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: Helena ell AscenSion Id
tul8Ch~lItljdrn.
ARA IJ. Kapt. CA
NUBIAN, Kapt.
GERM~N, Kapt.
AMERICAN, Kapt.
NUit DE KUST
.. V -rtrek ~en zij
aa', kOl1ht van iedere "'U'l"U"U~'"
en f'enl i" <I~ 28
Nalal h-r. reis v. ort

.e
, ,l~',

." t"'_ é""'" "

te

.,l
, ),., , . i ~

nn" .. ll>ra,at. lijll uitRe~bt .-i ..."uqr",me
..,."n.,D,i"I.. meeet allen; getfUlMt'e;t;d p,q'sJer

l , , : i ','i f'
A. ~, HALAN,' J.,

': '1~

ce, Afsl~ers.AR, +lie, Qu .lli ne en
aalllt'~gende.
Il ui.gereikt . I"!fn ver-:

,Il .!oe men aaJzol'k bij
appij, in de :dt,ley-'

Retonrk.ar'jt>8 WOl"

mind-roe Prij zeil.
Voor,' Vracht of PR

de Kantoren de' Ma,>!
Karma.~8rs,·.:..
Vak. (. !

I . ~
i , ~,

·KANS !! !'1
'. 1 ~

~---,--~""""'-~--+f-.'.;'---'------'- ;,

straat.

EENE'
. rnosls. FULLER,
Virek t. ur (j"lihanl voor Zuid

i

Naar Engelan~ via.

DE Kon. Maa.ls mboot
:ARAB, S. R. P1ICAIN!8,

RN.R., Gezagvoer ~r, zal
als i bOvengemeld ertrek-

ken op Dingsdag, 27 April, te 4 uur ,~ga.Wid-
da.gs. 'Passagiers geliéven aan boord te gaan
aan de Oostkaai, A If~ed Dok, niet I ter dan
3 uur 'il namiddags, Gt! 11 lading zal ing omen
worden na 12 uur 's iniddl\gs op den clIlIg van
vertrek. Voor vracht 4f passage vervoe,ge men
zich ten Kantore van Jd. Stoombootmaatschappij
Union, No. 62, Adderlefstraat. j

l

per Publieke Veiling te ver-
oZULLEN milde

Statiou oP' Ver van Schapen,
enz. vlln den 'h!l~r H, , •L, en wel o~
DONDER()AG,:d~n ,29sten d~zer. 1

DE VILLIERS, ;FAURE 4 Co., Afslagen.:'
Paa, I; 22 April J 880; i :

, ri. :

, "

{

28 April,
'URE,' "~

:de beste qualiteit.. speciaal voor; de
:_ret. }' '. " ,J~

, I

.". i -, . I
Naar Mosselbaai,· Algoabaai, Kowie en Oost . ,'. t, ~;;;:.+.

. Londen. ,., I ,~-. . DE; Kon. Maalstdomboot 12 IItr. g.~dg,tlressietrtle Ezels, i.
, .~~ , AMERICAN. :\. MCLEAN' ,;.e." ••,ditie tn :~ue"i"t ,... "

~ !~~~tG~::dva~,rd;rYe~Pv': cldel~jk:~t'_r.ik.i .: 150' Paar Karvebren
I Engeland verwacht, zal ats bovengemeld ver- Op DOlldel~dag,de •• 29 dezer; all . l:d' "tstek d d i w '

, kk heoi b Ka tad h . ,:~:. i ' . ! en l\lUI ge an m ru en e or e,' egenstre 'en na ontse epmg arer apSi ec e ZAL de Ondergpteekende ~ubhek doen ver-I 1:1 1::-d zuil . K ' lligt
ladidg. :' ' ' ..koepen te Klapwuts Sta~le. bovengemelde .ongenw en voorgenomen oopell8 we

Voor vraebt of pasBp.ge vervoege men zic~ Schapen en Ezels, Qie de aandacht van koopers
ten Kantore van do .StoombootmaatilchappIJ. wel waard zijn. : ~ij ~lIen z~kel' present zijn.
Union, No. 62, Addel'leystraat. • ;p IL MO~KEL W:zoon.

Naar Fort Natal. Delagoabaai. Mozambique,' PaaH, 15 Aprii 1880.
'Zanzibar, aanleggende te Mosselbaai, DE VILLIERS, rAURE
Algoabaai en O~t Londen, alleen om
passagiers te landen.

':I&t:' I')El Kon. Maalstoomboot .
. , ~ANUBE!H. E.DRAPKB, - .... M:I.. - ...... ~

~ Gezagroerder, . zal als' ~vell-
gemeld vertrekken, zoo spoedig moge:r'Jk. na
aankomst van de Kon. ~aal8toomboot A1!~e-ncan,
van Engeland. i

Voor vracht of passage vervoege m~n zic~
ten Kantore van de :Stoombootmaat:8chapp'J'
Union, No. 62, Addt'rletstrnat .,.

•Levade B.,;, aV8, eu., eDZ.
Naar. Engeland via Madeira. ", i

,; t-, D' E' Kr,n. Maalstoomboot D' E BEER' .ikN A. AdKER~IAN heeft
~ ., NY ANZA, zal a~ bOven:1 den On~érgeteeke.nde: gelast~ op zijne

----" v{)tltkkenopDON.~H;RD~G Plaats Gr08nn'Vfer" alias; Brakelsd8I, te
AANSTAANDE, dell 298ten d~zer, 9 namid- :llIttoddergat, publ~~k te verkoopen,

, dags om .4, uur, Passagiers g-:ellevcn aan boord, i ." I
t-e gaan, Oosterkade. Alfred Dok, niet later Op \Tr.·J·d-ag 30 I dazer
dan :! our 's namiddagF;' Om Vracbt en Passage I ," , i ~ ,
vervo~e men zich ten Kantore van de .Stoom- 'I' 6 Et' R"; 'in T k' 'd •
bov6.autschappij U uion, Adderleyatraat, No. 62.' 20' MXlk~-- !~:'(' re )pa&I en . I,. , e LUelJ!,Il; Jong, w....rvan sommlgen

op kalv,\q!gaan '
8 Extra V~t:w: :-lagto888d
2 Gpregte:Jotl'ge Bullen i

40 Extm Vette Groote Varkens
1 Ligte Wi~enwagen !
] Kapkar 'op l'eeren: '
lOpen 60, . .~ do. I
3 Paren Gebf~ide Boestetel Tuigen, nieuw
,2 Do. Alul' ido. do.
25 Mudden.!~rs, en1h enz. en wat er meer

ten verkoop zal watden aang~en.
, ' ,;- ,

Er zullen geen ~eb~ Goederen ver-
;kQCht worden:

Verk"pi.~ 't~ Ite~i•• t~ •• 10 .".
P. J. \BqS.MAN, P~w.z., Afalager.

Stellenbosob, ' t 1;'April 18Sq.

Een verzending ASSEN én
vereischten d~l':Kolonie gemaakt, be~;aande

, ~
200 .Patente.
100' Stellen Eli !,

DE VILLIERS, FA
Faarl. 19 April 1880.

__ _c,_ - ~ ~_

,. :
, l\.:fPIJ, GELIMITEERD, hare plaat.en
[beude, als' per advertentie in de ~id
118, hel onl~lIngeil va" verscheici~lIe
, , 'zich te ontdoen van hare kudde

I B·E,:R
DIj: J(AAPSCHE KOPERMlJ.NM:AATS

in Namaquallllld ill pacht 8angeboden
.4.frikaan en andere uieuweblade«j h-eft
voor deéli ae a8llb:iedingen voor het ' '!II'd, b
ANGORAGElTEN. tl1all8 op ~if' 'plllal8 weid

Diensvolgens zal op oe pllllits "KEE ';" in de Hfdeeling Námaqual~nrl, eêne
VERKOOPING wordeu g~houdt'1I ~p dell 31 DAG VAN MEI AANST. .

Er is groote moeite gellomen, oln liet rill G~.itell le verbeteren, voor welk doel
direkt van Allgorl)- d,if'rrn zij" ingevoer d , "

Bij dezelfde glilegenheiJ ZIlt uok l'en 88' 1,1 Muilez~15. Ossen elt Koeijen worden
v..rkocht. "

. ,

ebben VOOrhaDden:

Jt.a.
ZUID-AFHrKAA:'olSCHE

l{ONINKLIJKE; MAILDIENST.

De I •OBtiergeteek~n"eD
KOFFIJ......;Java en Rio' ,
RIJST ......R.&ogooD, ¥ooghy, Huis- en Seeta
DADELS-.-io Zakken, Matjes e~ [een uitmuntende partij) .
THEE-Congo, in halve Kisten VU'L/Jo"': u, Souchong, ·4 kwaliteiten, Gilmáns

Mengsel, Bus1É:ruid,iW ,l"a.",-,~ .. , e Peko en Welri?kende Capers~~

per laatst aangekomen Schepén.

JJWliliOOiO prijzen bijUe Kei. Keut. Mail Li.if.

&:00.,DI':: ~'(ombooten d.Z;~r Li, i.· ~erfr~kken vali
, Knnps'ad I1fW' '{-m1dm! om dell! ,R<nder.en
Di,,!o!s(lo~, via .Madeira i en Plymouth, te Sitii:
Hele'mJ 'n Ascellsiun a'lI'e~ge"de op b'j>lBldc:
tU8&Chtll,tijrleli. He (lI rli~nrljes ~or.!clI u~tllereikt
t. gel. et'l>~ V<I milld. l'ill~1 \8" !{} pereenl \U~8Chrn
EOl1eland en Il. Ka»pkolOlrie pn Nalu!.
Mei .-Extra M!\Rlbool, OUART O~STLE,'

Kapt J. J)OWVY.' ,

Mei 4 -CONW AY CASTLE, Kapt, E. JONES,

R.N.R.· 'j
Mei 18,- DU BLIN CASTLE, J. D. JdPRIB8,

R.N.R. " "
~NnERSON &; ~IURISON, A~nteD. '

OAS

--------_---- --
JE'

JOp'nllon's Portland C~me~t, Vafien en
Shlpateenen, 14 en 36 dUim d~nede I

GegalvaniSeerde Dakvorsten en rijpen I, '
Gegalvan!Seerde Regenpijpen, Ji;bof~en eni Sf'ho~nen
Gerlva';llseerdé I~zeren.ED;lm~~ , i i i

TUlDSpU1t:en, om Wate! 00 VOeti!q?Og te~,' :~
G9galvaDlseerde ZwaaI Waterk"qlwagens:, , '
Warners Gegoten :IJzeren Kolonial~ Po~ 4: '
Draagbare ~operen Pompen, ~et vouw , tT
IJzeren BUizen, voor V~Ddaij~len . ':

. Patente Gev:locbten Pil ..":n v<1r I V~rai:Jdlj.~8 , •
Bonten a~ ¥oereD, ~.chlnem~ten~ en ~t mketel Khnknagels
Gegalvanlseerde Re1DlDg, Kra~l!IleQ, en S : fouten
Karveeren~ 2t en ~1duim, 0 ~ ~ p~aten I j i' .
Bak8Chote~. en B~p~nnen :1" i I I
Kolensohoppen en :ver81erde Kqlêppakken I I:
~i~koffe~~" Gelddbosjes, Briey,~~doozen I I:
Gieters, ~~taarnsf Melkpannet 1, ' . I i,' . '.
GEORGE 1f[NQ11AY &

, I :IJlerpaki*il~D, -lf, I~táveatraat.
I" , I I I
'I I '

I ,

i.. l_".j ti:, L3~ " """,,;,,lJ i L. ,"-

co. :

120 htr. \'et\~ ~1.~to-8!ieR·
ZO D.. .t.) do. K8~ije..

ZU'tiLEN publiek w~rd.en verkochtl uit de
Marktkraa!, te Wblhngton,

Op Vrijdag, 1: Mei a~nst.,
d&<ielijk na. aankomst .~Uden E.erst~~ T~in ..

Bovengemelde 088ell ~n l{oelJen ZIJU in UIt-

muntende conditie en worden met zorg opge-
brngt door den hee:- ' '

P. B. LOMBARD.
22 April 1880. j

J. 'IEl. PBII li t.., ",l.pra.

wordtin verkocht op
UL',.,.,,,, ,.} MEI lAANST., aan het

orciest.er, JiJij aan komet van
alij'i~,aga ten 3 !ure. ;

DEN'JERG & Co.,, i Mslagers.
\, J I

SNOE~t 'tPEKEUAR,
'Te Koop ;~: de Pakll'(1ilen van

U~NG,coriBI'fT •. Co.,
( ~O, LIlngetlrl&L.

!LUie 8oetI_,
KENSTEIN. i ..

·1 '
•

mekelij ke .omatan-
dill,be;ilén Boct>dlaalct zich "~D 'Jljne

.... l.9mpaeliD.i~ beeft; besj.oteq, op

'Apri'l Unkt.,
iel~k,OODlIh .. .~. tlJne ,

~W~:I~!~!!!I~N.~
II

...
, .10 Stnkvaten, 8 Kuip~, 2 Brandewijnketels
(~ ~), 6 ~ri. '1 Pijpen, Il Wijn.
.pomp met Leide~ T,~p.,,;en Ouderbal' ' Kra-
Den, Manden, Treobt~nt. Emmers,' ven,
Pikken, enz.

VE30ka,
t:

1 Paarde IIwageu, in gt;le~e oonditie;·} Span
Tuigen, enl. "

1 Kist met Wagenmake~gereedscha.p ea een
Schotsché Kar. .
EINDEr,,~K,

20 Áanteelbeesten, 4 E~els, een aantal Var-
kens, en eenige artikelen 'llnisraad.

Bonus en Verlerschingen.ID. BRINK, C.zn,
Groot Drakenstein, 11 .April 1880.

J
J. S. MARAIS &; po., Afslagen.

'. DE!ffii publiek doen vAr.Ic",,~:!~nlllltJlo!'d,
zelve, ' I

Op,Maandag, _.10 1880,
1. EEN ZEKER ]!:RF, ,aan Noor-

e.r Paarl, bevatten~e een . en snffiaant
WOONHUIS en een GelbótitW. bevattende
WijD~elder Stal, enz., ' een fraaijen
Wijri~rd In Vruohtboomen,
Tuingirobd en Prachtige IJCl~ciU1(G!le.ll1e
I'onteinen. Dit Eigendom
lijk en ~arna iu ziju geboeI

2. STUKVATEN, K
ketel, enJ.

DE 'PA.ARtSCHE

BrIDd.~uaafie en 1t.8t.Ht~ll.,pij.
-----+-

Belangrijke ~erkoopi,ng
TAN EI!l~E

KOSTBARE . WIJNPLAATS. . ,
Vaatwc~k, Levenpe Have, ens.,

TE DAJ..JOSAl'HAT, AFo.:EELING DE PAA.RL.

'OE Ondergeteekende, ~daart.oe met instrue-
tie-n begun8~gd doer den heer JOHANNES

PST&USLO'rrKR, zat pnbli+ doen verkoepen op

~IAAND!G,~alMEI 1880,
VA8TOOËD. .., 1.

'De Vrnohtbar~L ~ijnPlaate, gedeelte van
" DE HOOP;" gelegep té! l]aljoeaphat, aange-
legd dool' den heer .L q. GOOSEN,bevattende
een net Woonhuis met 000 suffieanten Wijn-
kelder onder IJzeren D4, SW, Schunr, enz.,
beplant met oen Wing~,·d (die aanmerkelijk:
kan vergroot, woraën opl goeden grond), VIUl
circa 35,000 Stokken, jOrl_f en in volle dl'8.gt,
-een aantal V rncht- eh ~ndere Bocmen. De
Plaats heeft Loopend lVá~"

L08GQJ:D.
WIJNKELDER-Stl(l(~a~n, Kuipen, Leg-

gers, Trap- en Onderbali 'Pijpen, Okshoofden.
Keldergereedschap, Branrlllwijosketel, Rozijnen-
ketel, enz. ,":i

BO ERDERI':GEREEQsOHAP - 2 Open
Karren op Veren, 1 do. ~pkar, 3 paar Achter-
tuigen, Graven, Manden, Pikken, enz. _

Uitmuntende Lévende Ha.ve.
4 Rij. en Trekpaarden, en 15 088en eu

Koeijen. - '. : --
WIJ~~lt-20 Leggent Wijn van den laat-

steu Oogst, en 1 Lot Popalierhonten Duigen.

LlBRliAIJ BONUS.

4 Open Karren. op V
Trekpaarden, 2 paar A...ht.lrt.r.h .......,
Toomen, 2 Dnbbele loop BA'Wf'r'Ari';

EINDELIJK,

Df ~t".nefer8~""ide.
BONUS! BONUS!!
J, J •. DE VILLIER", A.P'

W. P .. Bank Gebouwen,
Paarl, 20 Mei 1880.

J. t. MARAIS &; Co~, ;eLQ.l1aIr8:rs.

nndel'wjjze~'+::
E.EN Jongmensch zoekt ·eetl. ~trekk:ing als

Onderwijzer, lIij ill in e~ Hollandsob,
Engelscn en Muziek te onder:wijun. EI' zal
maer op goede behandeling, da~, o~ ;$alaris gelet
worden .. Adres: A. H!, Kantobrfta:n dit blad.

t: "

BEVALLEN, van een Zoon~ ~ den 2hten
deter, de Echtgenoote v$ i-

, F. D. 1)' WLLIERS.
Matjelikuil, afd. Paarl, ;~

24 April 1880. X
OVEaLEDEN, te Moordk.ijj, afdeeling

Worcester, op den 124et1I dezer, mijn
teedergeliefde Echtgenoot D~~ ALBB&TUS
VILJOEN, Da een kort doch sm~lijk lijden, in
den ouderdom ve.n 60 jn.ren eu b hnden.

M~IA E. ~OEN,
f f~b. DU TOIT.

J. J. DE VlLLIERS, A.P.zn.,
.: Sec&:et&cia.

W. P. Bankgebouw,
Paarl, 20 April 1880. i

J. S. MARAIS &' .

TOT onze bitterEl droefbiid:; ,overleed op
heden ons geliefd' D~~rtje JiCOBA

PETROlfELLA,pu 13 naaanden ~ :l6 da~en oud.
. P. :0;; 'KEET,

M.!~.KEKT,
,:' rh. BROIl.

Portonille, 18 Aprill880. :~ "
~~'M, 'I •

OVERLEDEN, or Zontlagi 26 April, An
CATHBRINE,gel,efde en ~igate Dochter

VIID BERJlANNen A!OilB Runitt, ,in den ouder-
ddm van 8 jaren e.n 9 maandati~ ,

Booqnetstn.at, Kaapstad. ;: :,

HIERBIJ' wordt '
verloren goedere~ die in het bezit van

het G01lYernement gew~t zijn vóór den !sten
November 18'19,' bij· pnl)lieke veiling zullen
verkocht worden, jndien zij niet opget\ischt
worden 'óór den ,20sten proximo .

. JAlfES DELL,
Direkteur van Dienst.

Kantoor van den Direkteur van Dienst,
19 April 1880.

B. BUp:ERTI,
KOOPMAN,

S(1HBI(P8~ KI' fOliMISSIR. AGENT,
N(). 5:1, ST. GWRGEHTMAT,

Te~ver dei Zuid-AfrikaaJlache Baul

OVERL1!10EN,-Te ." G~ If,bpe Cottage,"
Groot, UrakeDet81n, op: pÓ,btierdag, den

22sten . de~ mtalld, '~&' een +*&eH,tIr. doch
geduldIg lijden ,an biJnl' zes~~ai'en, Mevronw
RBGuiA MAG!DALENA B,.u., Eebt;geopot!l van den
beer JULfU8 EnuAIID Oo!lI!TAlIlT: PB Bol/' MUI.R,
iu dell ouderdom van 65 jarc~i U maanden on
12 dagen. Diep betreurd, ',! i

i
;1

" ;
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il i

"
:V,

. ~ ,~

:;¥ )1;



. omdat, JaUIII~f!
ten gevolge yan

!

<"tl ko" sebier aehten
OIiHerlleteekend . i

POOOCX'S; WOrm)
, VOORW()RJ[D D STaUISVOGELS,"el sich leD pligl b_~. die l(e1edeu ..... ancbijnlijll nO!f:.ail.~ lijrif'a door <orli·",,, iu huu

~Ir. bebud &e ."k~.et de uil~erklelrn deur Olie O~ 'lull.le die lijd.".
, &" ol Tw.e~. sullen I" lenOf', !tijD om "II YoIlJui...llle "tluel~UI te b.,"erk.II door

alla, Ol·,tracti, ,,, i-dn' II:"ud, ait onlllla.adp, uil t. drij'lf' ..i ~.'e Olil- be.il de kracbt OOI

dadelijk oe Wormen. d~ io bet te ~oodeD. en zij doodt·eq D"'tlDl UI I.~etall.en w g. maar
_"""rt ten DI op zigt~are wijle •• n d-n VUjl:cl; lij' i,~ 100'" 41 voor cmde .18 jongt
"YOllél., en da.r lutat'$':.,ooem:e , a'D WO,·",,,. oadOfbc,iKj aiin. il! bd de. pli~t nn ue
eirea'lIrI ze t't'u I)o·i. ·jn le g ... ' 'fIOr,l.t e"Dille te. kenen .ieb ,ontdoe,., (edacbiii aall d~ I... :
.. Het 11 brter et'o. kw"l "!lQr \Il daIl dre te gen.sen.': W'aultlle'; de oli~ ee"t i" h·L ge.tel
la, nrkrijJtI de Vogell~D blo ..i eu gl.al., tot nOIf toe onbektndi 'Il -iordt bet oo.o"e'ijk yoor d.
WorlDen YOor' 'e Iele 1 iOl Y ~n. i ;! ;

Ten ~illd. d ..n i8traÏIYoseIbot-r I _en goe I -lenkbeeld tel:'''''.1.1 w~nuf'8r.e VOR~I. lijd.n .an
W~ of ",~, &al h.j .. u' i"du der v I"ellde teek.a." tetatcind kuauen &i.m, II., uII.",l
~"' .. rlijk ia, ~ dat. te,aij bij d ..n Vogel .t n Dofis 'IlU d.zlI Olie '~dieo.~ hij i~ alle wurecbijnlijk·
lMid aeer y"heun ... 1.,; i . ,I :

lndi,. de VoRef; siek ia, ui hij r .... nm.lo", dof en IIAptlfi" lijn, ~a le'eas gebtll'k. 'bebb~n
aaD ... IDat, sowa efge"i __ ld door teo \irlliDd~DdeD h""Rer, dUI~hKheid, jeukinIl. dorst en g~het'1
ai.kdijk ¥oorkollleo, h.rdlijyi~beid, alijrn.,il(eu afgaog, lom. met kleine: draadlClhlig. wormen •• ,' ••
.... ' Het il "'e~ Doodj~ er b~ le 'O<ltD, dat d. yoo'II .. nde I~kenl!n ,ne! eo ",lI;er toenemeo, en d.1
!lij l...iden tot den .poedlgen .fOod YBn deo VOlfel; al. de Zi.lr.le hie' ilpoedtJf lIekeerd wordl.

lo bet a.obe,.I~n d'ler 0 ie, ol. het ",,~ wi/ig. 6It ~.f' gfMamiddd, Dou,leu sieh de
•i••Il.. r8 OTr.'uigd flO hare deugdelijkheid. Zij. II \'ed g.braikt ,..' ,""eulijk i..onderbare .IIilkoru.
_ea -rn ..ertcheid~ll. ,'an de lIelaD,njillle Btruia. og~ldi.tr.kl, Il ill de Kolooi~; I'D van .Ife kal,t.u
_rdtD &¥er aaDI{fDa"tt';f'n t..ldOPDde ~,n«len ubllullde b.l R"b.ufk a.aIr •• It o'lt\.nRrll. F... " hur
(de ~Ig.".ar v." 6.. \01)10-_ .. StruiITOIlt!I.) d •• lt ,.ns mede': "Op .,'11 ~.g VtlrI~d. D week w.rd ëëu
.ijDtr r.8111'1I1e vo •• I. ;a'r", eli '. n~.11I jl.a.f Ik! bnl "~D Doeie C"roIOQ qlr". 1>$ ,"olge"deu morllrn
wOlld ill: hew dood. IQ den 1000p •• Il~ ileD d." ... rtl 'en and~re fr.aiJt! ~ojl"pl .i!!k, eo. d ..ar me" mij
aaabeooiell h!,d ..e .. p,o~f !" D~tnrn alet .. POCOCK.'ti ANTHEL)UllTtSCHE ,OLiK." Itaf .11 he~
teJe"' deu ... ond eeo 9'\>11.,Da.,.. l>l4! 'OI'lItn,t.D d~K S.t rI~ VOII"I fe-Ii~Den ... u ...ear .. lijk .. beter-
.ap, ea na rerleop "Il ....iDI.... ru ;".88 bij ... d.-r Yfllko.~11 bêr."ld,i Ik bd, zoo iD mijn sebik
.et d.... u".I .. , dMt ilr.:DU efa Do.is "iii g""'h .all elk mijD.r IiO ~t,"i1lYdjt"''!'"

De Vaai. reer ~n Voh".l!IJt'n Viorel ia 2 eetl-pels vol of lell halfhelkje '" uon.iB, Itet.ij alt
drankje of al. pil 0PIlI'_.lI:t DIet broo·lkiruimela of zemel8; voor kuikenc i., de bei', eeno g.. y ..,tocllt in bott~II, b.vatlude l~ YOLLI! DO~h, voor lOs. pe'r b!ltt~l. en QUeeD toebereid door
.. alhlnd.rll ' : i , I

1 : iJ. T. ~OCOCK &:, CO~,
Pharm&Ceutiach~ en Bom~patische Ch6 isteh: en Drogisten in

.: het groot, !
~, KOR~EMA:RKTSTRAAT, KtAPSTAD.

----------~------------~------~~ -i

\,01(1[11"&1111&8 liI.aJ::"B~ In;eICl.~nLord
acha,duw. Overal, ~" ....., ...".,

lOlllnlien eleo~trijd, was de naalD; van
het Ieiu tot de meest uitbnndi~

jui,ch.~~lten. I Het 'Voik: streed voór en In
van G lad.tone, behaalde de over·

wjnninj in dien óaam, en zon erg uit zijn
humeQ~ zijn' geWeellt, Jt'erden lie vruchten
der OVf3"nnD~Dg dool" iemand anders ,dan
door Gladatohe genoten. Wat lijn v()Qr-
nemen look: moge geweest zijJP. kan men l
tocb li~t bese1fen, dat er voor de liberale
staatkn~digen niets anders op stond, dan
den heer Gladswne als het boofd van bun
nieuw ministerie aan te wijzen, eo voor den
beer GliUistone, zich naar die aanwijzing te
schikk~o. ~atuurlijk ontbood Hare Ma-
je8tei~ rle Kopiligin ,eerst Lord Hartington,
als bet formeele boofd der liberale partij in
het Huis der Gémoooten. En even natuur-
lijk is bbt, dat deze, liet-verlangen des volks
kepnenoe, weigerde. de zameoatelling des
liberalen ministeries opl sieh te nemen, maar
verzooM, dát de táalf den heer Gladstone
zon wo~den opgE'dragen. Die de Britsche
courenten in den laatBten tijd naging, en
"eet, hoe weinig de Hofpartij lW heeft met
Gladstope, begrijpt, dat dat ~zoek Hare
Majesteit niet al te aangenaam kan zijn
geweesti-evenmin als -he' onzen Gouver-
neur aangepu01 zon zijn, werd hij yerpqgt,
den beer Merriman te ontbieden om den
beer Sprigg op te volgen. Doch tegenover
den zoo oumiskenbaar u1tgesprokell wenach
des volks re~tte baar, volgeus constitu~io-
neel gebruik, ~ andere keus, dan Lord
Hartingtons wepk op te volgen en den
grooten redenear en staatsman tot haren
nieuwen Premier te benoemen. En alzoo
he~ft de beer GladstOne op nieuw ook in
naam de waardigheid ':erlangd, ~elke bij
inderdaad teeds zoo lang bezat,: die van
ve-ttrouwden aanvoerder bij uitnemendheid
van alles, wat zich in het Vereenigde Ko-
ni~jk,libe"'_l noemt.

Wij voor ona willen gaarne erkennen,
geenszins met leed ...ezen te hebben verno-
Illen, d~t Lord Ha~tiDgton bet Premier-
schap aan den heer Gladstone beeft afge-
ataan. v'ooral de TraDsvaalscbe Boeren
.ollen daatrover geen ronw hebben. Zij
hebben 'veel meer te verwachten van den
laatate dan van den ee1'8te. Wel is waar,
ook Lord Har1ington beeft een enkele maal
verklaard, dat de annexatie nog niet kon
...orden beschouwd als eeDe geslotene
questie ; I en wij durven niet beweren,
dat zelfs de heer Gladstone de annexa-
tie zal vernietigen. Maar toch, do libe-
rale Lord W8S lang niet zoo, nadruk-
kelijk omtrent het afkeurenswaardige der
annexati~ als de beer Gladstone was, en
van natbre zal, de' laatstgenoemde veel
gemakkelijker te oowEl"gen zijn tot den
grooten stap. Wij wjllen de verwacbtingen
onzer Tr8nsvaalscbe ;Yrienden echter Diet al
~ hoog !stemmen: Imm(ilrs, wij mogen nie~
mt het bog verhezEln, dat bun toe1l:omát
grootendeels afliangt ivan den Minister voor
de Koloniën, en dat~ Daar bet gerucht wil,
dat depairtement is opgedragen aan Lord
Derby, die tijdeus de annexatie lid was van
het Conservatieve annt'Xerenoe Ministerie,
en jnist niet den: naam beeft van beel waag-
.iek te ~jn in' het belgttg 8C!nerzaak: van
rt'gt in het afgetrokken6, Maar dan diene
men tevens in gedacMe té houden, dat Lord
Derby de laatste man ter wereld ~b zijn
om, ter wiUe van etm puren nationalen trots
en om ~t t.e vieren aan imperiali.ti80he
neig'ingef1, een land"n te houden, dat blijkt
meer "erHes dan, voordeel op te leveren.

Ook in verband- met Zuid Afrikaansche
aangelegenheden in het" algemeen hebben
wij nu j~st geen men om het optreden
van een :liberaal ministerie te betreuren.
W~l ia waar, ~ ~beralen zijn doorga&DI
meer ~ de conservatieven onder den in-
vloed der Exeter IUlr }>artij. Maar per
slot van ~k:eni~g '9(enc;Hillen de denkbeel-
den van 'Engelafbe libetalen en "",n En-
gelsohe conservatieven over inboorlingen:&&-
keyl bee! weinig van elkander. Een liberaal
ministerie zou in, zake de Langalibalele ge-
scbiedeDis nanwelijks -beslister in negro-
phiJistiscb'e rigtiqg kunnén gegaan zijn dad
DisraeJis conservatieve ministerie ging.
En de Kaapkolo~ie beeft nn te doen met
eene questie vao sella grooter gewigt dan
die vao inboorlingen. bebeer t.w. COnfede ......
tie. Dat dok het miniiterie Gladstone er op
gesteld ia,IConfedera'ie tot staa.ndgebragt te
zien ~n Zaid Afri¥ai mo~ waar zijn. ~r
ondeJ'l"ibElraal L~.tDoi' zal de kolonie veel
grooter vrijheid hebben om bet onderwerp
naar eigen,goedd,nken te l'egelen, dan haar
door de Con&eliYatieven zoude Y'Cr~nd
worden. Onder IGJ~tona's bewind '~l
meo geenszins ee~ 'gedwongen Confederntie
bebben te vreeseb; maar ui der kolonie
'vergund worden, haar" eigen toekomst uit
te ..werken. ,

N.a1TW'aUr80Lvamf.. -A.o .. MarLltine«a 'lUl der
Poel, YID JWufort "'IItL, l!lflÏlIêbaieboad.Mr, echaJ.
dell £1088 lOt., tekoJ1 £:06 191. ,

Aankomst van de Ma.alboot.

N.B.-~org dat gij het echte artikel krijgt. Iedere e<'I'1 Idbel er a "'ge.
kecht , met Dozen naam ,en adres, ril de kurk iis i"8~,·liJ~:I' b ..dekt met et n
strook met deu naam er op yan J. T. POCOl'K & C\!., KlloplSlaJ-

IF Debottel moet goed !Dorden ge,IChud ~ dat de Olie gebr:ui~t wor~t.

Weatelijke Protineie Spoorwei. STELLEJBOSSOH.E1 TAKLLJN.

TIJIYJ' U'EL VAN At 5 FEBIW AR!IJ 1880.

WOBOE8'l'EU<'BE HOOFDLUN.
---------------- .., ------

!HEEN. I i 'WEEKDAGEN.--------~~~I------;
iljfH n

-V-ertre--k-va-o-.--- i A.m. : p<~.1~.m.
Kaapatad - "I 8 ol 1 161

1
8 35

Zo11Lrivie1'- ~ I 8 12' 1 ~ 3 48
DurbanwClf 1~.: 8 47' 2 71 • 31
KJuifoatelD Wil 9 12 2:rT1 I) 4
Muld81'llvlei <)u 9 OOI " 31
Klapm11te - ; 9 47! 3"23'11 I> 48
Paarl - ]0 91 3 54 6 20
Lédnreybrug 10 191 4 5, 6 81

V. Wellingtoa - ~ 10 ~I 4 42j {I 50
Hermoa - - ~ 11 s5 6 ll8j

: p.m. I I
Piket.bergweg 71 12 81 6 li ••
'rulbaghweg 7{)1 12 321 6 381
Oereeweg - - ef' 1 11 7 25;
Hreederivier - OOI 1 38! 8 11 ,.
Goadiniweg - 101 2 ~ 8 ~ l .

V. WoreelJter l~ 3 VI I} ~I
Hexrivier - 1241 3 ó6! 10 26j ~..

K!~:!yjer Ooe& - 1~ l 25! ~lm.~

V. Mo ~..=~ leP! i Ol 1 ~I '
VeJ1rel!no ;1-:

Moatagn"eg ~I '6ID.~ 2·4&1 ...
A. CODltabel - li 7 2 ... r
v.Matjeefonwo 8 16, I} l~

GiOOtfonteia 11 15 "'J,:'p.m. I
PrineAlbert ...eg- • 1 5' 10 .t

FrMerbargweg. 2 46112 4{)1
Komt. te
BeUfort Weet. 6 ui .. I

STATIONS.

"
"
"
"

a.m. p.m.
a 5 2 15
6 41 2 liO
7 JO 8 20
8 101 '12

TERUG.

SifATIONS.

.Ven:rel! van
Beaufort Weat -
F_burgweg -
Prioa Albertweg-

Otootfontein
, Matje.loateia
A. 00DItabel -
, Komt. te
~"', Montaguweg
;Vertrek Teil

Motltaguweg
Bexriner Doet
H~yjer -
Woreéater

V -IOoadiaiweg
Bréederivier
OeJWtr~ -

- !37
- 246
- jM

.,

• I ~
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P. L. MOR~L wenscl, i'I' r
,Pllrl.·meutsle.len te 0.'/",::, II

dat. si], i()O at.; YOOt'beell. 1.iclt ~r op tIkIt.! :, ..:

, Eftl om ben .lllh~lIne ("milieu vali alie Lu",.,; ke
gMDak~~' .te' .fnonien in hlUlr we,b.,:,,:, d

,.1 Privaat., ,: uil. .8, 8trandstra.at, b;'
. waar a'ij ob, ~t gerief eener ruime ll..JkaUln

.ulleo h~., :;; ,

ANTH.~M.DE WITT
AIW)SlTÉOT & CONTRACTOR, ''BIED'l'; ~iun tot het maken van
plau .. ,1'eebujngeD voor Kerken"

Openbare Qe~wen, Villas. Cottages, enz. '
en neemt tev. elm opbouw daarvan op'
sich.

Ln~~;_Buk Chambers, St, GEOrge!-
, .triaM.

Werlrp~ :-11, Leen westrnat.

... p.l9p Iloq "ed '.laD ~ UOOJ!)

o I 0 . ... 1d~jj Jtll;t "op Je)!
o 91 0 'op 'O(J 'I =oo 8 [ .. , I .... 1I13qsng E .li)({ 'UdJO)f

o 0 ()~ p.caplloq.l;)(( 'U9A.19~,(aAIlH ef!lnlJj

'(OOJVJt ~p'.tq) .l8J.A~1lre'lt11~d
~dOO}J alIi
i f :~

·n~"~(MI'i119 s.ta~!'l!JlI lU~l
; ,,~

.Melk, VermiaeUi,
Tb"ut"ltjn', Blaauw, Sa'llUD,

Gort, Gellpletrn

TULBAGH.
Privaat Logieshuis.

'MARTH.rm1.s P. THERON neemt bij deze
de' g~[egénbeid, 11.811 zijne vele Y rieudsr

en bet geëerd :publiek in het algemeeu bekcue
te ma~en, dat. _hij nog gereed is om ben tt
ontvangen in. .jj!) welbekend Ll~i$Luis als Il
voren. r. i :~ni door of Bezoekers !UlD ora

" oud Dorp auU~n alle gemakken vindeu in dil
ruim en wel ic~er;igt Log:.)8buis, en zullen a!Ie
oplettend~eid ~oAvlUlgen. J.)jt I:~is is cer.traal
gelegen 10 ~e: lterkat~t, uabij de Publiekl
Kantoren .ee Besi.gheden en heeft een vnn dereo' voornaamste sun'den in het Dorp.

Jagters -knnnen met Paarden voorzioe wor-
, den op eeni: :~nblik. eu er is staliiltg ,voor
. I rnim 20 P$~rdeu!-, ~ijtuigcn zijn te bekomen
i zonder eenlg v~r1.ulm. en een PaR~a1!'el'l'Ibr
I ontmoet alle Trjeioen van Je Kunp of ;~Ottufurl
I "V t'S I. li61oqkj-rtt k nnueu cl~ H''', ekl'r,l ",,·zr,I dat uj hll1é8 ,DlII\l'JI vi",li'" \\"", 1l00dll: i. 1'0,I

i lj un gemak. ti-b"f1t zeer I;jlliJ ko prijzen.

1 Let Op 't ~es: MARTHINUS P.
I THERON, ~rivaat Logieshuis, Kerk

E '&T I straat, .Tulbagh, tegenovêr het Pakhuial' .1van de ~~~!_gebroeders ALBERTIJN

I")S~ "ZUI~ lFUI KAAl" lo: \
EDEl{' " ,'ULKSrRIEJ\D."

mlHlD,
ik,
Li naam del KérlrerUdP,

Eerw'L bw. Die*aar en Broeder,
J. P. F. Jhiun, '

, I. 8cliba.
- :: I

' Hi~ verklaude ZEerw., dat i het blijk faD
: .keDtehjkheid, h'etlrellr hem teD d_,.I Wil glIv&llen,
: hem "ollromen bijjnJTIIIIÏng nam. IJlj bedJDkte in
, IMf, gepute en ~jke be1t'OOJ'Cliogen YOGI' de
, wijse, WMl'OplijniI dt.Dllten erkend~. Het WIl

,Min I&eeda I&D~, en hij ge"-eelde acb ahijd
· re1nkkig, walUI~ bij iD .tU~Yu, bil 6D daD in ae
: 1ieboehen nD del ge~eeDte te ktuI~n .ooni~ ; eD
: oAchOOl1 bet 8Omtijc18 IDea eeDi~ i moeijelljkbeid
~r-purd ging, 100 lkon'hijin Wurhéid;vvklareit, dat
I lOodanige ojl(!lf'enplI' l'1Iiiuc:fIoote belnnnd wml door
:,~ innise liefde ~~ hartelijkheid, ~ ~ij ~r
: cliegeD6D, aaD. WIl{; de ~n "an ,~e Kerk' wanD
'toenrtronwd, beJ!andeld-'wml. Het nilchalte
jZEerw. groote bli~p uit het ~ te nmemllD,
.~cJatdl! broedera beén iD lill11ne gebede.! :souden lI'edtn-
; bD I 6D' dur hij ~& belang .tellte iD de j~e
'lem8ente-welke ~}JU WIl O~~kOD bij den
',Broeder. verzeke~,. dat bij Diet .Iechte me& dank-
'burbeid op het ".rledeDe lOude terugsieD, maar ook
'lijne l1Deekillgen~ "Oor aen 1'erder,1l bloei' en de
Y81nar& Tall de geilleeote gednrig voor den troon dea
Allerboog8i8u legglln IOIIde. .1

Forster's A,le, Tivoli,
Brandewijo, ens,

, .Ó: I

Let'''el! Let Wel! !'I
" ,
ii
:1

W. A. Joubert.
1'. Teskl'.
J. C. de \\'8111.
D. Kriel.

- D. H. Viljoen.

«: W. A. Joubert. ;
A. van Velden.

'. J. S. Hauman.
P. J. Naudé,

•~ H. VILlI der Spllij.,
A. Spengler.

fT. Roos, T.m:
',. D.. J. A. van der 8poij.1
• O. M. DouthWllite.
,. - Faure.
,- A. J. Myburgh.

K. de Lint.
,{ W. F. Zipp.

Ka.ter & LIIurenee.
- J, S. Rallbenbeimer.!
- J. L. Conradie.'
''! L, H. Keet. .
• F~ RlI!I8Ouw.
• Johan ThellotÏMeu,
• J. MIlder.
• P. D, Rossouw.
''! G. Reinecke.

J. O. Stepbail.
- Sterten~T)!'.:i,' H. W. v. d. MerwE'
J. H. Hofmevr.
H.F~D ..

I Geo. Barker,
i G. de Korte.:r' H, L Neethling.
;. F. LiCi'D Oecbet.
.. H. Jï', emie!!.

G. de.Kock.
~ O. Brédell.
I E. G. ~lalberbe.
l J. F, PenLE & Co,
.' G. de Wet .
·,A. Wf Hill.

" Gedrukt bij SMuTs & HOFIHU:, i .(,
KaateehU'U\ Kaa~

...............ufa~t:
.OOR ijET ,

ElZ!.. '

1

Rondgaande Regtsaitungen.
(4'81' OfIeritaan ta" Regter DwyIJr.)

WORCESTER. l'
~ DI~OSDAO, 20 APRIL. ,

Advokaat CoI~ verscheen voor dil Kroon.
· SpTa Siw pl,it!;e sc:huldig op' de aanklagt
.no diefatal met inbraak ÏJI een w,okel en "'cd
gevonnÏad tot ~ maanden d_ngirbeid.

Jam88 Henry ;Oppel, op drie iverscbitl..,
panten aangeklafgd ftIl sekere $ommen gelus
bamenl den bode Tan het lIaPtraatabol in
butvangat ~o+en ~n lich ~igend te
hebben. pleitte lchaJdig en kreefr twee maan-
den d.aogarbeid~ (

TJwT1U1.8 .d. J. !du Pl.eMU sto~d 8anR9kJaagd
nn aanranding ;met. voornemen om ernstig
tigehamelijk leedte berokkeDen ..

Ad,okaat Leopard pleitte voot hem gewone
aanranding en iad~okaat Cole i nam daarin
senoegen. wa&r<1p de 8chuldi~ veroordeeld
"erd wt eene boéte VlUi £:!5 of lirie maanden
geTangeniatraf; en Yerder gevaornaettiug tot
dat de boéte betaald aal zijn. ,

Michael Down~. een stoker,. Ft-ed. William
lUmer, een smid. en Jam88. 1'urvey, eeu
~achine-poeteer, ia!Jen ,wonende te Worcester,
pleitten nie~ scbuldig aan verkracb4ng ed wer-
deu "erde(hgd doOr advokaat Leonard.

De getuigenis ï. niet gescbikt voor pnblicatie,
Jbaar voordU r.lj .rgeloopen W88. trok klaagster
de beschuldiging ;tegen Forvey in; Oe andere
twee werden Bcbhldig verklaard.· Zij hadden
r,eeds leyen ~den ÏJI de get'angenis,door.
jebragt, en ~; ooolideratie daarvan, w?~d
~wnel tot drie: maanden en Turner tot een
maand dwangarbeid veroordeeld,

PercifJa). F.,ederiI;k Speen'; een dietrikteklerk van
... n de Beaufortëcbe lpoorlinie.' pleitte niet
licbuldig op de aankJagt van geld"erduiatering
ten bedrage vao· £136. Advokaat Leonard
verdedigde hem. ' .'
· Alexis N. Bamoorgen, betaalmee4ter aall dat

apoor) .erlclaarde,~dat hij vaD tijd tot tijd aan
deu gevangene g~den verstrekt had voor uit-
betaling, 0, a. op 5 Jonij l.J. £16u en op 12
"U~tU8 £150, toor welke sommen hiJ kwi-
~tie puaeerde. ;GeYangene m~t die gelden
ij k88 bonden om 'uit het diatrikt \iert.re1l!kend
.rkYolk nit te betalen, en bij afIqop van iedero
_"nd vulde ge~ge de kas wtiaer aan tot
.300. Op 4 FebTuarij l.l., vervolgde getuige,
.,rsocht gevlUlgen"e mij om eeu geheim onder-
hPud in zijne kam'r. Hij &ou toen ihet dietrikt
Yérlaten en leide:' "Gij weet, d~t', bet qn de

_ti,Jd iB, dat ik u; ,.erantwoo~ding,.moet doen,
~r ik ben .an tijd tot tijd iJ:I m~jelijkheden
I'weeet, en er komt aoowat £·120 toe kori. Ik
_nsch uw raad iu te winnen; moet ik Bacon
~le.n of niet P" ~o waa eeu lpooJ"wegklerk,
die .Ich dood getJclio~ had, Ik advi&eerde hem
D~et " Bacon te speten," en noag beD! Doe het te-
kln't0ntataan W88. pij antwoordde dat hij van tijd
&Qt tij~. g~d uit ~•. ~ genomen ~ ; maar bij
~n lOll niet bet JUlat41 bedrag' uoemén. Ik gat
~m den raad, d~n~st.:at van sijn ku op te: ma-
~, dan &ou ik; die O"6I'tlemeo., bij mijne
~komat .an &aufort. . Hij beeR dieo staat . VI'l;)gelpr'OJt4~
Diet opgelllá&kt. Penogeoe had £1150 aJ.rill
eD vrij wonen. '
)ront.raverhoor: ;De dietriktalderk mag voor.

IC!IoUeu doen ~; werklieden, die geld noodig
hbbctD, IQ&&J' hij moet daal'VlUl boekhouden.
Voor .er~ no luike voonchotien ,ie hij.~
aabaprak.JiJk. Ik bMiW hem .op d. kwitan_'
wil die YOONChote.D. Door V81'1i. no luike
Mirij..t1lkken BOU j!en telorl in de kaa nqtieu
~n. In Se~mber LJ. gaf ik Senogeoe
op~.IJD yenoek ee!1 .oorschoi van £20 op ~jn
-lN. In Augua~ dé kas nuie~e, voaCi ik ... l,
CIi.l ÏJI orde. Ge...pgeDe ... de eeDie, die mij "oe _~Uilpij:
~ 'beetMGde ~rt. mededeelde'.! hij deed! III
AlP iD nm-oaw~ I.la mjme_laar, eo ik ~b • -"Ajapa.~11IJe, DiJ_Dnilld'lID.. :ren meldiog + gemaak., vootdat ill ÏJI -;
W Bof werd onder~. I.filliam Fred. ~rri8, klerk a&il' de apqqr~. _j",..... ... lliloe.Jzlfollitei,n,

en hel

H. E.

PotcheIatroom
PretoriA
P8II1!!t.on
Piquetberg -

POrt8"iIle •
Ri 1'el'l!dale •
Richmond ,-
R obertaon _
Riebee1r Weet
Som_t Wett
StelJeDboech
Steynsburg -
Swellendam
Saló.anlmba
Scbietlontein
Suthert.na -
SolUeraet Oost
Tillbajrb _
Tukaalad •
Uiten. _ •
Utrecht (Tranal'aal)
Villiersd _
Victoria WNt
Wijnberg _
Winburg', •
Wellington -
W ol'Ce8ter -
Willowmon!

nE

Publieke'

gunste \'UI;

VAN

NEGOTIE GÓEDEREN, SMEERW
ens. enz,,' te Klein Drak .

PlaatS geuaamd ','MINIE," ran den, vaoer'Ire-
tee~ende, ie UITGESTELD wegens onVOOlral'One
~henkomst tot

, OwZaturdag, IMei aan
als ",annJr zulJen verkoobt worden alle
Neg6tie Goederén, bestaande uit
cbiL~, Chitk, Flanuols. Gernit,
FIn iveel. Doe.kina,' n..JIUU·g"W ...... I~ 1S.IIIlM1e'~II.
He~den, ~roekeD .. Baat jes, VIlIOerDIII&LI16II.
en Vrouwen Stet,els, Hoeden,Boordjee,
minge, Alpacas, en.~, enr..

VOORTS:

wODende op de'
vau brand-
Kolonie, een

wvuolwotig. en daardoor
in die bui aan-

Oe~'onlJen en gevqnnild
IUill~nUllS1,ralmet d"ang,

Koft!.j, Suiker, Rijs~, Zeep, Teer, R08 ........... 1'!"
8ik~els. Bij~eni Pikken, Zagen, Schoffels,
Ien, ! Gewigtkn; Toónbankl'n, Rakken
menigte aridbre G~deren, te reel om te

W N.B.-'Kdr. 'eners(IIi.~el
".rle,. rerse•• ft.

, ' :'J. H. ROSSOUW,
Paarl, 2~ April.1880.

DE ~LIiIiIms;F:AURE • Co.., .a.&aI~~

WBtLmj-GTON i
, . . 1. • I

ERF liE xoo N
een boer,

geëiacht voor eene
.á1~wE~tet zich op 2 JlUluarij

onl'8llot,'litatllafl ODwettige wijze &ou
~ie £7 lOa. waarIJ w...

het noodig uit te DlfI,ken,
.... !~-I>I.. ' ...! de $U bescbuldigde, al ,of

becloe~(fe ,'facobri bad verkoo~t, en
eeGe desbetret'end •• raageed" dat hij de P'l'gde
d~rl' .erweerder Jacobs

deze, over denl.er-
2etIDl"okElD bad, terwijl hij

e verk~riog

ME UB
90 en

te berig ten
I plaatsing "an'
rtikelen van
e jaren: lang

kt zijnde; zijn

" :1'
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