bd Deze som, gevoegd van den troon beboorden te zijn, eene on-
bij een geacbenk van £25 17s 6d (yer&l\meld door Id en zorgeloosbeid wallr, ,","elke aal! de
een broeder ilJ de gemeente en op NleuwJlI1Ire- der regeering van Lodewijk XVI b~rin-
dltg overhandigd, en bij Ilildere geacbenken (van bet 008terache fatalisme VRnbet Rue-
leden die OIet de ;;elegenbeld bsdden om tot een doen IlItkomen "Het lAl wel gaaq," 18
of lUlder der g8llcbenkell te kllnnen biJdragen) maakt waaraan ten allen tijde eo cok no de Rus
een bedrap: van ~109 18. (Bonderd en negen pond WiSt hiJ slecbt hoe Iwak de keten 18,

en 18 sbllhngs ) vlllthgt I
Bebalye deze som onhing men Neetbhng biJ den hrllcbt generaal Drenteln,chef

bRar teruiol'komst een gelChenk tan £11 lOs (Elf ' den T\eil8r !ltn plattegrond VIIn
pond, 10 sbill) van oon }lMiI' leden der gemeente tel' men biJ eenig .. gIjvangen genomen 01-
vergoedIDg van hare reiskoetep bad, en waarop de plaats, waar II

Ik meld u dell! dIDgen, nle~ omdat de gemeente van dynlImiet ontplofte, met een rood krUl8
Utrecht roemen WIl, milar om in de Kolome de ver- De KeIler sloeg er boegeDfII\md
denkingen tegen onze Ned. Geref Gemeente te duen en dientengevolge ooI{ de g-eneraahnet
opbouden. Nog onlang! zag I. in de Chnlten eene ge. ne hgtzlDoigheJd onder de gege,"'ntolD-
heel acheeve ,óorstelling. LJaar werd jlelegd (nl\- I e,,,nllUl{IDII'LU'"te verklaren'
p:enoeg het volgende): "Advokaten moeten ook ugd ie door bet noodlottige opvoedings-
boeren Il]n in de 1rans.,lIRl" De Chtllten vroeg' den mm18ter Tolat,)l tot In den grond
In boe ver moeten de {lreduranten hiermee lD.tem- liet dit volkomen ID, en toch "li]ft
men P Onze gemeenten lil de TransVRal hebben veel 10 lIJnIl betrekking Onlan~18 men
voor hare eljl:ene en ook I\Ildere leerllRrs over. De welteo op het hooger onderWIJS te her-
Ned Geref Kerk is nog tn,~ wat zij welen moet en couranten namen een Ijverig deel aan de
worden kan, doch met betrekking tot de verkondiging onr de voorsreetelde plannen
van God8 woord en hen dIe aat woord brenzen doet la vbrtU, dit ie bet juist
ZI] reeds veel en verdient geehe zulke verkeerde voor- vreeet. Unarom heeft bl} 818-
etelhngen -Corr~~ _ zIJn mlmstene laten kOlDen,

de achoolquaeltie, in we1ken

den Keiler hef heeft en bem als IlIlnen
In zeer o~ewonden ltemp:ung

en de gegoede klasse, bet II van
alill rampen nan deze beidIl kla_n te
Men 18 dan ook DIet ten onrechte seer
dele gISting, en mbgt bet ongeluk

eeo der roekt'loole booSwichten, die met
TUUr 10 het dwster hlln werk volbrengen,
misdAdige plannen alaagt, dan I.! het 1I1]na

mou.1'Mzulllln apetalIlI, de boogeeebool
hPJ.Lli,m,.n. en dan geen el1~el student lDeer

18 Voeg daItorbiJ bet gem II
ILIil1riatriotillllle bij de hooge stAatlatbbtenaren, hunDe
ujllrlulclht, en onderlingeo nal]V!!r, dIe den een ei' toe

lDaatregelen van den anderi'n te verlammen,
een flauw denkbj.:eld van den toe-
levell Elke dil!!' kAn ons nteuwe

men nu wat 18 bet gebeeemiddel tegen
-'dan weet memand daiarop te antwoor-
natuarliJk, want eer men overgu,t tot

"""'U,,,,,In eener Ilekte, dient men eene diAgn088
te trachten den letel der kwaal til ont-

dIt IS het ]ni8t waartoe onze pohtieke
1l:'1I1~eesJtE~i'Emten eenenmale onbekw&llm II]n. Voor-

Aleunder een der vorsten, die bet
alk wenachen eo Willen, maar bem ont-

h_' ....rn .. iI.'Ln,,,,,. t'n.ergic J»11 NIcolaIIs zou
bier be~et op lIJD~plaats

le de voret, die IH\ Peter den Groote
I volk ged8&n he:eftl, maer In som

nn,n"l.t..,n 11 bij te sDel en te ver gegun Het
OldQ8[lde aan een volk vrlJzinntge IDllelhngen

ac~l.nJlen moet beginnen het in staat te stellen,
en DIet te mlsbrul~eo Enkele ont-
dIe In bet Weetejl de maa~pplJ

....... "", ....,..... bebben, geloofden IUIO het R1l8-
weldaad te beWlJlen, door de 'glnde
en lOstelh n"" n eepvaudlg naar hIer

te brengen, ma&r y"rloren daarbl] ait het
ontwikkeltngaperiode dIe volkeren door-

.w_,,,,,,,, Ug. binnenlandseben ItrlJd 11] doorgeetaan

Londen, 24 Maart.
I.! van Nieuw York terusrgekeerd.
zijne nouw, die door Gritll!ache

waren p:evangen genolllen,
hulp verleenden aan de noodlijdende
O ...t Roumelié, lIJn weer ontslagen.
Sbereef vlln Mecca is door een dweeper

ANDS TOEt5TAND.

J!é~;erilburg.acbrIJft meni op 21 Februerij:
Dmgadag bad de aanslag op het leven
al]n elgen paleie plaats, eo ale door een

nm' .....'Rm dil geheel Il keillerhjka familie aan
weini.!e ponden dynamiet meer en

I!Aj~k()mllt van den Prinl! van H_n waren
Beden vond men op een der
der Néwa bet hJk ,an een
van de derde sectie, door

QOI_II.SlIlKElndtJorboc)rd. Wat sal de dag van mor-

Op den 15 Februari] wer" Uit st; Petersburg ge-
achreven :~ I

Groote ellende heeraeut ID de Tranekaukaal8Cbe {lro-
VIOClen van R1l81and ~ alecb te !)Ogat vRn dl t )aaT
heeft er een hongersnood.: ve~oor&l\Ilk~}en de treurigste
talereeien vlln den toeet3nd In die slJ"eken worden III
ad bladelI: geachllderd In een kleill dorp, Umll ge-
oaamd, verkocbt een h1er ,liJne ;be'j_dekInderen, een
knRap van zeven en Een ImelS)e ""D ~ Jaren, v"or 20
pud grRai\. Niet slechts In het Tralillkauklllll8Cbe ge-
bied, mMr ook In de aangrenlenile Pllrliacbe en
Turbche proVlnclen 18 de hongereO(lód UItgebroken
lOodRt van dien kant ~ok v.,lstrelu !leene hulp t~
wftchten "tAat Groot 18 de nood i.n W88turakRn In
het Wan.gebled en In Tdrkscb-Arrnilliie

Verscbeidene personen lIl)n dlUU'reedIl van banger
omllekomlln, In het IUidt~llIItell]k p:édllelte vaD Trans-
kau~aale, nl de "rovin le Lone, lIgt de Bneeuw ver-
acheldene voeten hool!', etjreen nos: !tooit voorsreko-
men III Een pud t!\rwe k08~ Mldur 4: roebels In Ru-
eba heeft men 150,OoO! roebela bi~ngllbraebt ten
elOde j.!l1I8inte koopen, en bet onder a. behoefbll~n te
verdeelen, doch dit 18 ,018'trekt ontoeJ'éikend In TIBia
II eene rel!'eerlngs..commil8l& inllellteld, belaat met bet
nemen VBn maatregelen l.er bestlljdinl van den nood,
en de .tadhouder van den, Kall-kllllll8 haeft een bUiten-
gewoon krediet van 1mihoen roebj!f8 aftngevT8l\jld

Volgenl onlanga ontvllnp:en berIchten &11D te TiBI.!
ladingen Amenkaanacb g!11I\naangekOlllen Het trans-
port der leveDllDlddelen lis t'cbter dóor den slechten
toestand der wegen en ~e buttenge"'pon groote hoe-
veelbeld sneeuw UIterst mpeleliJk. aet 18 ter voorku·
mlDg 'flin d.rgehJke ellende tin ook toor de ontWik-
keling van den KIIIJko81ilcben bandelilalr te wenIICben
dat de Tranakauklllll8Cbe epoorw...g, ".arvoor de con~
Cl'll8le op het elllde van het \'Origé ~r verleend II!,
.poedlg. voltooId worde

Een pas odfVllngen telegram van
legt :-Een zeer belangriJke blief .tllat er in de
VolkHt61l1 Villi den 20sten dezer HIJ il geteekend
door den heer Smitbers, eell der geweIen voorstan-
ders van de annexatie, en oud: hd nn de Trane-
vaalache eommil8le voor Fillantlen HIJ beWIjst in
li)n achnjven door daden enlcI]fers, dat de 0Naye
omtrent finantlen voor alle prakU8cbe doeleinden een
bedrog ie-dat de achuld 1I'erIDeerderd le dat de
ln'undbellIIIting en erfpacht milt 10 percent yermin-
dlJrd eo dat de achuld vAn bet Gouvernement '"leen
voor Intereat op geleend g'éld to~ +16,992 251. Bd,
geel.e!len ia Na nallu wkeunge 0V8fWeglng der Cl]fere
komt hl] tot de slotsom, dat de lOkom8ten niet mlllDd
op maand vermeerderen. l)e achuld wordt ver-
meerderd In de onderstelling dat de kaffers moetell
betalen -Op de grensen la het nog steed8 onveilig
De bevolking van Natal en Grensplaats (twee plaatl-
les op de grenzen) vragen beacóermlOg voor ieven
en etgendolD In dil W.tnell StAlIt een IRnge carree-
pGndenbe betreiFende RllIl8ell en het Engelacbe leger
De bewenngen van deb eeraten worden volkomen
gellwfd en getuigen treden vn]moedig te vooraehi]n

COHR ESPO ND:ENT [K

TULBAGH

.Aan den Redakteur
Mljnbeer,- Waaraan zou het toci'i te WIjten ZI]D,

dat WIl zoo laat eerst een v6l'8lag In 11" blad kregen
aangaande de echoolinwljling tI! l'id~b, en dlln
nOil zulk !len onnaanwkentig 'Verslag! Kon :le raJr
porteur den naam van Ds fRobertéon :Wet verzwegen
bebben, liever dan uwe leler8 te iloed denken dat hiJ
Dlet te bU18 WRSf 'Vas ~et heID dllli' ~ zwaar om
Da du T&tt al het werk ~e zIen vemgteD terwijl
lIJn predibnt ln hU18.t om4t hij kw~&d I.! op
onzen ~bten boofdonderwi]ser ~ 'Bet heeft mij
allang gehinderd dllt uw co.rre8~deJil :loo gretllZ" elk
klem ding, door ua R g~n, publl~rt Let op
de scheve vooret.tolhng d1r hiJ YIIO Ae verillldpnnll
voor de tl!ekboereD gegeven heeft. DI; du TUIt b- ..Ct
een IUlll8praak gebonden ~lwI)1 I).R_t1ecbts eel' aan-
merk1ng IDllAkte H'le beeft hij !rWj1.en velgeten
bekend te maken boe het laatete l'inDtérfeeet bier I~
geVierd,. EIKen avond ,van de We.l!:KkwameD lIJ
te IIImen ow le bltiden, eo na het bld~r 8tapten pr&-
dikant eli b~du~rgaI;.., re I de MIlton,. bInnen Om
~at te d~1 Over geeeklt)ke dlDge:o t(! spreken f
Neen, q] bragten den ~beelj!n a'tond door met
wereldiclle bedereo te bebefenen v~ een entertain-
ment. <J?k dIt beeft aanfloot l(ege1én aan de op-
regie Cbtlltenen 1D de gemeente. "" beb lang ge.

Een artikel in de Trll1l4vaaJ bevat liet volgende
omtrent de .

VERGADERING VAN HET VOLl{SCOMITE
OP 8 MAART 1880. '

Op :Maandag den 8sten :dezer, werd qp de plaats
van den heer Jan Pnnaloo de aangekondigde ,elga'
den Dg van het VOIkac:oOlité gehooden. Gednrllnde
den geheeleo voormiddag kwamen er nog leden aao
lOOdat de vergadering eers' om 2 uur 'I namld~
geopend. werd De heer M. W Pretoriua"agtoerde ala
VooroUer, en deed bet ll$lwt der Vergadering aan
WIltenai, dd 12 Febr les', voorle,en, hetwelk door
de aanwezige leden werd RQedgekeard Daarop gaf
de beet M W Pretori1l8 v~rslag nn wat er met he~
voorgevalleo 'Wal, sedert den lOden December U ,
Iflet betrekking tot het arnBtereo en de verdere be-
handeling van het C,;mlDeele prOCel tegen ZEd. BIJ

z,!e«en, omdat Ik met. jlIIArne een
wil bekladden, !DAArle b.., rezt, lO<!
n:.~lJ' donl'j!ebaAld wordt 10 de I 1lI@lu...,.b!adAlD,
~",ljJ anderen, die Plet wa&rdt:r liJD sijn jtlChoen-
nem ~ te malteo, lIP die wonderh jke dl~n doen
DOOlt wOJ'd. &8Djlt'roetd f !liJD brit't wordt 'te l&n«'
maar daar hei de eerste maalt' dat ik U ~ UJ'
boop ik dae dien nlat ." afgewU6ft worde.a..-+Ik ben;

: V.I1n~D VAlf RxGT

I
HET ENGELSCH iP~EEKEN IN DEI HOL-

LANIJSC-Bi GEREF KERK,
Uniondale, 23 Maart, 1880.

A_ dM 1l«kIJcttlKr

MiJDh8ftr -Ht't II b~st vervelend ow te den boe
v~l er p:t'lCbreven wordt en ook gesprokeu ojy~ de
dnngendt! noodsskefijkbeid, die er &eelaat 0" In die
Jll'OOte behqef18 te ,,~en val! be* Eng-elec1a r: '
ken In onlll kerk aar. d. Kaap, omdat bet o~m.."'d.
;rat.cht van da aanhangers onset kerk aldaai geen
Hcllandseh srenoeg .erslaat, om een Holl.ait dach.
preek &an te booren. I

.Voor Iemand die met de Kllllp bekend II, I.."het waar-
liJk een nwleel luIira ~ booreo OP gee u dorp hier
boiten wordt 100 mm Engelac:h ltesproken ala In die
groote en verbehte K'I\8pst&d,..-behalve in &&ken
eo lelf dllllr viodt men/wordt er Hollandach 1lM~
Ire. en verstaan. OuJa~ kwam 1k ten Muters kan-
tore om saken te on~ken. Allee werd; nrrigt
In .het Hollandech. :peoaelfden clair nam Ik 13
COple-traDiporten wt ~ten Ri!gisllatiekantoré en.
.prak tl&&r niets dan RIlllandseh. Ik werd ,oei ver
staan, en dadeli)k 18h4\peo. Ik WIIII 10 .ele Koop"
lDt.U6huiI8D, 100 ala bij Ponce, Vlnt.cent, Fnller en
anderen, en op vele rrokllJ'eUl'lkantoren, eo heb
nooit beter Hollandsch ;geboord dan daar Il_keo
ward. Aan mIJn logitehul' bIJ den beer Itavlett
WlUl het SZ'edunll:'.tamp4mtl ,.01. Daar sprak n'iemand
lDet ~IJ Enll"e1eeh--dan eeu enkele A1nkaner-lelf.
WII"'D daar J,(lgleegaOjl8re van Grahamstad, Natal en
an~ere plalll.eell! en toch acbaamden sij Ilch niet me'
IDI] Hollandach te spreken WIl men de wereld
doen gelooven, dat er nie leden van onse brk a&D
de Kaap te Vln1eD liJn, wier familie jleen Holland8ch
kent, ten mmsten met zoo reel om een HolllWn.cbe
preek te kaDnen Vel'lltallll ?

Dolle met Hollandsehe yel'!ltMnde aanll.ngers
oneer kerk acbl)Uen)Dlj v"n hetselfde geblllte, -.e IlJu
ala ,.oor een tijd de eljl:llDllare van de alagthwHil aan
de KlAp !faren, die dee ZondJl,ga tot eerste gelWapen
hielden ouder voorwendeel van In de bebo~n te
voorzIen vao de arme 1tlA1IIe, die DIet ill IltaIM lijn
Ztlturdags &vonde Ilcb van vleeaeb te vcorlÏlln.
En wat zag men toen? Dat ae)(8 notabelen mat
hunne riJ'OÏjlen dea ZtlfldAjll oehtends hun il'leeach
bi] bet elAgthull n&llllt bet botel HembuJi kwalDeo
balen, w&&lOnder self. reD )ldge _, en waaroYl'
ik dadelijk .prak met *heeren Van R,rn en Sebee-
pers, en opmerkte of dellulken dan nu ook ZRtur-
aaga bun uns te lut ontviagen om zich te
kunnen voorllen van het noodige .leeach 'oor den
Sabbat' ZOO werd ctua bet vleeeeh halen bIJ het
slagthulS op den &bllttdag eene mode =-en.soo gaat
het baast ook in de KIII\P, met dien lut om een En-
gelsebe preek te hooreoi

W I] hebben mets ti!~en Enp:elache diensten In
onze kerk welke den nuw draag~ 'fan" ve Holland-
acbe Geleformeerde K.rk," ID&&rdaar ben Ik legen,
dit t Wl] dien naalD loudeo gMn verbasteren;.

Ik ben, enl
LIDIiUAT DER HOLLAND8CIU GI!:llBII' }\.B&II:.

.
:MAANSV~RANDERINGEN I

Apnl, 2 Laatste K~rtier, 70 27m voorihlddags.
Apnl,9 NIeuwe M8I\n, 4u 2lm namlddap:a.
Apnl, 7, Et!l'IIte Kwa.fIler, Bu 28m nllmlddllgl
Apnl, 26, Volle Maaf!, Oil 4m voormlddllfl'B.

VEE EN LOSSE GOEDEREN
I

J B.•• WArs Eli CO.

Maart 29 -Klapmuis Statie, Schapen, eo.
Bokken, van J J Fl: Jol1bert

J W MOGRRKBS JR EN CO
AprIl :! -ADIJsijops Malmesbnry, Vee en

Losse Gv l~ren, vali P J de Vllhers
April 0 -MatJesfontelD, Vee on Losse

Goederen, va.n J J" Kotzé
Dg VILLI~R8 nnRE BN CO

Apnl. 5.-PaArl I Vogolstrnlleu, YaD D J,
du TOIt

AprIl G -Klapmn!.s Statio, SmeorlVaren
cuz, Tan John WeJ/d

•DE LJNj EN RETlfr
, Apnl. 6.- Bonne'Esptlral)C8, dist Plqlilstberg,
, ee en Losse Goederen, van A Retief

F L. LIli'DENB"RG BN CO
Apnl 10 -Wol!'cester, Vee en Losse Goe-

deren, van H '1'011 Jijltll
E H, • !>100RD8N

Apnl 14-MIJuQlpost, VOIl en Losso Goede-
ren, van B L Burger

DE VOIS EN THERON
Apr" 14 -V j)OlttO BoschJ6Sveld, afJ Wor-

certer, Voe on JAssc Goederen, van J C.
Botha

GOLnSlII(DT EN v REENEN
AprIl 15 -Hlet~nll, CalVInla, Voo on Losse

Goederen, vau J .Iacobs

,...,\
I...--VA.STE GOEDEREN

J. S. )IARAIS EN CO.

Maart 30 -Paarl, Vaste on Losso Goederen,
van A &; G DODllllj.{O

MMrt 31 - OtlllJl'kud, Rcht{'r J nnrl, Vaate
en Los8e Goederen .. Vnu 0 J T Dreyer

C PIUTCHARD

AprIl 1 -Beanfort West, Vastgoed, va.n
SeGreef

P P v ZIJL

April 14.-Acb~r HexrIVlor, Vee Vaste eD
Losse Goederen", "'au J W v ZIJl

, pj J BOS M.A~

Maart 31 -StttlienOOsch, Vaste en LOSIe
Goederen, vau Mej: P. de Waal

April 15 -Bot~la.r1, Vee, Vaste eu Losse
Goederen, van J e. BoStIlliIl

A pril 16 - Bottela:ry . Vee, Vaste en LoSlie
Goederen, van J ~ de Villiers

~HIPPIN L'H ~~LIJ

TABLM BAY -ARRIHfl

Marcb 24-GoleoQda, bk, fl'lI11. t)waus<!11
U-LApland, Sl!!t, from MaunullS
2ó-Ohrutl.na, ch, from Aljl'03 &y.

TABLE BAY -:'AWED

March 24-Hvdrs, feh, to .Algoa hy
25-MuPritba, bk, to >\.lgoa &y
:Ji--.Nereo, Ital bk, to Hangoon
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