
;i~-_l"v~
" CQ.,
~65t,..t.

'J!!(J: ,~,~ t ,.;c, i "i, i,
I ~ .f '

ZUID.:lffi OOSTAFIlIKA.\ l'\SCHb: ! ; , 1~, . '';, " ,
KONINI(LIJKE ·i4AILDIBN~'l., i·' VERKOOUING VAN:; i, ................. ~

Pe s'oom~~~~~~~:ti),"UNION·
1

; VOLBLotn:PA AKDEN, I. ,

De ~toOlUbooten de-er ~["at,;chappij Hrtrrk., D; , J~ BEEREN ~Jt~ES '" 00,: beho?rtij~ :PA'AI
ken v: Il Knar6ta I na.r ' i, " door den ~eelr' J.. C. BlURB daartOé, ',' :" 1

'ENGELAND . : g~malt'lgd, sullen '!"rkrplDg boaden, aC~*\6r !,::' " il> :<,:' ~ t' rIIIIlIIi~~'1~4b?"'I!JII'~
" " Koopmansbeurs,. " " ' 'i ,- '

via, Madt·ir., OlD ~tfl nlld'i!C~1 .virLs'a~, re; St'. :0 0' j ( • " 'I I ' "
Helen I til A5cenwlIl ailltl~~t:.I'nde op bepaal-le 1 'p Ings8aO', ,20 Aprl, I, x.; ..

tu.schelltlJdrn. : ' i .;.P, I 'I

- ARAB, Ka t. CAIN!.:S, 27 l\ptil.. 1, s VOORl'lD~AG~ 11 UU," • ,DE Ond~tgetel' I

NUBIAN, kap: 1l\1~[l1:I1~~:, 1.1 MeI. ',' Vandevolgende~nJangeMemeveulens:~:, <:"lP J '
GER~IAN, KapL, CVX'lnL~, 21> M~i. , Een :M~rrieveoler\ uj'~.·de Ingevoerde Merrie D' I'"N '
.AMEHICAN, Kapt, WAlr~ 8 JUnlJ. !" Sweet Pea;;" 1:)1.1" Catalpa." : ' , ... r:..ll_'~
NUn IH~ KUT "'ENS t:N N'T~'I,; Een Merrieveull~p, uit" Pumper Nlokel;" i" •

" :. 'bij" Catal ".":' < ,

V t'T1 rek l t~n,dl DIU do: vr er tren d.,een, ,,~I Een Merrieveo~l, ~it "llome Bred," bij
, aa"koOl;~ fa~ Iedere Stoomheet 'all E !!plall, ' :" Catalpa." ::
en eeus III d~,28 da,;en lC~ de Stoom! 0 ,t nunr Eerl Merrieve~ de Volbloed Merrie
Natal her,' reis voort Ila~r .. Clnudille,".;bijf:" Catalpa." ,

ZANZIBAR, I Een Merrieveuleti, tiit de Volbloed Merrie
te Dc':a..;onhaai, Iub ..mbn.e, Q,.tllimnne. eo ' ol Drown Be~,"{'1ij " Catalpa."

Mozambique nlldellgende. " Eenjar~ l{tngatveulens:
: Retourk-ar-jes w or 'e" ui gereikt Irgen ver- :ten Hengstveul~, ~it een Volbloed Merrie,

minderue Prijzen.' bij' Mi nsh-tl." ,i.
Veor Vracht of Pass» ei .lo' men aanro ..k bij Een Hengstveul~, ~it een Volbloed Merrie.

de Kantoren ue' MaatscLa-ppij, in de A'dedey· bij ol Minstrêl.":1
atraal. . . Een Henj1:stvenltin,

THOS. E; FULLER, "Prince' '
Direkteur r.cner~~1 foor Zuid Af,ika.

?

~\.I(lLc:., 21 dezer,
,I AL de ODdel1tCl~l,ellde publiek doen ver-
~ koepen te Station, bovengemeld
getal Olsen, die voor de laatste
6 maanden , uitgerust en voor
dadelijk , kt aijn

J, vAN DER MERWK .

Naar Engeland Via Me.deira.

DE Kon. Maalstoomboot
A,RAB, S. R. r. eUNlS,

RN,a, GCUlg'voorder, zal
. , . ' als bovengemeld vertrek
ien op DiDgsdag, 27 A pril, te 4 uur 's namid- 7S
dags: Passagiers geliev~n aan boord te gaan
aan 'de Ooetkaai, Alfred, Dok, niet later: dan
3 uur 's narniddags. Geen-lading zal ingenomen
'Worden na 12 uur 's middags op den dag' vnn
vertrek. Voor vracht of passage vervoege men
zich ten Kantore van de Stoombootmaatschappij
UIij~n, No; 62, Adderleyst~t. . .

Naar Moa8elbaai, Algoá.baai en Port ;':aW,
aanleggende te ltowie en Oost Lon-
den, alleen voor h~t landen van Pas-
sagiers.

'~ I)E Kon, "aaJstoomboot
, NATAlJ, J. ~IORTON,

, Oezn~\;oerde~, zal als boseu-
gemeld: vertrekken' zoo

ipoedig mogelijk na aa()kóIDst van de Kon.
lla&lstoomboot "German1' van EngelanJ,

Voor Vracht of Passage v"rvoege men zic~
ten .Kantore van de S~mboot MaatscbapPIJ
Union, No. 62, Adderley~traaL.

Naá.r Port Natal, aa~eggende te Algoa·
baai, alleen voor het landen van

. Passagiers.

, l)g KOIl. :MaaistoombOOt
GERMAN, C, D. Cox-

WELL,; Ge7.al!voerder, dp of
.- omtrent 16 dezer v~u Enge-
land verwácht zal als bo~engemeld vertrek-keu,
~ spoedig m'ogelijk na .hare Kaapsche lading
ontscheept te hebben, .

Voor Vracht of Passago vervoege men ZIch
ten Kantore van de Stoombootmaatschappij
UniOD. No, 32, Adderleystraat.

I

Paarl, 8 April 1$80;
nE VILLIERS,jF ",URE & Co., Afslagers~, "

M~LMESBURY

EXECUJE>URSKAMER.
• I :::.

i·~--

In de Insolvente Hoedels van ANDRIES GEORGE
HENDRIK RussoUw, en JOHANNES LIWEN·
HABDU8 Rossouw, beide van Groenekloof,
afdeeling Mahnc~bury..'

.OE On~ergpteekeI1'~(', in iijne capaciteit nIs
eemg Curatrr,n boveul('enoemde Insol-

veute Boedels, zal ~r:plaa~se " Zoutdnm," in de
.tileeling Malule~bury, publiek doen rer-
~oopen op •. ~ "

Vrijdag, ~~ April aanst.,
pili Y-0LGCNDE

LOSSE qOEDEREN:,

,.

Levende Have. ,: Boerderijgereedschap,
'9 Ossen 1 Tentwagen
1 Bul ,lOpen do,
,8 Koeijen met Kolv'ers 1 Kapkar
82 Schapen '.' "1 Opeu do.
'5 Paarden 5 Ploegen
2 Merries, waarvan êen 6 Jukken

wet Veolen . 1 Lot Tuigee
Pluimvee, enz'.. 1 Zaáel.
1 Tent, 1 Snijm~hine, 2 Ladders, Bushel,

Graven, Pikken, Scllbppen, enz.
; Eene hoeveelheid :!tOg.
: Bet gewoon a~rtiment Huisraad en Keu-
!keDgereedschnp, enzi, enz., ens.

B. WETHMAR,
Secretaria.

..
ZUID.AFRIl<AANSCEI E

.T{ONINKLIJKE MAILDIENST,

>I, ~n('Kol. kon; llail Liilit.

D E ~Ir-o<nhoote!l !leZl'r Li, ,i,· ,'erl rekken V:1lI

, Kaaps' ad uaar LondC1~ om den ~nder~n
Din~s,J,,~, via Madeira eli Ply'l1wuth, te Bmi

,Helella ',II ABcenBilfll 8án1ejlgende op ~ psald«
,I088cbel,tijrlen. He'ol,rka"rtjfB "orden UltllerelH
: tl'llel> e"Iiil vermir"I,'rill~, ~811 I 0 pereent tu!sch,n,
F E~l1elAnd en de Kanpkolp"ie pn Nalal. ,
April 20.- BALMORAL CASTLE, Kap!'. \\ IN

c.inE& ,
~NI)ERSO:'\ &,:vtURISON, Agenten.

;

Malmesbury" 3 April 1880.
,J. W. MOORRE.S, Jr. " Co,. Afslagers,

< W~~LINGTON,
,PUBLIEKl~ VERKOOPING

',' I. t VAM
".Bouw- en ~aa,i- Erven, Aanteel· i

beesten, elf Huur van de plaats
"LEEUW,NHOEK," te 24
Rivieren. ;

i " ...:.......--

Op Zatu~d~g, den 17 April,
Na. Aankomst van den Eersten Trein,

ZAL de Ouderg~teo~ende publiek doeo ver·
koopen op be~ ~1a.rktplelO.- ,

I. Zekere Drie'P.obebouwde Erven, gele·
gen aan de l<Ton~traat te W ellington, ~r
geschikt voor Z:flAilaod, ,
n. De Huur van een Aandeel; regt ge·

veude voor graz1ng:'vÏ\o 50 Beesten, op de plaats
"LeeuY.eDhoek~' te Vier.en-Twintig Rivieren,
III. 50 Aanteelbeesten, waaronder 16 ge-

drf'sseel'de OSSdD. \.
G. D: MALAN, J F.zn.

Wellington, 8 April 1880.
J. Fred. ~e~ts " Co., Afslagers,

-i, 25 GtdttSliterde é. OIl~etlrfSsetrde
: Paardeu, fall I :te&' 6 jarea .0. .
r It G',drtsli~rcle l~zel8va. 3 tot 7 jarea
, ~ Strli8,.~rls va~ 3 ea " jare•.

Zm.LEN OP DINGSDAG, 20 DEZER,
publiek verkocht worden u'it de 'Markt·

letaal te WelliDgton,J:S. MARAIS 6£ Co., Afslagers.
Paarl, 13 April I 88L!.

Hn "OB~;o.;J"'''HIJnÁ~TSCH FAMlLIRBLAD" is
eeu tijdschrift dRt .ele b6laD~wekke.nde, leeriame ~n
amullIInte stukken ben,t; Aangeuen bet' eeD bij-
voegsel tut D~Elpt'~M' is,loo wordt het" "O(IT nie~ "
uiwzep-even,en zal binnen kort door geb"1 Zwd
A rrikA "'n noord nSlU zuid, en van oost naar west
wurdé~ gelezen. Op het qogeriblik is het Famili~blnd
zeer b,~nD~wekkend, al\Dgezien daaria de Holland·
scbe ,~rtalin!Z vaD bet ~kwame werk vnn den heer
AUH, D A YLWARlJ: "J)e Hedendaag1lCbe, Trana-
lAAI:; v.iorklllDt. D~ F..ipre... wordt uitjlegeveu dOOI

eeDe llU\8tl'ChRppij f~1I 01l\lljf' Vrij8tllJ\t~,h8 Burll'l'~
~n b",at, boluRl\'6bd r,,,,ów~ vali deo \ rll':<taot, 001.

ade klli.nflriJke b..l'1~ ten uit N'Hal, de l'raq@\'Iuu
KM pkul"Die, Visman t ."id"n eu curop6. Intetlkt·
niojZsprijs • ,)or De E''1'reu £1 is.' Gd, in liet .JAM'
A pp!ikRlie8 le worden ~m&4kl teo kantore! 'f'&D De
EJl'reu, Bloemfontein, Q. V. SWit.-[A1>T.]

250 MudcJ~l~I~el'steKlas Ito~~
TB wordon 'verltooh:t te Klapmuts Statie

op DOnderclag,: 15 April, b~j gelegen~
beid dtlf verkoópiog vall 60 MontevIdeo Ezels.

1.1~HOFMEYR & ZOON,
;C Afslagers.

...:

~~ I'
I ,
,
i

T& '

te KLA PMUrS
t

, '

FRANSCHH
U),jZER,

ot ·7 jin'en !oud
ouel I

Venc:iuke.ntoor, Piqnetborg,
23 Maart 1880.

In den Boedel vlln' wijl~n;: Isaac FELIX of
PH1LLIP~. '.

Db; Direkteuren van de~e/Kamer zull~n &Is
Executeuren in ~on bovengeeielden

Boed,el, vóór h?t KlJ,lItoo~ tau den Resident

M~:~d~;~o;t~~rilaanst.,
;ES VOORMIDDAG~ il CUR, .

Verkooping: latea] ~'!lden van.
Ecu SLuk GROND, niet: twee PonJokken

daarop. gelogen al~ boven, (llln de Elsjesjrivier,
Veldk?rnetscbap N9'?rdbo~lq omtrent anderhalf
u,nr rIJdcr.s. van Slmons~t \8, groot omtrent
Een-eD.Zt'shg MorgeIl. .. '

Dit EigeDdom be~f~' vr~ph,tbaren Tnine-roDdlj,
een gedeelte waarvan ot,den' kultuur is.i Heli
is \\'~I vooreien van. \iV[l.~~r... en uitnëmeud
geschIkt voor de StruI8vqg.~. eu Veefo~kerij.

Oumidd-Iijk n'l\ Je Verkqo~tng V,IQ bet boven.
staaude zullen wordeo opgp"4tild : ,

Zes Perc« . 'ti GRONOS,' gemerkt ~os. 2,
3, 1:3, 14, I':' Lil 16, gl·legeDi nabij Simoaastad,
zijudc een gedeel le, vuu bdt:;Eigendomjr V'roeger.
toebehoorende aal'l, dell hfGr, JOHN J. ~Ei.lNE eo
belend aau " Bellevue };{ot~k'.'

Er zal Bon us ge~~en worden., .
;F. J. BROER8,
! -: Secretaris.
I

De heer G H. MO~L£R, AfsI&g~r ., ----_----~-~---:-+--.
SOMERS]1~tr ",TEST.

--_..-.-.,-_,--I----,.. '

,Nieuwe Neg~~iew~el.
1')LOGIE beeft het ~etioegen MD do 111-
.. , gezetenen vnn Somerset West eni de be-

S ' '. !woners van bet , trand lelt de naburige dis-
trikten te verwittigen, dat bij de wolbekende
Gebou wen torbehoor en de I aail den bJerJ J .utES
GRAyo te Somer-sof, Wr ('st; .heeft ove~Aifumen
en dat bij beslotera is tot bet daarin drtiv~n van
een .,

NE80TIElJINIBL '
, . ~ j

'. VAN Ill: '

EERSTE l{LASS,E.
TI" :

Den" oorraad van den p,cer GRAY 'op voor-
deelige voorwaarden aaog~ocbt hebbende, is
!tij voornemens dien aan tk bieden tegen prijzeo,
die niet kunnen falen tot ,ecDe spocdige oprui-
ming to leiden, zijudc a.lia, beschikbar e ruimte
vereisebt voor deu Nieuwen voorraad." die nu
aankomt.

Dal\r IJ, L, cr in geslaagd,' is, maatregelen te
trtffcn voor,eelle geregelq~n_oezendillg' vau Goe.
dercll d,-, eet mn eie 1'.Il~ll!Che Matkt-e~, heeft
hij alle vertrouwen, dnt i\!at kwalitdJ, en prijs
bet rdt, geen stad' iil de kMouie bet 'vain hem
winnen kan, ' ',' . ,

D, LOGlE, Handtla.ar;i~ Negotie'io~deren,
eIlll, ,Somerset West, .

W, p, :Uankgebouwen,
. Paarl, 13 A pril 1880.:

J. s, MARAIS & Co., Afslagers.
, '---7-"4- ---

Publieke VerkooJ>ing
1 • ~

Het gewone assortiment HUISlt.4AD, nlsook
100 Mudden Akers, 20 do, Zw~rtbekbool1cn,
een quantiteit Uijen eli Gedr~og~~ Yruchteu.
e m lot G zangd Populierb -ut, bult enz. '

I,iberanl Honus t'n \' t'~nr,thingu.
J, J. DE VILLIEHS; A:t?,zn ,

, $ecretaris,

G.~'VINJ GltAVJ:N! ~
.. DE ·WAAL &1 DE

ONTSOHEPEN! THANS:
, I -, '; 1.

GRAVEN~Plirkes, Kaap8cl\e, Dinmnut-Staol, Shamrock, Gc'gu,tc~11Staal

GRAVE~~Ward & Paynr's; Zij stroppe Il, t?11 IIlSlt'ek, .

KOCK
I

GRAVEN-Lyllélo!,'s ,
DEtFVORKEN met 4, 5, 6(Ta,'dell

L ' • •

SCHOPPEN jlle~ Vierkant!.! il" RU!l(le ~ll"len

BOSCHPIKKEN, Pl~Kr:N,

AtSMEDE UN GROO'f ASSORTIMENT

partl]

VAN KOSTllARE.:

I Va~te en Losse éO,Jideren,
TE GROOT DRAKENSTEIN.

extra goede
•. "'

DE Ondergeteekende. door 1;ie~e~jke Om8~11-
. digheden genooJzaakt ZIC~ van zIJne

beslommeringen te ontdoen, heef!;i:bosloten, op

Woensdae-, 2;8 Ap'ra[ aanst.,
Publiek te doen ver-koopen z ijne '; ,

\',HTJ\ I\~ 1.0S~~ GfH~~I\RI\N,
ALS; - ~

1. ZiJn welbekende Wijnpla~, kcnaamd

"L U 13E~G~'"

Algemeeue IJzel'waren len eeu i g."ooCe
'V.ij~lgflal'dlnesseli,

'. I

MAGAZIJN VAN GROOTt EN KLEINHANDEL,
li,

ST. GEORGEsrrHAAT,
: i I

NAAST! DE UNION BAN K,

W A A' t ,&1 D I~ !{ 0 C !(,
, 'I':' ] .; g'!llogen als boven. beplant met ,~irca \00.000

PAARLSIJHE 1]U L BAG H I \Vijngaan.!stokkt'lI, 300 Lime-ell: ien Nartjee
i ' . , I' I ~ boomen; en circa 200 andtre Vt:ocb~boorue~.sptritosqaaatschap"l,ji, ' " \De Plaats IS g8legcn mm de fJwat.!!rl\'lCr, eo IS:r 'ti i,' : . I \'oorzielJ van Overvloed van. w,ater uit die
t ,i I p:'" t L .. h· ,rivier; de7.elvc beeft tevens regt op; de gezn.ml'n-

BERIGT AANDEELHEBBERS, l: rlVaa, : ogIes UlS,. ' lijke Veeweide, groot circa ,400 l~rgcn,
, . :. . I 2, Zeker Stuk Grond~, met eetllpaar Gebou·

DE Jaattlijkschll Algemeene Bijeenk~mst van 1 , ; weil el' op,' zij:-.de gedeelte mu de flna.Ls
,Deelhebbers i~ bovengemelde Maa~8cbappij M' lARTHINUS p, THERON neemt bij dezo :

zal plaats hebben; I de gelegenheid, aan zijne ,"clo Vrienucn " WELTEVRE~E~,"
Op' Zaturd,:ag, 2,4 April!, 1880, ep h~ geëerd pu:l_ie~ in bet algemeeo bekend groot e.irc:l. GI) Morgen, zeel- g~schikt voor

~ m~kell,. da~. IJ l~gk g~er ~s ~m be{1 ~ Veeweide Dozelve grcust !JI;L1l. po',enstaande
~8Morgens, ten 10 ure; : o~tt.angeRenI.:'.zIJn 'dve e -efn Be ogkles lUl8 aB [Plaats cn is mode o.ervloedig: yoor:ziun van

in de Westelijke Provincie Bankgebo~wen, ten yprori. IZlgers oor 0 zoe ers aa" OilS W ; '. '
einde van Directeuren te ontvan~en een Vet'Blag oud Dorp zu!len ~lIe gemakk~D vinden i~ dit: 'aler. LOSSE GOEDERE.:
en Staat ",an de: zaken der Maatsohl.ppiJ· tOt ruim en wel IIlgengt Loglesh,llls" on ~ulleo a.lle I, ' , . '" , ..

r rin, let'endbeid ontv'angen, DIt I',l,ll.q JS cent,rlml ,: .JU, Stuk,aletJ, 8 ~ulpen ..... Pt.a.r, dewljnke,tc" Is
ultimo' M~rt; tet verkieziog v&n V~r r>ireo· "11" Y • II lC ) lo L- 7 p: 1 \\
teUr!lll! in .. Iaats van de Wel.Ed, heetPIl J. D, gelegen in de Kerkstraat" nabij Je Pnblicke (u a ,!lams.' lj cil'gers, " '.Ipen, . IJIl'

r Kantoren en Bev.igbeJen en heeft cell van de pomp lDf't Let.jers, Trap. eu ,Ond~rbahes, Kra,
JOUB&RT, ID, G, MALAN, r'. S, ZS .. J, p" THERON . ' . b D 'I d l' bt '8 b..ir. G

B
. f ' "oor"a~mste standen ID et orp, neu, l':t' eL, rec 'el, c.rn-:=-. 'rs, raven,

en A. J, VA!N Di R IJL, d IC a treden, -dqcl.t weder· .,. Q ,

verkiesb~llr zijn, en twee Auditeure~ in plaats . J a~teril ~uunen met Pnarden voorzion :wor, . Pik keu, cuz, : '." i
van de W el.Ed. beeren en A, J, BEC;K8Ren B. op eeni,.: oogenbllk, en er IS stalltng voor VERDF"R'i . ~.
P. riU PLE~8IS, mede herkiesbaar; al~inede ter .20 Pllarden. Rijtuigen zijD to bekprncn' 1 Pa9.rdenw;well, ill goec.e oo~ditie, 1 Span

, d I' , der senig verzuim, en: een Passagiérllkar: Tuigen, 00 l, ". ,: I
~han<lelinlg van: e a ge mee ne belangeo der , T . d K f li ~ t "M~chappij. , i moet nlle reme!1 van ,e aap 0 e~u ur i EINL;LIJ~T ':
, 0 ltD' t' BelOekerskunnenduBveri\ekerdwezenl n' A 'r," , 4E I' ~, p:as van 1rec eurenJ ' ,', , :':1,1 anvceIUCl'S,en, ze iS

'1' alles zullen Vloden, WRt noodlg III voor k . . t'k I li: . ROOS, T. ZjN,. Sec. b'U" ' .. ' 'ens, on Elemge al' I een llI ..r,..."
Panrl, 8 April 1880. : i ' tt'gen zeer I lJ"'u PrIJzeD, , . i Bonus en Ve~v

, - ,,- ,- ,'.' --- 't Adres: 1IARTHINUS P.·
'E8!'8W B~ztmdill11· WI~~TERKLE~UERPN , Privaat Logieshuis, Kerk.:

worllt nu olltpakt doer PACKHA!M 4" Co. Tulbagh, tegeqover het Paihuis'
.Adderleystraal. . . de heeren gebr0e4ers ALBERTIJN

.f J' t

DE

_,- ---------~---------
SNOEK PEJiEL4!R,

Te Koop in de :Piikhuizen van
lOr\G~ CORB ITl' & (:0"

30, Ln"~.:C!'lrH8t.
Julij 23.

NOT I C E.
W'ANTED, a Teaj:b'er for tbc 21ld Claas

'Gndeocminatlobal Pobbc School at
Somerset West.: Salary; £180 per an[Jum,-
Applications, with TestitIlOllials, to be sent to
the undersigned op no' l!ilh of May. It is
expected lhat tHe sUcQe$.&fal Applicant will be
required to open~ Sr.~O<!IO~I 1:11.; 1st Jp!y,

\

.• . HFlNRY -'lORKEL,
!;rcrol.ary .

\
, Somerset West, 11)tli ~pl'll, I ':>t!V .,

"

Var-

Gropt Drakeui>Lcin', Il April.

J. S. MA~ & CQ.,'ltUSJcapllh

i
i I
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I1IIU WM. De wiilD:llllUIl'dt>n
,b"w,.rkt door
SpnMuleb8.'ondOJ'~i

nelrnaa,lU'tHJ! aan- dil or,ij!'terll der ,E, . .
e!l~.w.IJlll::;, . sich eeD tlxpeJ1 en I"~ , hn.IC ..

Jnb"nneabel'lf, en een Z ....I~r VII<l Il!! "'IJ I~"', '•
deniel'. oe l·igclldomrul'u ~tl &uduul!l!t "'~rJ~1l voor-
namelij_ i/anjlelegd door! ~n lijn ~teDde.,.~ in he;

"fin!r"iI'\t .. ! bem nn· DuitllChl'l'I; M Ill" nn G<lwhurn ".111 b-ur-
. teling bebeerd door Fnlilll\:hel1, Z'jt8el'll. t'" En~..I.
. IICben. Aar, de Murrny, III'n dese Jl~lle, %lJO 0"111"'11
I yaD allerlei Dl\lionaliteit ,.(lllledi,.-al. wijnmJIJ(.1'$ 1'1\

• anu de oveTziida wer,1 da eerste _nu.nl g·:mIlRkt
DIet door eene kolonie nn RbiJnlalident :
iik Wegens de scbl-altl vrudI~~n, ve~kreg"n

acJlcUitt()o>elc' I van den arbeid van ál dese mttionaliteikn,
zal beeft het blad niet vool op m~i een vooI$tel

1n'11le(~K.~-; dat is gednan door sekecen h'et>r Caldwell,
.""'''U/ILI''.: t.w. een groot getal paar ~",~ralië tdatell

! overkorncu van de Frl¥lschewil"braardt=tntlrs,
- \ die door de verwoestingen <ler phylloxer l

I:van hUD broodwinning beroof!1 zijn, 0111ihl
Australischen wijnbouw te v~iibotereo, ho«
wel het anders nog i al een :.-boogt'n dan_k
heeft van dio lieden! als kolenisten. Yoi,r'
een paar jaren werd oOK in d~ Kaapkolonie
voorgesteld van die liedert.onder onze iml1~i-
gratie-acta te laten .ove: komen, nm 01111('

boeren te leeren boe \fijn te ui1tken. I 'ot. ~ij
als knechts en opzigte, s vaii gl'oot gerid
zooden zijn voor onse rijkei:p wijnboeren,
daaraan valt niet te: hVlj(eJsu ; man:' dat

"

ordinaire Europeescbe \\'ijti~aard werkers
onzen wijn zoudeu verbeteren, dat mogen

.!!!!"!"""'!"!"""'!"!"""'!"!"""'~!"!"""'!"!"""'~~~~~~~~~~'!!! w.ij, met de ondervinding vlul.!Vict.Ql·ia VOOI'

ons wel betwijfell:'o; Ons dunkt dut het
dáár ontbreekt aan hetwJCdEi. als hier, tw.
aan eenige echt. wetenschappelijke man-
neu, die Europeesche begin!Wls, uaar kolo-
nialo toestanden ge~ijzigd, W('t.t>n over te
planten. Zonder wetepschapp~lijk.~ bekend .
heid 'met grondsoorten ou do~ehJke zakëu
kan men veel arbeid nutteloo ••aan onverbr--
ter lijkeu ~'ijn verkwisten en \V"t'lrdt he: zt,rg·
vuldigste stelsel van. wijnLDa~on het miust
voordeelige. ..,

an IS ." 1.f Áln-il 1880~
, . £ 8,~, t... d,

7 d - 1 '8 6
2 10 - 0 210
2 4[-0 2 6
001'-100
5 '71,- 0 IS 11
1 8,-0 2 2

r ukk ..n ,4 8 Oi. - 4 8 0
~r lJ be. 0 H ~ - 0 14 8

pet3be ...• 050-080

21 Wnllen8
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Ollldéw~tee",e1)(jl.',1 wegon~ ziekelijkhe,d
HlM!!det'11 op t. geTOn, h~
doen kqopen op i '
I 27 IApr~1aanstl,
I : ' L !

heicelllóe plaats genar. md ,. J.JIinlte
boren, . gl'oot .circa 3&6

Zaailanden en Veewe~.
I Wllttll' voorzien. Ala I.'e~e

gdijk met do beste in h,t
stnkie grond kan wordeo gr' .:-.-.~---.--
I . ,. ! - ~.I·I~EN. .: IIEI' is voor een gedeelte' gtlbrRakt en !lI ~

de mest is reeds op do laudeu ~ebl·acht. i ' ' ~ 1 _

De qebollwell u.jsW!l uit een bet eli geriefiijk -- , : . i \
Woonh~is, I~uitell~ebon\ven, Sta!tel~ en Kafho~, 1 ~ I,:::: e g ~',~ ~.~
en zijn Iin goodeh staat van repal'JltJo. IJ' \'" .. . .. . ..

~

I LE~i NDE HAVE, i S'~AfIONS. I ~ 1fl r~li Jj
10 oedged eerde Ezeia,: geaobiU vnoir 1 I ~ I ill0 ill0 ill C!J

dM' 1 goed' 1 - . 1--~~:;!~g!g~~:~\eR:~j.er!:~'~obi~tpn~~ Ve:.:~ ~~ _ _I, II:-r; Pimi5 Psm8ó
(Rniu),140 Bokkei , 10 Koeijen (DIt de Fokke~J Zou~vier- -I 2 8 12 1 281 ~ 48
vau de~ Heel' ALB RTPIBKARD)...I4 Varkens. i Dur we~ - 12! 847 2 7 481

~ DSCHAP' K' ontein 19: I) 121 2 371 5 4
.lfOERDE IJGEREE . • '1 Mul I!l'Ivlei - 251, 9 36i "'Q!tl ó 31

~Dqbi:>ele. Voo, Ploegen, 1 lilokele V~r d1" KlA muta > -:mi' 9 4.1 3, 23 5 48
1 Eg, 1 Kapkar o}:l Veereu, I Span Tuigea, i2 P I ~ 10 ~ 3 M 6 20
Span iloeg Tui"eb, 1 ARnheeld; 1 Blaasbalg tin Lad: peybrug - 38

1
10 191 ,ii 5 6 81

1 Schr ef. " i ' j V. Wel ington 45 10 481 4; 42 6 50
, ALSMEDE, .' i He OIJ - • OOI;1 m35[ Il·as~

15 hnchtell F1nverhooienee-no groote hot- 71112 '8! 617
veélneiJ Knf', i ' . , 76; 12 32; 6 38

1 -184' III 72: HUISRAAD :" i I "- 9.'l! 1 38; 8 1\
Het !gewoue assort.irnent ': uisraad, als Tarel~, - uoi 2 61 8 30!

~toelell, Lodokantcu, Kasten, Gles- en Aarde· : l~:~~ 1~ ::1
werk, K"ukell~l'r~edschap, enz. :! _129' 4 2b 11 0l
UOIIII!!en "C'I'l'ersthiug(!11 zállen ge~eye~ 'i a. m. I

I I . :~::!lWe; ~lOOi 7 0 1 '51'
I ,.Ctrl en. : I I '
1 J.' H. Pi PTEKARD.l ,--;.-;:-! I

I , : ~ : 0 Ol 2 45',I Panel, SApril 1880. ,i. Mo tajluweg 7 "
A.Oo tabel - -. 1 ~ .•' 1

I .. , -~-_., ~ '1 V, Mat}' I, on,tei.n 1951 8 15, 9 10'1
N,BJ-Mede zullen verkocht worden i-« , 238 11 15

I " I G sfontelD - ... ,
~ __ ~ ~~_----~-----~~------ 200 ~~ ~ ~~~ en K~. ~A~~- see ~m~ W ~

HIGH SHEKl:r~"S. PI1B'LIE1l\'}i; VI~:[)\.JlOOPI.~G I . Bokken l' I F~e~burgwe:r - 200 24": 12 40t.. '" \ 100 Extra Vette MerinO Schapen. Komt te, I II
I --. VAN"" Beaffort Wellt - :>_3~91_G__ \') _f High Sh(·rift"d:flice. Chpe Towll, .1 !. " DI~: IlltHUS, F\(lllf

l
: & CO., UIII.gen. _

I'Zih Apl'li, J1:I80. IHUlSraa'd" enz· ! ' I I
IN'E.xecutioll Ol"th.o .JurlgmPI'& ~f theI':flstc~n I, . J' , T,J<:RUO. :WEEKJ)AGEN.

'-lhstlleU! Court, thp f~llowlll~ :-ial" lVIII , AAN DE PAARL. Kennisgeving aan Crediteuren e~ ---r!-::~'__--"'~ -'-__
take place:- '. Debiteuren: I ii :=a g ê

!Pivision of IL!'g' WJla,m's Town· I)E Olldergclcck,eudellthebben last. olltvall· i.!: ol Q ",:i UI f;;~
NOLA" [O'L''''Y''''J I "eli van :Mej. 1. /1'. J. Roos,- (Hoeger I 'd B.] I "I d' h CHARL"S .., ., f ,,\.~I f tC'l

, VCIO'UR ,n". 0.. J 'H I 0 JM) n en oellC van WIJen en eilr I' S"'ATION'" - ti..!! t:l~ I 'bi. - lP
O~ Tups.lay, t hu 2')t ty \. pril, 18:;0. ut II: ing w~du;we WIjlen (Ien ~er ': . • I~NA.ARom ,t P~TRUS Tm:RoN eli nageblevene echtgenootc 1., I . o. 5 ~.~ ~., I ~ Il Q; Il

, f I '1 . "I k' t 14 0 '~I d' 19 dJ' CJ' KI ' 1',1 C: ~ ] ~ ~ , ~ = ~ ~Wdl,am's TUWIl. :: t"I' t j(' ., (>I':Il,Ili{ "al' 'e , P' aa.n ag·,· ezer (j)H!NNA A'r1l~RINA ORGAAN.van efn 'I I ~ il. '..;.I ~._, I CJ ~,..!(

Eea.!! of Cattip ('tC!'lCI;1. " Dlrakensteiu, Distrikt do Pl\8rJ. I - -,-_.
T JA~E·:\J CHO:-:;IJY, Hi'7h ~hetiff 'I " PUBLIEK TI! VBRKOOPEN I I VeTtl'e(kvan I !\,m, a.lm. ~p.m.

! - bl: I Beaufort \Veat _ I.. (3 ol .,
.' " . T ,Aan hare voormalige wpning in dit Dorp: CREDIT&:UREN in den bovengemeld,n Frft~rburgwpg - 41): •. 91 3 5i!

1 HIgh Shcl'lll s Officf, Lop!' . own, . 1 Dozijn MahoniehQutoQ Paurdeharon Stoe- Boedel wOl'rlen \'erzoebt hUllne re"e:lÏlIg~n Prine,,Alb"rLwl'@'- 741 .. 11 53"
I' 12th Aprd, 18tlO ] Ro I T fil S· " It" h'ld ,. I • I" 1 P mI f tJ C' 'Il. II( e ft e, olateen 0 uC I él'lJeo, binnen! zes weken nn Jato dczcr IU te zcur ..n G~"ontein _ 10111 l' 2b 7 40

INlExccutidn of th,~ Ju?:.!mc~t u . 10 ~I:, Uo~,l::itinkhonten :-;l~elon, Aanz{'t WRIICh· en aan hei Kantoor der hoeren J. S. ;.\{ARAIS& C~., ". '4 51
Uiloort, th, followltlg S.ale wdl ta ko plllce .' !'>.leed-t .. fllls, Iherell Le, de, kanten mpt MatrllS. te Paal-.I, eu degenen, die iels achuldig zijn ~n :M esfo.n tel II 1451 ~'.110 35

Alb t A. Co. tAbEsl -. •. 'I ó. 4J ,I Div'1sion of Prmcl ert. Sl'n, ,Kussens, enz Spiegels, I Parafine Stoof dell ~oedel, hun schulden onmiddelijk. re Komt ~I) I a. DI.
JO'I~NNE":i: M lRTHINUS ,J.H'l)BOS Old toebehoorclI, 1 stel Couverturen, I Hnis· betalen. 'I V.l\Iontnguweg - 1791 ~ 4(> 1 10,KObRT~ v~. JAéOBUS ESTEHllUIZEN. klo.":,l 'J:afei SOl·vieR,.~ PJeHische Kandelaren, Wed. C. r. THERON, , VertrJk vnn I' 1-::::-:

I' , " lril 1880 rit Wa en· I 1 dl~{)Theepot, I AZIJII ,8tel, Brood eli Koek· Executrice Testamentail'e',I Morïtn!!'uw,'f!' -.. i «3 101 2 °
Oq TucsdflY, I.hc :-Otll AI) .' ". g I I bakjlis, Aarden PoUen en bakk('n, eOllstel Trom 15 April 1880. I' Hexrivier Oost~- 2oi) 8 541 4 55

mak~r-kraal" Dlstl'lct of 1 t'Ulee AlbCl t,: I1t 1 mels' 2 Groote Kistoll 3~KaJ'atouhoutoll Vleesch I ' Henivier _ 1- 2141 9 151 5 16
Hl. li F . t e Sbrp Gl)f)rl~ , hI"O'e," '.. W ' ')')t. lO °"1 6 3"a.rn... ouselJO C UI!lI ur, " . : . '",t i Ba.li~f<,een lot ,hakke:!, Gflas- cu Porselein werk, ' OI-cMtt'r - ~~ ...I "" 0

K te' GO'Lt" 1 '[el'IIJn ",we tb E ,)wls all" i. I GEHUWD I I' 1 d 31 M.... "G Jd' . ')'371 11 n 7 7ap~ I _ ~. ., '. .f " v' Kcukellg"roedschap Pil !lene memgttJ an, ere , , aall (e aar, op en 1\8"., . Ol~ IIllWCg - _' , u

Ch' k n 1 Chc"'uut ~'ollhlll G7 Goat ",wes, . .' . V . II d d \V lE II G ], llre:'derivier 246' II 301 711)IC, e 8, .' M , "'.... , . Al'Lllielell dl' op ti ~11 dag der erkoopmg zu en oor en I' el'w. cer . van ~e - I
d T - b tt' , . W rIJ R <: M . f' Cer eweg . - 254, Il 59

1
8 13an .lR.m 8, e, ce era.. ,,,on];en Rangebodeu. " , all, de I eer . A. oos, R met eJu \rlr. I '

JAMES 11[ CH.OS13Y, high S~Jeriff, ! J, S, MARAIS& 00" Afslagers. SAlUH SUSANNA~rlNNAARg~b. Rn:O.MANN. j Till}!' hwég _ 263: 'r;-/~61 849
~ - -- - I' I 0 ' ' I Pik tLr;7weg - 2f:l81 li') 5.)1 I) 8, ~ -- - Paarl, 13_A_pri_1188. < -----.--~-- ~ "

h SI ·tl' om CT. - He mon - - 278i 30: I) 48
lJi
6, 1l'1'1 S ct2thaX;ril~"~880. 1 WELLINGTON nmKOOI'INGEN. il i ',I, V .I\\'ellington • - 29:l 6 20 2 29 lO 4ij

IN',E'xccotión of t Ir", J n Igmellt of the Supromo ,\1 ,.' ~ I' l~".,.eYblU'" i 6 45, 2 51 Il: ,0. VEE EN LOSSE GOED~REN tO·"
Cuurt. tho foil"willg ~}"" will take place:-, P 1- - - 303' 6 58! 3 2, 11 21

f H' d' IERF K()OP KI muts" . - 310' 7 26 8 2~5'11 47: Division 0 lv~rS a. e, I, '~J, J. HOnll';YREN Z,90N. Mu del'8vlei _ :l13 7 411 3' .•
DOROTHEA Pl;TR'lNI£LL·\ JOliANNA:i ' Apr~1. 15.-Klllpmuts Statie, Ezels, van+ K±'fontein -Isw il 10 4 122(j

lE, LLIS VL'r~nsJACUIlU::. PbTRUS VA~." 1)J; OnuergcteokenUe, ,'I. Rn plnn ziJ'I) lo vur- J W. ' llOOllln:ES J.K. ENCO. II Du nweg - ,326 844 45 3' 12153~0~ZOIlj livier - - '3-'36 {) 24 1
WYK. 'i : anJerillg VRn woning te .makell, hied~ April. 16.-Zout,larn, Malmesbury, Vef! én Komt'te I' I

Oa' 'rhul's,lay, tiie :2:?nd ef April. 1880, at te koop aan zijn wclhckt'nii kostbaar' E, f, gele. LoBse GObderell, van A. G. Russon\v. Kaapstad ,- -1a-11) 933 5 lOll 1 40
PheSanlf"lltein, !lt 10 o'elock Il m., Household" gon in het midden van 'Veiling-ton, Het greust .April 22. -Nooitgedacht, afd. Malmesbn"~,
Furnitnrp. 2 HorscfI. 4 OXell, 4, C')\VR and a:lll de kerk en de Malherpestraat, en van wcge Vee en Losse Goederen, van A. B. Kriegler. :
Calves. 100 ("roat,. :3 :-:lb"tlp, 2 ~lu;Js Wbeat, deszelfs uitges.trckthei,l knn het ijl kleinere J, F, l'ENTZBNCO.
1Maid Burley, "tedel"a. • ' Erven verdeeld worden eu: hCt'ft nog \'Order dit April. 19. - Wellington, Oss'en en

J -\:'IfES M. CROSBY, Hi h Sheriff. voorregt, dat er ook tw~ fraalJe Huckerve.n Tall F . .J, Roux.
. g, gemaakt kunnen worden, Do TUllJgrond IS EI. JONESEN co.'

• ,I' ~zeer, uitgestr't'kt (:;1 bc·plant met een Wijl! ApriI20,-Kaápstad, Paarden, Tan J. C,
, . Kao,toor \':\11 dl'll na'Juw, i gaard etl Vruchtboornen Villi alle soorten. Het B

12 A ï lR'lO ' ' ey6rs.
, , .' pl'l _L.: : Huis is cen d.'1" beste eU'sttlrkst ~ebouwde iu I DE 'fILLIERS,FAUREENCO, ,

IN!Ex('eutie VR:! G,'" '.Isde!! Vfln1:,,\Oo~teh.lke, but .dcrp en b",:at ~ 'Kumtlrs, DispeliB eu ApriI20.-Klaprnuts E5tati<l, Paarden tu
IIJlstl'lktS Huf. zal de volgcllde \ crkooplngl KeukeIl cn 18 zoo 1I)000rlO'; dat het zond"I' veel' E ,I P A I R
I ., \ , .' • "0 ,=,fi'1 •• ze s, van . . e DUX. , ,

plaate hebbe~, n"I~\)hJ" ;- . f mo~ttc of kostelI 111 eeue· Dubbele ..Verdwplug Apl'il 22 -Klein Drakeusl,ein, Negotieg~-
Afde-ling KIng Wllbam~ Town. .' HUI~ kon ,verllnderJ worden, Er zIJn bene.vens deren, Smeenv'aren, Ilnz;. van J. H. Rossouw,

]'IOLAY[ Ltf'''l' C~,TYWI. rnime BUltcn~('bou.wen, Stal, eoz. De n~ltell- G.zu.
O 1 )' - ,I ,),)., nl'il I '8C1 lI' KinO' Wil· I~ebO'Uwel1 slurten JU eeDe Huurkamer dIe eenp III'-(S ag. - . , .., I . H Erf' I

lil\ms Tow",I1'\ "fj')('p'd"I' ~,I"rgeI'Ularkt,-14i I(foote huur opbreng~nde. et 18 vo op
.tuk!'> H01'CI1Vel\PIl:,·)O\·"nrt. I ~ooT1ion van stal1dhoude~d W_ater het gebeeie

JA~H:::; \[. CROSBY. llaljnw. IJMr ~oor. .' .'~ _. _ _ i Deze is eene beste IfClogenhmd voor Speculn-
Kantoor vali dell flalju\V, I trurs in den Handel, z.ijIlrte cr voor meer dan

li! April 1880, 28 jareu een goede Halldel gedreven.

1NlEx~cutic vali Gc" ijsden vatl I.et ()mme· AánzoekcD voor het koopcu van op gemeld
1gnol111 Hof. III de hicl'or\der l!:emcldo zRak, Erf Eullen ontYRogeu wor~en dool' den Onder.

zal de vol~ende verko<lplng planti! hebben '- geteekende, iu Je Kerksttaat, Wellington
, E. C. LI':ROEX. P J BOS"AN

Afdeeling P ius Albert. WIl' 6 J .. 1880 " .u.
JOBAN~ES ~IAHTHl~O::; ,JACOnUS e mgton, ~uuanJ ' April. 15 -Bottolary, Vee, Vaste en Losre

'KOORl'Z v,'r,U-l JA(;OI;C;:; !<;:-;TER. lb Goederen, vall.l. P. Bo;,ml'll.
HU lZg~, J \, ot:'. .;zn.),. Aall ,"al'dêll.(H~ Om'ell., April. lG.-Bottelary, Vlee, Vaste c~ LoIl!W

Op Diugslhg, '!l'I' :;C'<.;II'nApril 11(811, <lp. DE HI<;EREN J. J~HOFMEYR & ZOON, Goederen, vnll J. J de Vil icrs. :
Wag_enmflkeiskrmd. Distrikt Pi'ills Albe:t, des' nftilagcl-S, heb~n per !'to.omboot ootran. J, }', Pf:NTZ ti CO. i
voo~midJags om IU ~lur.~!lulsraaJ. W,,~k,el. fieu cn bieden le KoópáRn20VatcnAartlap. April.17.-Leeuwenhoer,,24 Ri,ieren, Vee
~oe4e~ell. ï gronte K_f1palflrbokken. 1 jlcnnp pelrsoeren (Germun Kidneys) juist uitgele','pen, IlO Vastgoed, nn G. D. Mr11!).n, .
Ooi,1 ,~ HOt'liders eli KUlkl'IIS 1 Vost He"gst.. Dit is, omrlal er geen aárdappelen meer illge- I G. H, M(lLLER.
paard,6ï Gl,iten CII Lammeren. enz(\ovoort. 'oerd mogen \\ordclI, de laatste kans. Beeren, April~ 26.-Simonsstad:, Vaste en ~

: . 'JA~( E::i M. CR0:313Y. Baljo\V. haast Il ! Voederen, van .r F. Phillips.
____ '~ ~ - ----.. _- ' DE V!LLIKRS,FAUn ~N co, 1

: ,KrwtLlor van ~!~lIA~~:IUI\~80. WEGG'ELO-OPEN )~ Lo~r~I;;:d;':~!:I~~I~e~;P;~'ie~:d.V!LlIto in

1NlBxecuiie vnll Ue\\'ljsden 'vall het Hoog VAN" DE TUIN," 'Rartrooestrivin', een J:. s. MAIlAI8:ENco' ,
I lieregtshuf, III I~e hicroudtlr geme!Je zaak, Licht Vos R~paard, o;lgemerkt, April'28.-Groot Dr-akeol!teio, Vaste en Lo4se

~al .'u vo.lgettde verkoopiug plaal.s hebben '- orntrellt zeven jaar oullt JDet &en helle kol voor Goe.ler£!n, van D, Brink, C,zo, : !
I' Afdeeling Riversda.le. den kop. en nw d.'n kol e'en fijne streep hlessie Mei <Jl-Franschhoek. Vil,e, Vaste en ~

DOROTIIEA' PETKONEI~LA JOIlANNA tot boveu de neusgatep. : Goederen, vau ,1., H. Retief, i
iELLIS ~ersns JACOBUS PETRU:-' VAN Eeue Vale Zwar~e. Merrie, omtrent \'ijfl
[WIJK. ,preI) oud, linkerool' h::~v!ma.all va~ achteren,

t Donderdag. den 2~~!l April 1880, Op! wItte stIppels o~ rlcn J'Jl!g\een kolletJo voor den .
lf t I 'g voormi,jdnl'{s lU uor -HUlS_II,np, en twee gflJze achtel'raete '. Apnl,

Ph 82
1
1pon ,edn, A Ossen 4, K~"i,"'l1 PU' Kal ve-I De EIgenaal' . doet ~r:f'Zoek om het aan hem Ap~l.

ma anI en,... ,. . Ilk J k ,. . Mei I.' G '. ,,<;; 'hapcn ., Mnl;,iclI KOI'url . >0 'eU(, te ma eu, en ~I gowrlh\!; wez n om alle, \r . 9'
ren.! 1Q'G) ehCn,,) ut: rt ,~ ,'i uillijke kosteo er \'1\11 bit to betalen. I 'Me~17
1 MiOd arst·, eIlZOO\'Otl . ;. j : ' i. • • el ,

, JAM ES M. CRUSI:»' ,BalJuw ' I A. P. NEL. 'Mei 24,
, Mei 31,
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AUSTRALISCHE WIJNEN.;

VAN lijd ~ot tijd wordt Austráliil d~~Zuid
1frikaanschen wijnboer voorge~iiaro als
ten voorbeeld van wat knnde en uqderne-
mingsgeesb op het gebied van i he~wijn-
Inake~ vermogen. Klagen onze ,ij~poeren .l,
dat zij ,geen bnitenlan~sche' ~ar~~ voor DS. STEGMANN EN DJJ';POLI'fIEK.
.hun produkt kunnen viudeu, '~1ab:l.~ord~ DEN 29 December IJ. rigttle ZE\c. ~ir

I
hun aang~.ra.d~n, .maar beteren .Willn. ~e Bartle Frere eone dêpêcho san de Hijksre-
maken, wrjn die DIet kunstmatig lUe~ spm- gering, 0'81 ct speciaal 'ter kennisse van Harer
tos zal moeten versterkt worden, en ~~dan- Majesteits Regering 00 breng~n de diensten
~OO wordt hun ~?,~ekerd-zal, hell'~uu.aan, von hen, die in het óurgerlij~,:levcn bijzon-
geen markt, hetsi] ?lnnen.~f bUI~e,n h~t la~d, der goed work hebben gedimn om hunne
ontbreken. .Nu wll~en WI] hot n.l.et.~etwls- mededienaren te velde te helpon den vrede
ten dat ZUid .Afr·lhl\nsche \~l,lUG? voor in Harer 'Maje~.teils bezit.ting('ll te herstel-
groote verbeteringen vat~aar zIJn i'Ft het len." Als z()(l,]..ni;;c:. V:'I :lil'II~leli.ikl.! di"II.l'
buo yooral aan de sor.ter~Dg en rl\l~gscblk- ! I'en voert 7.Exc p-chI(,J'I'Ot) VO] !!t'IlS ti'lI

king !Japert, en dat, IUdlen men ~j~ zt'l~?r I tooneelo dell lt" I' Spl'igg, J,W hn"1 U !.)!II,..;·
van ~are, altoos een en dezeJfQe 800,tt \V13n i tOll, Kolonc.J' Lanyon, dl'll E~. R. Soutllt'Y,
p:Jdel! eeu en den~~lfden na~~, ('J1 "~)Or een Kapiwin Mills, dl'n. hl:'t'I' VilJiers (ag'cl'ellll
.e~. d~nzelfd~n pn)s val:. zIJn ~~schen Koloniale Sect'l'taris vau Gl'iq.)alan IWëSI.),
Wllnk?oper ~~ znllen verkrIJgen,.er bt~r m~er den hePI' Wm. Ayliff, dl'!! ,heel' Ilittletoll,
kolo~laltJ wIJnen zouden wo,·d?ll terbl'U1kt I Maioor Parr, KololJel WHIker" LuitenHlJt
en mrrder bUI~enlan~sche sherrtes, ,Jj?cks en I Dal rympIe, en dan laClt hij:~ de volgende
ports1wordl:'11 IOgev?erd ,': ' .. I pal'l\gm~f uit d" pen vlo('ije-l: _" [k jreb in
, Maar toch het, IS VIcemn dat A dst I'alre f d I" k I ,I·' • ..
, " " L\ < ' I eel! n zou or IJ SC "'IJV('II tI "'lJIIO "roote
dat op do WCf'ner ten t<??nstelh~g 7~ groot verpligtiugen voorgesteld Jt'gl'n(lv~~ don
"'eracht maakte ab WIJnland, III ue;lulltF<Le W lE G W St d' . I t Il~. , ',' k 0 erw. . . etrmann, le 111 1(' a rr-
Jaren ge311s.zlO~ aan J'3 hooge tóen~e 'oes- zorgwpkkelldst tij!perk vun 1878~ 1879
~rde ,ver~~(i~tlllgen hetft bean~w~Q¥, noch mij als Hollandsche' S('crl'ta6s vel g'pzélde,
,wat qnnn~l.t6J,t! noch ~at quahtmtflngsat en mij op ander'c wijzen }\ller'ko;:tb1l81'sLo
)~nrnerkehJ~. IS voorultgl:'gaa~, en:~ op d,~ hulp'bood tijdens mijn vel'blijf in Nlttn~ ('11

,Jongste PllrJJsche tentoonst.ellipg 'flfs bl] ill het Transvaalsclw,"'-Het," afznudel'l,j'k
het ~aaplana nchtel·stond. Malt .uog,YI'eem- schrijven" vinden wij lIi<:>tfvpubliceerd,'iu
del' IS het, dat, men daar pr~C1es:~e~df~e het BlaalllVboek, waaraan WIJ bovt>nshl.anrte
s~ort vali klagten A..allheft als me~·hler III mededoeling ontleenen, zoodut. lVij in het
tijden van oVl:'rvloedlge oog:sten r:n~t ~~r- duistere zijn omtrent dl' vraag or S'ir Bal;t1r
'nemen "Het p:.mt waarJJl on-o.l wlln·' bil. IDS ' I'. . ., 1 d " t 11: A 'I aan evo en ueelt, s. trglllllnns (!Pnsten
ma~ers met zll,n ,ges sag:, zeg ~ us- op de M'n" r·f :1l1oere will" t"c erkenneIl, CIJ
trallsch blad, " IS IU het VlOden van'markten f ood k" hl'

h d kt N h b·! h I) 7. all IJ': c. enDlag' III 'vcr an; sta.:l.v
Yoor . unlle pro u en. oc lOn~n noc' • I I ht d t 'J 't t ' N tik

cl K I . (V' ')' ".' mc. 1(' gernc " a n,l·S VUil II a -1'1'1\111,
e 0 oOIe Ictona IS een,9PeD1ng d '7\vr' I II" t KI' Id I h' t " ,It n "l·rw. (e aaDstc lUg, ot 0 oma en

:~;von en vOdol'b lun h~nsc eu .:li>ogts·h: Secret<\riR \'nn het Tr:nlsv3llhche zou erlall-
:lY.Laant men e oeren Jer aan, otb oe 11 J .. _]

I· ., t kht b d ta bl· d geu. !VJen wed, ll'lt ':lan, een, hJllgenoot van
· Igte

k
wIJnend e ma ~nd" e ~ 06>,; .. a Natal word gcsChl'I:'Vfm, ,lat Sil' Bartje FI'Bre

,~er tb~~' at vo~ra b 10 s~or .Y'I\n,:, :~~~n sterk had oangcdromg-en op ,de aanstelling'
~.a~, Il t. on~ert ~or t~ar e ;I]ni i,: d~- Vl\n Dl; St<:>g'lnaUl!, doch dat Sir Garll~t

dl,~' zoo vervo ~ e, neem wa_.~a~ .. ~e Wolseley dnnr:\an l!pel! gevolg I1n,l '7('aeVI('n,
wljJnen1, maadr e vraagt ,okPkl~daD~~endIJ ',~ omdat hij bcV0l1r1l~;1had, nat £WE('~VI' ~ noch
'sc laa, moet aar !log on WI e \\l.flr en. cl b I cl ..,. I 1 ot, I I·T.'I d 'h' . h' d t a;;; en oeren, nOCl elJ ..,nl;<' SCllen WP '7I'VI1-

K
Uoag ~ me~ Ier v~or, .~n ad ~ zwa~e lig zou zijn, 'VP~,,'"S hPtjlid puhlicett'n
SilkPskce ~IJIDean ghe eZ.I~ Wt~r er)if_mk e van het bpdoel,JI' Ilfl.Ond(';lijke Felu ijvpu

·zwa ere ID an sc e WI]nen e ver"l4'r en, 1 ~ . 1 ','. "I l' . ,
. A I'" bl"Lt h t lfd IJ t 'a 1 t· I ZR men zIe I nu 0<;1 ~ IIl'H ('I' Cl gls!'lllgeu
III ustl'a le IJK. e ze e e g."va e d' I tcl" ii'd """ t' t t"d """L I vcr lepell 0111 reil e 1\ t>l'£' WIJZ(>[l,
zIJn gewees wun onze IJ geny'?-" ver-' D '" d '. H ' C

1 " y' ',I od' :;.. , I wnal'op '" oleg-mann ~Il" oogen om-
VOgt '- oor zwaaruere ro ,,"'fI]nen ' . . d '''.J'' 11 I""' bbl' . . h t k ·ti d m tssa 1'1 fl In f'l' IlJ Il a er~'Qst I~arste 11 p

S1.".r·L--OSSOH- TAKLUN. was el vloeger vraag, om e ara,. er er i bood." Toen l',;WEenv. dén togt naaI' het
- .DJ.UI J:.l zwakke Frausche clarets to veti!90gen; I T I I' .Jd: ~ .

d .. Ik d t d 1 ~\' d ransvna se IC IUlllvasrl1 e~~n togt, dleu
I mbaa

d
r e prlJ~ ~e . e ;oor ~ oe IJ:I'. ~~.; wij hem d<:>stijds tpill stcl'káte a{l'aadclPIl-

oi I cl c:i ' ol:: hO denl W~tDle W.I~~ ~~~;n in at .li' IS .. le \\'el'd ver1,ckel·d, dat hij ging; i'nk.cl en alleen
STATIONS. 'I ._.!:!::;,' I '~~:'I r~~8 ~;'~o~ban eb·me ,ontwhl t ed . Dodr J~wblJnd· om Sir Bal Ue Frere nIs eeii:sl)ort van tolk..-= <Ii ., ril oer lel' oyer e ure van e .. f or el , I" R .. 1 \

I
""., d-'k' d' JIJ te staan. !.lJS vl'Oeg('f Illeonde mell

, I.." \ "tt:: ,II ",0 _'" c:;l over moelJeh]k tJansport enz., UO le d thb .-~ '; 1 ""'-Jl"'" -,.., - k .. ".ii-·· r re ('nen ·e (' cu om "'" \'eron( er",.:J1 ,ell
: HK;'N . I "a.m'I' a. m"1p. m. lagte hf·(,ft hl] gemeen met zIJn us tra 1- I dat 1 tt' b "Irt i~t' 1 ', ., . lischen vak :renoot. Immers het 4nstrali. Z Jn. Of{ O()'[IO meer epaa p? 1 ll'.e

Vertrek!van KAApstad -' •• i " 7 101 3 22 h blad él. It.; . _. beteekellIs har! ; ell het than!! 'gepublIceerdo
" Zoutrivier _ . 2 . 7 23, 3 38 sc e vel vo g .-:- ,,' :. , Blaauwboek dieut niet 0111d~(imeening Wl>g
" iDurbanwe~ - -: 12 I .. I 7 likl 4 il ..WAnIleer de Australl...oche wl}ngaard~~r Volor te ruimen. Iu llg. Stagmanns belang doet.
" lKuilsri!i<;r - -: 15 ' ., i 8 III 4 I.? zIJn produkt een EUTopeeeehe m,\rk't;.·.: zoekt, h h d ~. I cl d !,.
" IEel'SferlVlcr _ _, 21 . i 8 36

1
4 30 wordt bij niet,elechte belll8t met de k~n et'ner .et o?s t ails meer all o?Jt ee, at 11.1

"lStellenboeeh _ '[30 7 15
1

I) lJl 5 7 laoge maar hij betlft ook kosthMr;ttall4port ZICh DIet heeft laten bewt'gelt (Jm het aauD(,d
Aanko~,eet te Mllldel'8vlei _ 38:7 351 9 311 5 28 I ""ool,.nil noar de. haven te drlt.g6n ell <t¥r:bij ~~ der Tmnsvaalsche expeditie, af te wijzen ('n

bellCbel'lnr1 arbeid te employeeren tegen ~ pnJS, zich rustig bij zijn belangrijk wer'k als
i TERUG. e·OI'i R. Ul. I p. m. die ong6l.1uord·isop het vnste lAlld V1\11 E,,¥pa. I)e r d' . t K ~ te b I

.Vertrekivan l\IuldenTlei -, .. ;038 745
1

343 kostenvanzijnprodulrt, ebrhet'zijn pJI\I\~_verlRat, evangcle le naaI e ,aaps,. ~pae,n.
" jStellenboecb - 7 ,5 5f) 8 81 4 zijn d~arom onelDdig bOQger dan die VAn[Jfrt\llBC~~ Veel onsangen~ms en v:oor, bemzelv~n en
" IEersterivier - - 16 i 'l 8 381 4 38 wijnen in· bet ~oodeneebe .~o.k. Hoe k~~eu WIJ voor d(l Kaapstadsche gemefnte zou daar-
" IKuilsri'fier - 22 ' I) 0l 4 ó9 dAn eene Illlukt vIDden, hetII] 10 Engeland,df op be-t door ziin vermedPD. .
" IDIll'\JBnweg - 25 I ,I) 131 5 12 vn.ta h..nd, eu hoe kunnen wij dan eeue EDlftileeb.eof
" ,ZoqtriVier - 35 I J 9 4-'l1 5 42 andere Europeaebe markt vinden, eu hoe :~~llen wii

Aankonl.st te Kaapstad 38 : .. ! I) 491 5 50 bij het nfaiju VIlnbeideo den wijobvuw in ~u8trnlie
I in bel'\IlO'rijke mate uitbreiden? OO1.e-iI\oloniale

.., hebben in den lastelen ti jd sIlQS; aange·
, om arbeid te bezuinigen. ))e wi~t.ok- DE BEROERINGin Je Kaapstad8éhe-Gemee~te

op luike afstsndeQ :replant, dat;'l1urden. kiln worden beschouwd als t~D eillde. Hoo-
de plaati van handen arbeid kan '1!etvIIDlleD r..·' t 't' " 1

, bewerken van deo grond. In de keldm werd we WIJ ]UIS nIe erg mgellpmen ZIJO met
loovetil mogelijk g'tlbruik gemaakt vaD dej &wt.&rte de r.esolutie-;die gisteren door:den Kerkerkd
des pro<!Dkte%alvea18beweegknlcht~n!. ,~ ~ we..a aangenomen, gelooveri wij wch, da.t

Het denkbeeld kwam bij ons' op,' dat in de Gemeente die zal Gp prijs.stellen als e{lne
Australië wel hetzelfde zal zijn ~bleken poging om haar t.e bevredigen, 1:'11 dat zij
wat reeds zoo ten overvloede Ml j:1e~;Kolo- daarom van verdere dOlllonstratien 'zal
. is ondervonden t.w. dat da Eli gel sch - afzien.

man aoor nstnnrlijken aanleg niJt ~rekend Mogelijk komen wij' iQ.: oos volgend
is de wijnbóerdot'ij op zui,nigen1 eni daarom nommer op dit onderwel-p terllg. Intllsscben
op winstgevenden voet te drijvel). '4f9ge1ijlC bepalen wij met oon ellkel;'woord de aan-
zou dat feit wel, gedeeltelijk ~1t~s, ten dacht bij ouderling Sebastiaan Rofmeyr's, II' grondslag liggen aan den niet>wio.'geven- aanvsi op onz!l kmnt Hóewel hij haast

I g ~ den aard van de Australische wiJ·nbbe. rderi]·. ziedende van tporn en een sprekende voor'-
I ~ 1 ~ Maal" naar betgeen onze tijdgeb~ :vertalt stel~ing was van de "beroerte," waarvan

hebhrn niet alleen Eugelschoo al~8ar aan hij, blijkbaar doelende op de beroeriug in
\ I ·1''Il· p.m. het Via, k gedaan. . .'.: de .gemeente, gewaagde, ko~ hij toch niets

van MAlmesbury - ! .... • • 6 ! 2 15 .J."
. Kalabas Kraal 1 9 12' 6 2 50 ~t men-zegt het blad-de ~jllg~rdeD yan anuel'B teg.~n, onze rappor",;urs .aanvoeren,

_ i 9 66 7 8 20 Victoria DR, dM sal men bevindeD qat "rde meest dan dat ZlJ J.l, het eelle rapport gew3.l!gd
A~~~I~t;~~~~~:JI"':2!)~.~.!27!J,~8~!._;4!..2]~21_J beroemde wijnbIldeo '1'1\0 Europtl dMl terttgli!owoor- hadden van « een lompen aanval" door den
- digd .~jn, heUij in de: eil!'c~&1\f8of i'1 de;'rbeiders. , eeeell hroeder-ouderling op den audereo ge-

treinen booden-aUeen 1Itil, 'W1IDIlteer er Dtr w9,DbouW:li!tevan het dlst."1ct~eeloll11 w!.1~n ~oor- d n co dat 7.i]' verzuimd hadden in, bet
die op of sf willen etappen. namelijk Z....I~f8; de voornaamste 9al1 Bo~en ): arra. aR, i. ,.' .

·hllhootdel1 tot denlfde natioDtJiwit, tetWiil. tollllllÏg. andere rapport. te vertelleD,da~ ~Il (oudirlmg

Paardcn,

!

J. S. MARAIS EN eb. 1
April~;- -Kleill Drakeustein, IVee en LOMe

Goede-rell. van J. P. Theron. '
E, H. v. NOORDEN,

April 28.-Zunrfonteill, Piquetberg, Winkel-
goederen, enz., vao H, GeI'BLra. :

V A~TE GOEDEREN

DE BEROERING IN DE KAAPSTAD.
SCRE GEM'EENT.E.

I MALMESBURY TAKLIJN.---. r - -----

i HEEN.

a.m. I
.. 9 13,
10 I 51 9 51
20 115 1 10 29
29 27111 2

I :-----,-, -!_---

p.m.
5 •
li '8
6 19
65(

Vertrek! \'&'lI Kraaifontein-
I '"I ,Klipheuvel -

, "i Kalabae Kraal ~
Aanko:18t, te Malmesbury-

I

Eel'lfe l.Kwartier, eo, 28m. namiddaga.
Volle ~Ran, 0\&. 4tp, ,vOQrmiddllg8.

RoIvsrtit>r,3u, 7111. óAmiddftge.
M~n, 70. :'lOm. ~oórmiddllgl.
K.,mrtier, llu, 38~ voormiddake.
HBD, 7u. 33w; voormiddllg8.
K.artier, Ou; 71D..Yoorllliddip., ' ,,
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T1E.~ ~,) i',, '

·ANT ' ..BIJ AFLEVdHING~
',' ,q ,;* .:»:~ ~.

~1: :~i':

SMlJ S...
I ~
f 1,-.,

_ _"'~_ ........"';""'................ """""_'''''''''...,;...j.- __ ----_-'''''''-- ~' , ~ . ' . I~i:
, f' ! ' . _ .1:" , ! '~l!c_

, l' I Ten einde aan-de Boeren alj,~~voordeeien te _A ....,I!>M behoeren te-hebben, heb~en WILLIAMS' & S" UTS eene
Beii$htid te Cer~s W~g Statie geo~epdl e~ hunne ,~e _M~_".* ;zijn ~ot ilóg toe' met .UCC88 bekroond., ~o r~ kunnen
: nu jnaar Ceres Weg hunne' ProdtlQ~~n gaan vERING tegen;~e,JlOOG~TB PltIJZ~N, ~~deren ,.'oop8!l Voor
de 1 :t.AAGSTE K~PSTADSOEllt: PRIJ een dag te verUezen, daa~d®r _un eigen tlJd; -'den <arbeId van
~~ec\i~nden en Vee en de uitg~ ~!ta.ra.an zij besparende. ir bestaat ge$ redën, waarom eenig~Bile::.'naar de

: i Kaa:pstad moet gaan om BezlgheJdi te doen, ,

i, . . c, W.ILLIAM~ & ~M1JT
, ': I

Ploegen van alle sqorten I

Eggen
'I

I
I

:ENZ.,
, ,~

ii

pstadsche I lPrijzen

t

•I '

I
!
!
j
!
I
r
!

, ,

"j '-"0" "E"'·'
; _b'

"i;

HOOGSTE 'PRIJ~ÉN VOO
!. 'r~ ,

i•f I

, \

L,
',',~
.! .

.. '

I i~ )
~ !
H~f,

1 i
\ I . i
I I

I
Scharen
Voersnijders

I
I'

ENZ.,

W~lke Kalle toor'
,

" I
, ,.

'ooki als, Age..tel~ G,'..>'I.YJ.
ufor~ Sl)~rweg! ist.elt

'S" "

.' , ,

N.-, ....

'&"i :1', ' :'",

"1,1
'!'

hebben V!oorl1anden!:
G-egalv~1s.éMe Bmm~rse~ Bactén

i ;, I I,; . ;., ~..

Wol- en Graanzakken'! .
: .,. ~ , " . .-;\

IJzerWerl vh.n aHe sdorten
I . .!c::

"

Wagenbout,

" ,

I,
;.'

"1LL'AMS (lil Sllii iS hel'ÏlIlIt\I'ell lhet Publiek, dat
" " I

,vl'oegel'e StaOonmastel' aan v'l'seheideD'~ rlaatseu op dell
J ----~r_~--~~~------~----~~~------------~--------~
I

'E' .'1BJ' .1,' 'N, .';.,.'""',,1. '-I :
; , .

; ! Is ge~ptmcl tot gerief van KI~Il~en.
~ Bo~e••landeu al de gel'jetlijke voordeel~n, te
l' Kololtie. i
"~
j

'~

~Iet eeu 'wool'cl,
laten geniete.l,

, '~I . !

~:' J

!toel'en hl fIe
Hoortlstild der

In den Boedel' van ~vijlE!n den beer NICOLAA!3,', ~ , ' ' ,', "
, ". WOLtll_~E+-~M_'E~'lJf:R,Sr. : I Beste qua.liteit te koop aan de Pa.kltuizen Ivan
OP,",NIEUW zullep ten dezen Kantore tot,' " ! M L 'BE'N' SitJSAN' i&' COi

.',op VRIJDAG,' den 16den DEZER, des ; ;Z ' • .• " , . ~
Toormlddags 10 nu-, ITENOERS worden ingeL Kasleelstt'aat. ' ' I : , i

, w!lICbti 'voor de volge~rlo Aaudeelen, namelijk: '" '
:' W;AGd~~ in ~e ~~~~e B~Dd~J -~~~~c-~+~~~~~~~~~~~~~~~-~,--~~,-, ~,~,~~~-,~,~~,
!' ~:~1-~D Trustmaa~cháppij te Pie~rtnAriIZ: DE KAA.fSCHE KOPERMIJN I 'IAAT8CHAPPIJi

1 ~amdeel in de )lalmesbnrysche Bxecuteurs' ,;. B EPE R Ii 11 : ; . j
kamer, opbetaald. '. I ' l . '~v ;

DO: boogste of een :anrlere Tender niet noodr~
wen dig te worden aao,genomen., " ,B E RI' nl :T)[.!.RY MEIJER, ' ' ,;,. ' I .8trandstraat, Kaapsta.d.

~~d~~kiEN ; !DE KAA~~E KOPERMIJNM~TSCH~P~I},~ E~I~JTEERD. ~re!pl"ftt~n l~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ec"AIg, R ea W. kame~, I .' in Nanfaqpalalld i.11pacht aatlgeuodel) hebbende; als per '!ld~ertentie in ide .Zuid i i:

El te Boed I IAjnkaan eli andere nieuwable deu, h ..eft w ..~eIl8i het OnlVa,ll<1en va- versehe-idene Z I,
, xec;. ;;~,~IIIJEl!,e St, v.."rrl ..eli!!e 8,~]lbledin~ell voor. he t lallri, ',besloteII, i zich le on,lr'io~n vali har~ kudde, ee;. en

GOPo1!lIV der Knrnen, - ANGORAGEIT-I£N, tll1l1'S op die plaats we idende, : ': i': '

Adderleyst1'llat, ~l\Ilpstr\d, Diensvol~el1r zal op de plaats "~EEROM ,"i ill de afcleeliná Namaqualand, eeue .
, 5 ApriI188!). VERKOOPING~wordell gehoudell op del' 31STENIDAG VAN. MEI AANST.!

Er is groQle:'rnoeite. gellollleil om liet ras der qt,itell le, verbeteren, voor welk doel
direkt VBn AIl~oJ'~ dieren zijn iug evoer d , i ' '

Bij dezelfdef g~legenheid zal o'l.k een ann ta l ,uilezeh, Ussen eli Koeijen worden
vlrkocht. 'I j'

Algemeelle .DOeQEll-. en Weeska.meI1.:
) i
rl~l\DiïtS lUf.R AA~I):n:l.tJ~. j I

, I
U.A

"

:~

L
, ''"'.il

GEaRG'E FIN DL1\.Y &
~! '.:; • e i I 1 - .

~ t Hebben ontvangen ex," S~rathmore ."
. ;.. .• ~ I . 1 •

P,.ar~s No. 4 GJ:8.V6n"Diamant Staal en Gekoten St~l
'Gegoten Stalen Graaf- .cn Mestvorken I
'{ierftante Soboffels, Nil 4, Lange Sleien i,
IJzet'en Kruiwagens, Gegalvaniseerd
K,'oetoeten en Splijtwiggen '
I~zeren Wagen Asseu, 2t, 2£ en 3 duim
Val;~enlltl'oggen en do. voor StruisvogelsAAn~aalSchroeven voor Draad Heining,

Aan Pu rlementsledea,

MhJUFVR. P Lt MORKEL wensoht bier.
, door beeren P*lementstoden te berigteu,

dat si], zoo als voorhëeu. zich er op toeleggen
zal om ben en hunne (amilien van alle huiselijke
gem$'kkeu te vooreieu in haar wetbekeud!
Pri-i&.at Logieshuisl 48, Stra.ndstr'aat, al'
waar:'zij ook het geri~ eeuer ruime Badkarm 'r

", zullen bebben. : ' "

;, :

I, I
•

ti

-. i,;
200 Bnn~els, 1 cwt. ieder, Patent Ovaal Stalen Heiningdraad , i
77 ~1I~n Geg.'dvRniseerd Netwe,~k, 24 toti72 duim .wijd.. ~ tot ':duim maa.áJ geacbikt

, vfr Pluimveewerven, St~svogelka.~pe, TUlDbetln~n.:ens., 1

" IJzerpakhuizen, 10. Gr,"vestr~t. :

i N. J, D~ GORDON,.~ ~ .

TANDHEaLKUNDIGE~
j PP-RI,. '

~ - '

,'isáac Hor~ de Villiers,
p~l'flUr. Nohlri" f-ublM.k, Omveya'rlcer ell

GtlJt!;q,.en ' r bij 't Hoog Gereguhof·

"1ia"Jmj ;":""St.
St. G~or9ea8trlUlt, n....."P~.',...

ALSMEDE,

• r

i i, 'VOOR :aOEREN. '\ EXECU ..... t.......

P :LOEGEN I I, P:LO'E"GE":'N' IAANZOEKEZ( van ne~gschrif·i. I' J ~,;' ,te~, voor Idd Tan Sf.oret.aris
1 I • ' i ,I • der Ka~er, ktinoell; woroen "oor
i I ,. ' " • ",,:, .! of op doo 19den A,'Jm1 ten Kadtore der

D~Z,'ilveren Meda.ille, is toegekond aan R.<:M. Ros~,& Co. voor de b,E'St6cn,-:'UectiePloe- Kamer"l ' i,' .. i,',:'. il' gen in 1879-1880. , , : n ' :-&lar18 £300 met 'fnJ~ w?nmg. ,·1
, !J?ANSOMES enkele, dubbele drié~ en ~iervoor Ploegen ; -u ! Op laat val,l Dlrekteuren,j ,

i"", " " ,. ',,' , . 3 ' 'lJ WETRM!R,
R. M. ROSS & CO.'8 ,vel'beterde Zweedsche Ploeg, twee en drie voor A i, <, Secretaris ~
:AMERIKAANSCHE PLOEGEN, in all~ nommers ! MaJrdesbnry, 23 Maart.,'l880. .
~0:W ARD'S ,enkele, dubbele, drie-ren vlervoor P , ;
jEggen voor ligten en swaren grond,;' j

Ploegen voor Wijngaarden, Paardeachoff~ls en toe UOU'UUl
• f

B. R111~)ER,TI,
, KOOP¥.AN, .

S('.UIU';P8. itN C•• IISSIE '~ENl',
,NQ. 55, 'ST. GWoBGESTR.UT,l

Tea:enover de Zuid-~he; Bank
, l' .,' i

• fDistrikt~chooI1;te Bethu lie.
APPLIKATfEN 1'001':: de beirekk,iDIt VIiD

Onderwijzer aan Qo?engenoemd. School
eullen tot Maand~g, deg .Bden Mei eik., door
d~n i()odergeteeke~de lfoijlen ontvaDIf8~. Solli-
CI~ten D;'oet.eD 'foorziep: sijn ,~an :yqldoeDde
get.npobrif\.en vlIID goe~, zedelijk g-e4rag, en
voon. van een q,rtiti.~van eeue erkende
Cam-mÏ88ie van ~iD"tf!roo, of .van een Certi.
fikaat verkregen n~ afge1ltid Examen voor eeue
door het O. V. ~S. Gouvernement ·daartoe
benoemde Commieme; ook moeten z.ij tot de
Protestantache godfiien8~ ,hehooren. :Benevens
de Schoolgelden, die gedurende de laal.te twee
jaren p. m. £10 JMi~ m~d hebben ibed~gen,
is er aan de betrek~illg Y~bonden 8® (ton ver;
nementa-salaris val~ £l50:'s jaars, alsl:Óede het
vrije gebruik van '! de Gou vernemeu.u ; Onder-
wijzer&woning. i ':' :

Applika.nten.~ . ven til,m~ldeD, \uqneer zij
gereed sullen ZIJn ,e betrekkmg te aan1iaarden.

JOH!NNES G. OLIVIER,
, Voon~tter def Schooloommissie.

Bethulie, 15 ~t lBSO, I
• <', !

I " .._,..--

Gedrukt ~ ~"UTS & HOYJUlfR, ,i.o.
KaSeel an'~ai...p.tad", '.

l~lICHAEL BARRY,
ij. C. vu BREDA,
D. P. KHYNAUW
P. MARAIS, '

, , .' BRANDAGDTUUN
ALI\\' AL NOORJ)-;-SAu~R & CALDECOTt. i'
BEAl1FORT WES1-A. ,y, :'ohrBEW. :
~AL~I)ON-C ,J. N, PEJ(l'KRS, • I :
~ALYlNIA-J. U 'fRuTI-.lI. "i I
~~ItES - W. F. STAMPER,
,post LONDEN-T. It. VI!NN & Co, ,(
GR'\I!AMS TOWN - Gr.bam's To en Fire .Dd ' •
~, ,4Q.arlDe Al8uruDC6 Co~pallY I '
nKIP~BÉkG~D. P. 'u,ua: !
KIM~EHLEY-R CIlOWD~. i ,
1dALMESBURY -SMUTS' Louw <i C ; !
fdO~S~LBAAI-PaIl;C, ;.VlNTCUT ;; &0. '
~~~e ..\egen Braad op alle lIOOrteu .n J!:' ia' endommên de KUpkoloniej, :j
i .tlle "Isea, Oot1fijfelbare Securit~t, 'Pro.ple eo .......'r.'" Betaling UD viord4!rio,eD. '
l' ' "BR<?OKE S)tIirHrSecrrt.ri~

:1
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Flat Juticic

ftlI dell heer Z.
het ee+., dat,
-prong ~, de
sieh .. 1111_1 te ;,"'IIR'IInID.

2. De Dtrlul.4N
't'oor Alle purden.

Aan deseD reil namen :
8mu M«rci, 't'1UIden heer J. V~ __ .•,,_

I' &ti". YaD den heer J. C. H
MQIdOto, ,an den heer Ph.

I Dé eerste heU, 2 min. 1 lek., door
\&a,.~, I®mede de tweede in 2 min. 2 tU.
J(~ kwam tweede en deed at bet mogelijke om
het willnende paard voorbij te stre.'ren.

8. De DISTlUXT6 BRYER, wft3r~e £26, aalljteboden
door, den ~~er J. A. Duminy, sen!:' met .£10, door de
Club til' bl,me'oegd j één mijl ta; De voor-
waarden JaiddaD ala ,olgt :-0 wigt naar ouder-
clam. :Voor alle paarden 10 het 9i.u;k$ gekweekt.
De grens zal zijn tuMchsn de greb &en 't'SD Zolltkuil,
Jlou.lllMk en Dieprivier. De bei:~r sal bet eigendom
""orden VIUI deDgmll!!D, die hem Jw~ aehtereeuvol-
~nde jaren .. wiill met Pft&!dlll, !die sijn lxmajldn
tIgendom 11Jn. li:r moeten hen JlIL¥den van 'eJ'IIChil-
Jende stallen loopen of er is geen wedren. EntnSe £2.

ÁIUI liezeD ren namen deel: !

Hu,,#ry, van den heer M. Wat enJuant;:' van den heer D. Kotlé. ;
De de .~elie werden ~ewon~en door het eerste

~d; e tijd lVlI8 respeetieveh~ 2 min. 12 aek. en
11min. 15 I18k. .

Dg DAll.KS BEURS, waard £-',lmet £16 door de
Club !!'egtlven j llllijl heatI, gewigt nw ouderdom
en 101be. extra "foor alle paarden. !De. winner moet
't'erkocht worden voor £óó; indien hij verkocht wordt
'roar £40, wordt S Ibs. gekort, woor £80, 10 Ibs.
Benig surplua moet komen ten god-te nn het Wed-
renlondl, Heeren Rijders. Entree £1 10..

De N"ende paarden liepen i-> :

Bmml, van den heer F. DumillY, bejaard, PI ijs,
~O !

JUltl~ of the P",~, VI\D den beer Ph. Faure 4
jaar oud, prijs £80.: '

Blac~ Night, nn den heer J. ~de Greef, oud 5
~r, £W, ,

. Ber:llltt won de prijs ill beide he4ta j Faure'. paard
liep uI~tekend ed volgde op korten: afstaDd.

DB ~P;N BEURS, waard, J:16j 1 mijl ren.
Gewicht DAar ouderdom. De winner moet verkocbt
warden yoor.£30 Entre, £1 IOtt

De 'vdlgende piarden liepen:- I
Captqln of tlai .Army, van J. Ktnnedy, bejaard.
GRy Lad, nD T. Dominy, 6 JW ood.
FarlT1'8t' Jo}.,., tan M. v. d. Spuy; bejaard.

• Grog, van Ph. Faore, 4 jaar o~d en
Ea'!!, Tan W. Kotzé, 4 jaar oud:
Grog won gemakkelijk j de tijd !w88 2 min . .3 see.
DR V1ISl!0RS 'HANDICAP, wlllltde £15 j '1 mijl

ren. Gewigt naar ouderdom. H~rll&D moeten alle
winnel'l 4eelnemen, voor verlieze$ naar verkiesing.
Het tweedo/Paard verdient sijD ent~e.

De volgende paarden dongen m§~e:-
&m8 Merci, Htrmatt, Jumrttalen &dan, die in

genoemde volgorde den eindpaal liereii:ten. De tijd
nn 2 miÏnoten 1 see. I

DB J:l",CI RA.~E, wllllrde £7 le) voor alle paar-
den, dIll nooi' lluhliek geld gewonnen hebben; l
mijl heats De winner moet verkPcht worden voor
£26 Entree, lOe. :

Aan dezen Nn namen deel: ~
HumTJÁrey, ,ap den beer Wahl.;
Buttt!rlly, van den heer Duminl en
Harth'f' VAn dlln beer Lock.
Butterfly won beide keeren gem~kelilk Hardup

kwam v~ achter 8IIn als derde. ~
Hi~ede waren de wedrennen, afgeloopen. Het

doet mil'leed te erkennen, dat Ik !}ier Docb de jfUl-
heid, noch de geestdnft VRn S:~llenboach weder
TODd.-Jockeys, zoo even met bttn paard van de
baan gekomen. ,ilden den nlUUD tftn hon ongeluk-
kig ros zjiet vermelden op mijn ~, en keken mij
eenvou.dig lagcbend aan; geestd~ft kon ik, noch
onder de enkele dame., nocb on<{er de beereD o~
merhen ne baaD wae Iwaar, ZIlnc{_erig en niet vnj
van gat~d. Ik geloof stellig, dat I meerde~ vrien-
dehJkheld van ien kant der S~wude, en betere
iDngting 'Veel zooden bijdmgen lot bloei van de
Durba~ Turf Club. In den loop "Bn den dag wu
het getel karren IWlmerkelijk verm'erderd. Het weer
11'88 aangIInaam, ,doch de sterke wllld dreef het zand
100 st.erk in mIJD oogen, dat ik, en lTeien met mij, er
lIÏtZAgen alsof wij weenden o,er hetlllecbte geluk van
IOmmlge paarden.

is de Australiaohe
,aan~atc,mfID met één

(Ja8tle.
van 't'erdere

heer Gladafune.
WfiUlr'van-"IIvIl' nu reeds weten. dat

Zuid.Afrilcaanacbe
voorname plaats
bem beeprolcen

~etill)ui1r het woOrd voeren-
~elding van Lord

oyer ons ,we-
Gouvernement
zijn. "Daar,"

seide ~e GladstoQe , " is Lord BeaCOn.
field et: in geslaagd om, &bnder-ZQO ver ik in
staait ben te oordeelen-s-da geringste nood zake-
lijkbei~ ot verontsobnldigi~~, vijf millioen pond
van uw geld te besteden ,aan den inval in bet
land vqn een volk. dat bqm geenerlei ongelijk
bad aangedaan, en nn is hij verpligt, nog meer
nn u ~ geld uit te geven 'aan het vestigen der
opperm.,gt van de I<OJllnltill over eqne berol-
~1Dg. die Prot~tant van;goos?ienstige IJelijdenis
III, en krachtig, vast.~ta4en en hardnekkig in
haar. karakter, namelIjk de HoUandsche Afri-
kaaodel!8 van de Transvaal" (Toejnióbing). J

op 18 Maart werd in het L .gerhuis door den
heer M'Oarthy de vraag gtftlaan, of bet geruebt,
dat de Ilakentoestand in .Basntoland, wegens
het voornemen der Kaapsqbe Regering om de
ontwapening door te zet'teul kritiek: was gewor-
den. waarbeid bevatte, en of Haree Majesteits
Re~rit\g, bet met gewéld -ontwapenen der Ba-
sutos hnd goedgekeurd. <

Sir Michael Hicks Beach antwoordde:- "Ik
geloof dat het edele lid on~er misverstand ver-
keert, wat aangaat de betrekkelijke positie van
Harer ~Majesteits Gouvernément in deze zaak.
Meer aan eon jaar geledell hebben wij bet ma-
ken va~ wettelijke bepalingen goedgekeurd, op
den grondslag der alge mee ne politiek, om de
Kaapkolonie te beveiligen tegen de ernstige
gevaren, ontstaande nit het schier algemeen be·
zit van ,uurwapenen bij ~e gl'oote massas inlan-
ders ?p de grenzen det 1'; olonie. Maar de ti~d
e~. Wijze van het toepassen dier politiek pp
blJzondere stammen berustte bij de Kaapscbe
Res'rriog, die ze fot dusverre met groote zorg
en veel .socces in verschillende gedeelteD der
Kolonie heeft aangewem~. Ik twijfel niet, of de
KaapscLe Ministers znllen VPQrtgaan te bande-
len met de orozigtigbeid, tot hede,n toe door
hen in zake de Basutcs hO den dag gelegd.
Maar ik geloof, dat er veef kwaad zou kunnen
ontstaan uit pogingen van onze zijde tot ver-
d~re bemoeijing dan het 'bnn inprenten van
het no<idzakelijke, om voorz'gtig te zijn, daar
zij wel weten dat de verantwoor"de ilkbeid in
déZe kwestie op hen- rast, eD dat zij die zullen
te dragen hebben '

Do Uondenscbe Times heeft, wat de verkie-
zinge'il ,aangaat, reeds op 19 Maart oen soort
van voorgevoel gehad van Y{at er komell zon, ten
minste ,welke rigtmg de el;,ctit'n waarschijnlijk
nemen zouden Immers dat blad verklaarde toen,
dat het liberalisme in het,. vereenigd Koning-
rijk sterk was. en niet alleen Iterk. maar qa.t
het ook III gewone tijden ~ ,rij van toevallige
belemmerende gebeortenÏ8lfen, altijd de meest
vermogende rigting ia in. de Britsobe staat-
knnde.

Uit Atbene wordt gemeld. dat de Britsohe
oorlogsstoomboot Ooquette 'last bad ontvangen
om Uit den PYl aens Ilaar Smyrna. te stevenén,
bestaande er vrees voor vijandelijke verwikke-
lingen tus8cben de Mnzélml\ns en de Christenen.
Ook eeD Fransoh oorlogschip was naar diezelfde
S;vrische haven gezondeD.

De. ,au de Wall volkomen met
in zaak. Geen vooroordeel buieie
de Normaallchool in dit opsicht. Weldra
Will een der Coratoren lijD en h81~n
beramen, \eD einde al die moeijehjk-
te kom~ en het aollandacb die

welke liet"'1lehoort in te llemen. Onle
pa~'u.u",u",u moeten zich lDeer beijveren.

. . P. HAUl'TPLBISCH,
vroeger Student aan de NOlmaalachool,

nu te Ratelpoort, Co~eeberg.

RaadeeJ No. 134.
Welk l~lt.tandig naamwoord van twee lettergre-

pen word~.door weglating van den eersten letter, een
werkwoory, hetwelk aanduidt eene hoedanigheid,
~elke ~II menecben nog dagelijb moeten ver-
rigten. I

I logelonden door Lol"FY SCKUUR)(AN.
I LbgogrypA No. 134.

MijD g~eel beetaat wt 33 letters, en i8 de volle-
dige naa en titel van oen zeer geleerd beer te Stel-
lenboec~. I

161' 7 14 33 Een viervoetig dier.
19 5 3 6 Water.

1 30 8 Een afschuwelijk dier,u: 2 24 16 Een woord van Ilfkeoring, veel
I aan de Kaap in gebroik.

10 18 17 81 EeD insect.
83 22 23 26 28 26 Eene plaate waar men veel

leeren kan.
12 ia 6 24 Verfri88Chende drank.
16 $0 :n 82 Inwendig ligcbaamedeel.

I~ 21 10 J11 10 I 9 27 4 Bekende nemen 10 de Kaapetad

29131~8 32 15 Verkortemannennaam.
D. B. M.

, ' Dikke MBTllClaen.
Hendrik Vill, Koning vlln Engeland, een ware

b.~uwoo~td, die zesmaal gebuwd ia geweeet, twee
IIJner TrollJll'8n heeft doen onthoofden en er twee
ventiet w~ "in sijne laatete laren zoo vet en on-
buigl8Am I!'le_worden, dat men bem met iDltrumenten'lUI plaa~ ~t plaats moeat venetteD."

B. B(I~r I+~van al de Konitlgin van .EfII!Ieland,
, p.17,

1>_" II h.n..l]na~~ III, ertog van Gelderland, in een oorlog
om het hei it zijner landeD gevan!!'en genomen en
op bet III~, Nijenbeek aan den LJ8I!el gekerkerd," _ar hii role een doodeter lijn leven nreleet," WM
un al datii' loiieren en bet goede leven. dat men er
hem liet liljdetl, 100 vet geworden, dat hij er met
0r.'n deuren bewaard werd j" want hij kon met
lijnen dilQlien buik toch nergene doorkomen. Ande-
ren vert&leD, dat toen hij na tien jaren werd
loeg.latenl meD de deur, waar hij eel'lt wu ingegaan,
had moeteD uitbreken.

"..4. Vali :SlicÁtenlw,.,t, GfJl(ler/IChe G88Ch,~tlni"en,
I pag. 142.

Cbiapplni Vllelli, markgraat van Catona, een der
beaw krlj~b8,elliebbel'l YRn Alva, hetgeen genoeg
I9j1't om te 'duen begrijpen wat man hij wu, sleepte
•ulk 'een ~ik Ii!!,chaam met zicb rond, d"t Stmda be-
tuigt, "niet te weten hoe bij ::00 veel beeft kunnen
t.e weeg br\lngen. Want hij was omtrent het mid-
den van zijn jAren soo oitermaten dick geworden, dllt
hij sijDe b\lÏJck in ecn IIlmjer, die hem VAn den hale
athinll', o~ouden moeIte; waardoor, bemerkende
dat hij d~elicx tl1,lger en ten oorlogh onbequamer
wierd, ~ithlj VaD dieD tijd at, om lulb ,oor te
komen, wijnen vermijdt en tot dj! eynde lijne
laveu. Di aDden -dan &&ljn gedronken j dh8umede
te weeg b~ngende~ dat sijn buiJck soa afgegaan is,
dat hij de~lvll na4erhaut ale een hembdrock plaght
om te To#en~ eD wel lieven en tachentigh pondt
gllwichts:t*inder ophaelpe." .

IP. F. ~ad4, N«lerlnradIcM OorlogtI, IHJ{/. 665.
Daar sil~ nJam iR het ltaliaaD8Cb en kalf betee-

ken~, en' ~ele krijgaovel'lte zich dikwijls veroor-
loofde te PJ>Pttiln J;Ilet al wat heilig is, maakte men
oP. hem etj* Litljnach grafecbriit, dat vertaald dill
lUidt: ,
"0 H~t! hebt toch medelijden met dit vette

kalf, dat ~e dood lIeen tij' d genoeg heeft gelaten om
een 08 te ~ord.en. Het igchaam i8 io ltalie begra-
ven, de illgewallden in Bmoond Maar waar is de
ziel geble~en? Nergens; want hij had er geen I"

, N. n.
Liefdtl'8 InM:Ai~ij""ai4.

De dagt.oorta linkt ter kimmen,
De gouden sterren glimmeD

Aan ',hemels blaauwen tran!.
!~.la plegtig etil. Dione
Een allerliefste schoone,

Verwacht haar minnaar thans.

komt. En d' aan!!,ebeden
erbaut nog meer ziJn schredeD

, Naar Jt sierlijk the_Iet.
komt gevloien

lietde in haar oogen,
Daar I' op geen thee meer let.

lI'egenn.
deld met
po;tIitie nOIIlQI;,gileD
derinlf.iD de """'V'JIV"j_U

knap geleid. I

gen; later
keItje aan
heeft mij
van wien

Tot 100
rieuse I7Alm.."nl:A...,..'ro-Ad..nln"
De
durft waarlijk
" Er WIlS zoo
kem gestoord , terwijl de onstUlrolge en
toejuichingeD niet puten in Gode' hUla, zoo als
Luckboff met wtul:rdigbeid (?) .getuigde. Dat
weder een staaltje I 't'Sn ;de oOl'lp~nkélijke TlI.1,,,,,,,·I."n
die dat blad zijn hlZel'l opdiscbt. nah!

Verlanjlend zienj wij uit Daar het bfsluit des
Kerkeraads. I ,
2(]eluk ooi: nog II wil ik bijna leggen van de arme

Tran8Valel'l dat dil Libemlen de conservatieven iD
Engeland geklopt ibebb9n-m8llf miYchien ben ik t1
voorbarig. Die Tkn8Valers, nu den ongelukkigen l!
April, de dag wakrop nu 3 Jare I) geleden hun lan~
onder toejuicbing tan DB. JooaW c. I. geanoexeer~
!\Verd, weer daar ie, hebbeo wel oen wóordje vltn trool\t
noodig. Apropos) het verheogt mij VAn harte te
vernemen dat De. flendrik Neethliog zich 100 wllatr
dig ale een Afrikaander gedragen heoft-ik beb bei
pattld respeit '00' hem jlekregen. ,

Het plan fan ek ratriot om oom Paul Krujler e~
neef Piet Joubert !!fed teontvangeD behoort opgevolgd
te worden.

VaD de Patriot jresprokeD. Onlanl!" sag ii: er ed
lltuk in TADden" Opregte Hugenoot" in 1875 reed_
geachre,en. Jonliien., dat etukl.tá&t op pooteD! D6
Hugenoten-schoor~ hoe ook ger04l'md door som~
migen, worlit in <ijlt .tok niet gepresen. Ik zie dat
uw correepqndent ~et reeds opgeTA~ heeft. Zulle!)
wij weer die oude /koei jen uit den .loot moeten halen P
Ik hoop van neen ~ want dan 100 er heel wat te berd~
komen. Het 't'8l'1tandigate dat de heer Murray bn
doen, is om de ~ken maar blaauw blullw te laten;
Die raad is welgeIiDeend. Zal hi] opg'8,o~d worden t

I ' JUTICUB.

HET HOLLAkDSCH OP DE NORMAAL-
, SCHOOL.

Laatste Nieuws van Europa.
PER TBLEGltAAJ'·

[PER TJil'LKGRAAFIUBEL vri ADEN]

PLYIIOU1'H, ~O Maart 1880.
NaaI" mEIn zegt beeft Lórd Beaoonsfield l}&n

Háre Majesteit de stellige 't'erzekering gegeven
vaD de overwinning dQl' COnservatieven. Hare
Majest~l1t, zoo wordt er bijgevoegd, deelde iD
zijne g.erustheid, anden zOu ze niet naar het
Vastel~nd op bezoek zijn g4gaan.

De Trtblet, die de ondersteuning der hooge
Rooms~h Katholieke geestelijkheid geniet, be-
ijvert zich sterk tegen net Gouvernement, maar
tegehjkertijd publiceert. zij een brief van Lord
Ripon,' den bekeerling tot: hot Pausdom, die
tégen liet Gou vernement is.

Lord Beaconsfie!d .ilJ. te~~gekeerd van een
bezoek aan de KODlngln op Windsor

De JIeer Cowen, p'lU"lementslid voor New-
Oastle'idle, ofsohooD hb6raá1, d.e buitenlandsohe
politiek der Regering la ~gedaan, heeft gis-
teren avond, toen hij in hAt stadhuis vaD New-
Oastle de trap opging oil! bet woord tot zijue
kiezen t.o voeren, letsel belWmcD in het gedrang
der volksmenigte.

TOTALE NEDERLAAG V AN DE TORIES.

DE LXBERALEN OVERWINNAARS AAN
ALLE KANTEN ..

VOORGEN01fEN AFTREDING DER
REGERING."

ZAMENSTELLING VAN BET NIEUWE
KABINET'

LoNDEN, 12 April, 6 mur 's avonds

De algemeene verkiezing. die geheel Enge-
land de laatste veertien dagenÏ in een staat van
ongeevenaarde opgewonden beid heeft. gehouden,
is thans bijna afgeloopon , en d, uitslag wekt bij
allen de gt'ootllt mogelijke ver1iW.lIg.

Tot op dit oogenblik zijn vau de 634 plaatsen
in het Parleméllt, de opgaven ~aaromtrent zijn
ingekomen, niot minder da.n 3i8 tqn deel geval-
len un de Liberalen, terwijl de Conservatieven
er 227 'en de verklaardo Home Rulers er 59
hebben bekomen.

De uitslag 'Van 15 elcctien moet nog worden
bekend gemaakt.

Op goed gezag wordt venlakerd, dat Lord
BeacoTJBtield op Maauaag den I'den dezer Ha~r
Maieste~ liJn 9nts1ag zal aanbi_MeD.

Ve Times geeft volgenderwijse de samenstel.
ling van bet nienwe Kabinet op.

DE! heer Gladstone zal l-linist&r ~ouder porte-
feUille zijn '

Lord Granvillc, Premier.
Lord Derby, Secretaris va* Staat voor de

Kolonien. ;
De Markies van Hartington zal met bet be-

stuur van bUltenlandscbe zaken wordeD belast.
Lord Selborne r.nl weder KaQselier der Schat-

kist wcirdeD

[11'11 ST&LL EN ONS !rIBT l'KR4NTwooanKLUlI: vooa
DK GlCVOELIIN8 ONZI!R ~OR.E8PoNDJlNTlIlN.-R.D.l

FRANS(lBdOEK.
9 April, 1880. DJ laAt kll!j811 steleD ,

Wil bem niet verhelen,
haar de bOl'lt beknelt.
lieve," zegt le, "Iuieter ,

hoor naar mijn gefiWetllr,
II DaÁl' andel'll ::ij 't vertelt!"

I Laat ,rij Diaan bespieden!fIIi; kon niet ontvlieden
"Haar echoon' Endymioo 1..."
Wee~ dan _$ mij doet vreelen,

I Ik sae- u laatat eens lezen
II In IlW Anacreon."

Dat wae 100, kleine, 't Will 100

Ja, ja, eD 'k weet DOlf, 'k las 100 -
" VaD liefde's fllijn en tch.ijn."
Ei deaguiet, clat '!vu 't juut nu
Wat mij belUlget pn jwst u
"Bij mij nrdacL. Juet ziJn.

Adacreon, naar 'k hoorde,
W u hiet cooatant; maar stoorde
"Zoo Tuk lijns liefje'lI r ..st,
Omdat hi) andre meisjee .
Ook wel eeoa ankle reiJjee
"ID .Ulte had gekuat.

Aan den RMakt~ur.
Mijnheer,-Daar ik alhier door sommigelI verdacht

wordt gehouden, van hetJtllk) geteekend "Belang-
hebbende," verschenen iD uwe uitga't'e ,TAn 20
Maart, geeehrenn te hebben, ,wBnech ik, door mid-
del va~ uw blad, het ieéerd l>llbliek van FralllCh-
hoek te versekeren, dat ii n.II bonng'enoemd echrij-
't'&n hottfenaamd niets W&8t. ' I

~ bo echter het echri)'ten yan den heer.... . on-
derteeftnd door den heer J.,S. Pepler, ,.erech.nen
in owe lIÏtgan ftn S ApJ!il, met oDop(emerkt laten
YOOrbijgaan, waar hii I!Ilgt: II De handen van dat
echrijTen lijn JfCOb'e halJdelll Doch .• de Item."
Bedoelende dat ik het toor ,cc B." geechrenn 'heb.
De.. aanmerking pu!8 hij nil 'Op liehselTen toe. ,

Sommige melllChen "tieacli. JDaDDen" gaarne, en
het il IMr goed ,nikI te doen, ''WMl het kan en moet
gedaan worden. Verder sett d. schrijver "een
fout ~ meoechelijk," en clan 1JOrdt er nog al ge..p
"TUk." Maar om uw naa.Ren'~ te beschuldigen leDl
il ook een fout en toch ni.l meibechelijk ot christelijk. w.ot
Dat men nu in onle dagea siGh met een anders lie- moeten
sigbeid: bem~it'geechie:at ~ al te ...alt.-Ik ben, aleehta
enl. ' > De ".... I~"n

D. B. .Jo~.Dr,

LAATSTB DEPBënm.

'1[€llSTI&BN ONTVANGIN.]

" 'VERDERE OPGAVEN VAN bB-ELECTIEN.
I

LoNDIN, 13 April.

~ Tot 'beden avonlll toe zijn ;638 van de 652
verkieUngen beslist. De bett;tkkelijke .terkte
dor ~rtijen is aldus:- Libefalen, 352; Con·
servatinen, 229; Home Rnlerf, li7.

Met do ~redihg van bet, MiDisterie eD de
zamen •.telliog van het nienw. Kabinel wordt
guwacht op de -.tomat der! KonÏDgÏD.,

,,
1~.

I" Wat Qgt jl
i" 'i: zal u vol
: "Daar 'k 0
~"Ik geel u d' nd i:UIIIIeD
:" om u .eer .til te _
. "Nu'i mij ja uitgelegd.

; " Kom, Jeee k!liJ nw dichtei.,
,I< Die, acboon soms fUzieetiehtera
: "Bij fongli g en bij mbgd,'
." Door al wa lij vertellen I
jj Tocb tm.1itkonnen kwelldn,

lf Wien t . ten niet behufttt',
,0 dat in 't welijkalenn
z66 wGlken 0 erdrsvee, !

En .66 'to verdriet vellwllnd!
I WlUlt, sluipt ~ wrevel binne~ ••
'Het schMdt niet, wie IMmimttl1i
I Tot hunnen laatsten stond!

IeU Qver Mt huwNljk.
Er zijn meer góede huwelijken dan ~elu~.
De ~tt.~bloodil~eken lijn de groot.e' ro.ijnen in

a~n ~u~ehJbpud.dmgj meD pikt le er IICbtet!.~an-
der UIt. ' ,} ,

Liefde is een morgenrood van den echt· de ~t ie
avottdrood der liefde. ' .l'

Lief.~~ ia eo~, bekoorlijk nadael ; het' ho"",Ujk is
de 1a&I]~ oploemng daarvan. ,

De tq'utee les 'ehosee eériell8ell, le m~;.t la
pIll! bo~onne. ,I
: ~.uwli:lijken worden in den bemel gesloten; ~om

eehiJnen: dil mannen al dadelijk Da het powtik ale
uit de w9lken a-enllen. " -

He~ Iiuweli]i: iJ een dor proza, dnt vau de, :~Iie
der lief~e alle rosen bladeren afplukt, om ni.ta dan
de doorllen van teleurgestelde verwacb\ingan over
te laten.' ,! .

Het ouwelijk h!left veel van een muis.nVlH iedet,
die er bolten is, gAllt er Brg~looB ic .... ll wil;er dan
r,net.alle geweld weer uit, mll8r kan niet; r

I

E~'lioudi.ge aftrekking. ;
Een dame, die zéér jong gehuwd wUi en ubb nog

leer gtUI,I'ne voor bijzonder jong zag do<lrglUl'tj,werd
in geze~bllp half en balf naar haar ouder!Dm go-
naagd.lIoewel haar 1000 VIlDzestien jaten er »ij WM,
gaf sij Ion der de minste verlegenheid ten anhvoord:
01'29' t." . I"it: .boe ood 2ijt gij P" vroeg de ondllrvflll!er nr-
baud MD den janIfeling. "Nu,-dan pen ik maar
ckrtim ~aar jQoger 4an mama." -:,

EefI 8poorweg-guchilJllmi.. ,I

In den trein ie d'lor veel menachen, J
Trots de bitte, plaats genomen, ".J

Bmndend ongeduldig wenecben :
Allen spoedig weg te komen. " .

Llln .. re,eds is het aein g-ell'8ven ; [ .
Waarom blijft de trein nog dqlllen 1...

'Menigeen begint te beven: ., .
ZoU! er lWl den weg ieta falen r 'j <

ReedS~1 hoort men van mm pen sptekeu!
. 'Ve r word t aan de bel getrokken; ~
Wede ID geeft men het tteken ....•
, " la er wat r roept men Iv.erscl1rokWo.,

,~een .. Daar vooraan in ~n walren 'I
18'110 vrouw dee cbefe gezeten~ ,

Voor haat· bleef de treiD v~rtragén, ~i
Want zij bl\d haar beure vergeten. ~

.?T1er.trooldAem. I
.. I! '\.

Het zDnderhngste voorval van verstroQidMid bad
onlangs 'plllftta, toen een jong: meisje met: b~ vrijer
ftn een wnodeling terugkwam In pltlll.ts'vau""u 1111
bel te trekken, greep zij hem bij den neu;s, eni1lei de
deur goedelI naoht-en toen men bMr ,niet~uw
genoeg opendeedj sloelI' zij bem 0~edll14ig ~et lien
knop van haren sambreel op bet aangelill't.1 •

Dit voorval is bijna zoo opmerkelijk en 'reloof-
waardig als dat van een beer, die in gedllcbttn zijn
hond in bed lag en lich r.elf al de trappen af$hopte

V,·aag. •
""Zeg, Klau, ala meneer Davidse komt, voo.Jdat ik

weerom 'ben, zeg dan maar dat bij een OOf1;'9b1ikje
op mij Wacht." , . .

"Goed, meneer, maar wat moet 'k zeggen,la!. bij
niet i:omt?" .'

1<r Crucendo.
"Lieve, ecbenk me een enked blikJeb

En een knikjen." I
Eind'lijk slaat ze 't oog nllllrlbovtn,
Ziet mij Ran en schiet een 10bkjeD

Ale een vonkjen, :
Dat me Bub het haM komt rooven.

"Wees nU lief en geef me &en IiRDdjenf~
Snoep'rig klantjelI, J

'~ Zal de viogel'l niet bezeeren"
Lagchend alaat ze ueen en weder,

Op en neder,
En vervult mijn stout beg-eeren.

"Nog áén bede : geef me een kU8jen,
Aardig ZIl!jen;

KU81!8n is geen misdaad, beste."
Blozend keert le haar Ilezicbtjen,

't Zoele wicbtjen,
Maar het 1meJen volgt ten leste!

Gezegend Drakenstein.

Vivat R8!Jlna !

- In SAn Francisco beeft men bet weer
te kwaad me! de Cbineezen Er
Terbittering tegen de lonen van het nemellClU
dat de Cbineeeche coDlul bet noodig
l&ar W¥hington te aeinen om den steun
regeering. Deze heeft de beschermilljt der vnll,llt!eIUl.D
toegelegd. O"k wordt 'verwacht, dat
~hof ele bepallng der
tie, die iCOrporatiee verhiedt Ub,lD~oezlm
hebben, sel verijaren te zijn in IJtirijd m&t d~i.lM?'DdS-
grondwet. Verder loopt hetgerucbt dat
Qproerige redevoeringen houdt en bct volk
.. orden getU'reeteerd.
, -In flen nac.ht TIUI 5 op 6 Maart is te
de katoenepinnérij van Giwartowli:i een •• "',....•• J ••"
hraud uitgebrobD. De brand ont.atond in
~erdiepiog, en kort nadat die ontdekt
de tlammen de eenige houten
4rie hoogere verdiepinll'eu geleidt.
.uepen omatreek.s 200 werklieden, en de eel~ig.iJj.a(ler,
-...elke in de nRbijheia ;~ nnden wu en
tanmuur geplaatlt werd, brak tel'lti>nd t.e~IJI'fI,.illJtm
den IW8il'eD laat. De tafereeIen , .....LA",.an
wel'l bil dele ramp getuigen _l1!n,
lij die aan de venstel'l TeJ'IIChenen en
holp lCbTeeuwden, hadden aleebta de
4en dood in di vlammen en Treeeelijke .....,r'ii1lihlrillD
door uit de booge'nrdiepiDgen op de straat
gen. SleChte een 30tal pertlOnen, van welke
waar gewond, sijn gered. De geheeie
ïgebrana. .

VIUI Berlija

M~D
wanneer wij
en heden, ongel
de WlUldelplu.ta,
gartM, III lokken.

Aldaar III het marmereI1.tandhtald wordeu ont- ,
hold VIUIkOilingin Louiae, ml>eder dfl Keilera. Het
8taat ~n09er dat Tan hUeJl gelnUl, Frederik Wil-
helm m. ','

De Kroonprint, de Groothert~ TIln Meeklen-
burg-8chwerin en andere leden der familie Rohen-
101l6l'~ sijn reedt aangekomen om m" deD Keiser eo
de Kellerus de plechtigbeid bij te woneD. .

~et beeld at.elt de Kon~ 900r liJe de "«il. :.iI-
dm,,",. met een6 roos in ~ hand.: Die roos heeft
eeoe h18torisehe beteekenis. f
, Koningin Louise is een der ede~ en meeat ibe-
minde figuren in de ge.cb.iedenis YAQ Pruiaen. Ret
v.~Ik noemde haar "'elande 1noeder" -welll:an Daam
II) wegeDl haar liefde, gehecQtheid e~ lijden 900r het
TAder~~ ten volle V6rdienliê. A~ haren invloed
beeft ~] op Frederik Wilhillm ru aangewend om
bem Diet 'oor Napoleon te :doe~ bu;kken. .. Alleen
door tegenstand," ISide lij, "kan het ,aderland wor-
den gered, eo b~t moet tD* eljen priji gereG worden ;
een volk dat Diet all81 waagt voor 4e eer is een on-
waardig volk." I:'

EeDS kwam lij met Napoleon in g~prek. op zijne
vra.g, hoe Pruisen sich &an eep oorhg tegen hem
had kunnen wagen, gaf zijl Antwoord dat de roem
VAn Frederik den Groote ,(!rtrou..ren' bad verwekt
op Pruisen'e krachten. De ,0ver~D8AI' van Jena
bood baar eeue roos &an. "[Jc nee"' die l1li0 n 8~rak". u ... ,
I1J, althAlUI met Ma&l!'deDblng." Ep toen Navo eon
met ~n ge.baar v!LR weigering antwoordde, liet sij,
tot ZIJDe Diet gerl,1l1fe ergernis, d. 1'00& op den vloer
Tallen, . '

DlIIIrom heeft, gelijk ik lOOe,en 'seide die bloem
in hare hand eeue bietoriaebe'beteekenis. '

Men beweerde dat zij de schoonste vrouw d8lllands
~aa. Verdriet en lijden deden haar op 34jarijlen leef-
tijd ten gr&ve dalen. "De een beid van Duitseh-
lBnd"-heeft ~e KeIler eens Igezegd-" gaat mij te
meer tor harte omdat-het eent erfeoi_ van mijne moe-
der. is" Het volk wijdt baar lII,ileedt eene innige ver-
eenn~. Geen won~er derhalve, dat men tegen mor-
gen bIer. een ontugli]ken toevloed ti! gemoet ziet.

Ik lelde IOO8,en, dat dil KIoonprini was terugge-
komen. Men verneemt dat de KrooDprin_, nil reeds
seoveel m8a~~en in ltAlie ~ he-bben doorgebracht,
aldaar nog bh]ft. Naar men beweel'1l, beeft si] onge-
noegen met de Keizerin gehad en wil li] daarom nog'
vooreerst niet terugkomen. ;

RU8LAJro. 'I
Iu hoeverre generaal Loria Melikpfl-zoo schrijft

m~n uit St. Petel'lbarsr-zal slagenlin eijne herv or-
mlnll'lplennen, is mooijelijk t, 'roorsPêllen. }Wede nu
w.orden er bofintrig88 tegeD bem lleLponnen, iets wat
hIer ,teads plaats beeft lejl'enbver he<\l1n, die met bw-
teolfewoon gel 'g bekleed zijn eli b4!t bijzonder ver-
trouwen des Keiz.ra geni~tell. I

Volgen8 heden albier ontvange~ ~richteD Ïl!l een
nieuwtl ChlDt'escho Il"zant onderweg/nMr St. Peters-
bu~g. Vlln dt'n aDderen kant verD~t mell dat de
Cblree&en begonn!'fl ZIJn troepen Mn de IfrenZPD in
dtl DabiJheld Vflll KuldjR, biojeen te trekken ~J~ht
e~n oorlog LU8IICbenChInA en Ruslan6 ultbsl'lten, dan
181 Rusland genoodlRRkt zijn, ten millste 100 000 man
unar de C!lIneescbe grenzen te zelld~n, WllllfVoor eeu
tIJd VHnvolle zes mlu\l)ll~n verel8Cht wordt. TuL zoo
lang zou men dan lCedwon!!,ell zijn ,iob tot eene defen-
sieve t.actiek te bepalen. dIe voor Kllldjn d~s le ge-
makkeliJker ie, omdat dele 8tt~k door de hoop:e ber-
gen eli enge passen bij uitnemeDdheld daartoe ge-
eehikt is. •

Verscblllende bmtenlandache couranten maken ge-
wag "aD Jen Dieuwen modwr v.t,endj tueschen Enge-
land eo RllIllUld, wnarbij eel'ltgenoemd lAnd b.!loofd
zou bebbeo Herat niet te bezelten. DMrentegen 10U-

dtln de RU8!Jen nillt legen .Merv optrqkken eD zich be-
palen tot eene tuchtiging' der Tekke..Turko(llaD8. Ik
voor mIJ heb gejl'rund'l -eden te g loove~ dat dele
overeebkomst baar Olltlt.~n slechl. te daDken beeft
RRn een of anduen Dl6uw~Je8kramer te Berlijn ~f te
PHrIJ8, die het wenscbeliJIt lIChtte, weer eens met
lets V{lor den dag te komen, dat aemso.t1e maakt.
PS 29 Febr.-12 M8IIrt. Het qfficieuae Jatfrnal

de St. pfJ(,I"shourg meldt VRn goeq onderrichte zijde,
lee8 :-1" t Minlaterie vall buitenlaDd.4Cbe uken,_,;.dat
de circuilll ,ldr RUII8iacbe regeeriug aan pe vertliCbil-
lende landt ie eenen' diplomfltiekeb -vert.egenw1aor-
dlger in ClUDII hebben, waarin eeD' J(emeeneebappe-
hjke interventie bIj bet Hemelsche rilk ten behoe,e
>Rn den gewezen Ilezant ~e p"te.,burg jleVlAAgd
wJrdt, overal welwlllend is opgeqomen, en het dien-
ten~"vol¥tl te verwachten i, dat bet wreede fonnie
te,ren bem. uitl{csptoken ni~t ten uihoer ui worden
gebracht Dit treJnge incident, ziliCt dit billd ver-
der, dat In strl]d J Dlet alle diplomatieke gebruiken,
zol ten gevolge bebbell, dat iUs uren JfIet een nieuwen
gezant onderhnndelinllen 88illkooopt, men perst stel-
lige }Vaarborgen zal elschen ...an ;!en hInd, welks
zeden en gewoonten zoo geheel veTlCbillend van de
ollze lijn

-AAn de. Londenscbe G~ wordt uit St. Petera-
bull!' gemeld, dat VIJfstudenten, verd8eht VADde land-
huisboudkandile 8C11dewle te Mo.kon in bmnd gesto-
ken te hebben, sllmmier voor een krij~rMd terecbtge-
8teld eD veroordeeld zijn tot levenalange verha.nning'
naar Siberie. De gouvernebr-geDeri181 van Moekou
zou dIt von we terstond onderteekend hebben, waarna
bet :londer verwiJl IS teD ult\1oer gelegd.

KONING KALAI('~UA OVRIl DR POl.\·NRSIeRS

In de New-York NatuJft lezell wij eeD bnef, ID bIj-
na oDberISpelilk Engelscb, yao den souverein der
SaDdwicheilanden, kODlng KalRkaua. Een v~lCer
artikel vaD dIt blad, w&&rin de ond ..l'g&ng der Ir."';"
neeiel'1! werd vool'lpe'd, vooml op grond van de on· '
derdrukking der bevolking 400r de boofdeD, gaf den
VOl'1!taanleiding tet lijn schril'ven. Wat Hawai 1Wl-

!l'Bat, zegt hij, ie van die beweerde onderdrukking
DIets waar. In vroeger tijtlen, toen de stambootden
nog over zijn volkje beel'8Chiteo, bad~en zllgeen regt
zWBarder heerendlellftln te !forderen dan 4 dagen ~r
msand, en mishruiken van bunn", zijde kwameD nIe~,
voor. DaareDtegen wareD !bet de prleetel'l!, die het
volk hard lieten werken: faD de oV6l'8Cbietende 26
dagen der maand waren 14; d~D, lIOO het heette,
voor d,m dienst der goden bestemd. In I\I.le landen,
wnar de goded18nlt groaten .,..t beeft op bet volk"
konot onderdrukl';nll, meen, de konin!!" 'an de lijdIt
der pneet.ers. De hoofdeD waren op Hawlli vriende..
bjk voor het volk, had iemjUld &lch te beklag~n over
een opperboofd, hij een ander opperhoofd kon hij
bescholrming vinden; vluchll.e hij to~ een priester, bet
was ZijD dood.

De zendelingen, 81'Rt de kODlnl{ voort, hebben
hierin verbetepng g-oLmebt. Tooh heb Ik bou
ietl ten Insta te leggen; zij leerden de leer-
hngen, maar leerden hW! nietl 'an IIOhtUkuDde eli l{&-
n_kunde. WlI&rom niet? Helaas. bon sem1DarIeD
Il'aven geneeemeesters voor ae ~iel, qmar niet 'foor bet
l~chaam. Bij elke kerk hadden lIlJ tévens eeD zieken'
bui! moeten oprichten Maar hon eigen d01l1 wlUll
Zielen te redden VIlDhet velhierf, h ~l ligchaam het.eq
zij aan nrrotting over! Zij lieten dingen o!:lgeduD,
die gedaan hadden moeten ,,"ol'l1.n. De ware oorzaak
van bet Illnemen v&n ana ras, I:oodra bet iD aanrwng
kWllm met en zich a.'lllÏmiJeeerdeaao deo vreemdeling,
wae verwaarlooziog. Toch wanboop ik niet. Door
zameDllmelting der rueen, door uitbreiding der hs-
ecbaving sel Hawai ee.n schitterende toekomat tegen-
II'lIIIn.

Verder spreekt de koniQg OTer ~e immigreerende
Cb.meezen. Hij vraeet dat ..reediame en IJferige
volkje niet. Hij n;eent, dal zIj ond~t lijn vrijlInnigII
ilWltelliogen al! dankbare bllrgEfrs ziel! ,"t de Inboor.
lingen. zuUen vereeO&elVlgen .. DOÓr bun i1Cbraode~
heid,werkza8mheid en g"edkoopen ¥beid zaJ zijD Iaod
in den stlijd om bet bestaan met andere Kunnen veM
diJ,eren ... RetziJ WIJ bhjv~n beWuln of in vergetel~
heid veninken, ona lot 15 $ dl\t VADal Wilt leefde eD
8tIerf. Elk ras heeft zijn }lestemmlDIl, en elk"
menecben800lt bepft h8IIr ,wpg te ~II, hetzij lotdat
zij &amellllmelt m~t andere, beblJ totdat Zl] UltllArft,"
100 eindigt de koning 'fan <lit kielDm aller konlDgriJ~
lieu zijn be~wekkend I!ebriJ,en. '
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