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,t No 4,623 .

Kei aanst.,
";,

Retourkaanjes wor :ell
miud-r.re Prijzen.
, Veor Vracbt of Passa
de Ka"toren der 'lIla.IH!

! Biraal. P. P:. VA,N DER MER WE.
A. JURG ENS.

i

& I CO., Afslagers.DE Ondergeteekende, doo~ den heer PAUL
D. MYBURGH,'van CI~'espaJ, gejast, zal

op bovengem~lclen datum per [publieke veiling
q, 'DE ~ koop aanbieden het volgende Vee: -, : .:,> , A AN. :\. MCLliAN, .30 Geleerde Montevideo ~zels, van 3 tot I
' .' .' WAIT h''''''"7v~...r,l ..r, op of' 6 'Jaren oud , l .

"'"~:. - . om t r~n , .2 Mei, van I i 20 GelEerde Koloniale E~elB, van 2, tot
'Engeland verwacht. zal bovengemeld Ver- I 3' jaren f :

:trekken na ontscheping harer Kaapstadsaha :20 Goedgeleerde Ezels, door den heer
.ladicg. P; D. MYBURGHgeteeld op zijo,e: Plaats" Frisch-
: Voor vracht of g~waagd" (allen VeulcDs viui den beroemden
:UID Kaotore vao de SJmanschcn Ezelhengat " Alhllrt," die voor geen
Union, No. 62, Adderl £:100 te koop is) .'i j !

, 6 Geleerde Ruinpaard$i
Naar Port Natal. 3 Goedgedresseérde Rij~a.arden

4 GIoote Geleerde Mert~~s
Zanzibar. , 2 Geleerde Vos"Merrie~, i nit de Stoeterij
Algoabaai en v,n wijlen den heer J!N VAN D~* BYL
passagiers te 60 Uitgezochte Slagt-:.n Trekossen,

( . waaronder zich bevinden 1 S~n zwart-witrug
'.-- '~ f-)E Damara Ossen, 1 Span rood-schilder Ossen.
l ~ !'" D De verkooping zal stellig t: ~aats vinden op, ' .'c;.. Gezag , zal als boven- d'
-- bovengemeldeu datum en het : ee tegen woor 19:gémeld vertrekken. zoo ~poedig mogelijk na , .

:aankomst van de Kon. MaI~stoomboot Am.m(lan, zijn. G. L. :MEIRINO, Afslager.
!van 'Engelend. . j . Stellen bosêh, 15 April 1880. :,

Yoor vracht of passag~ ver voege men ~ch ....;_--___,i----~-
tep Kantors van do StbolIibootmaatscpappij, DE PAA,'RLSCRi'h:
Union, No. 62, Adderleystl-aat -l

-+- ', ItnndaS81nBtie eh Trast.aats~bappij.
Naar ~"eland~~a~~~~lena, ~nsion :P[jBLIEi{'I~--VERkbOPING

'~1 'I k... 'AANDEELEl"'-AAn~eD om Aandeeien moeten g~biedeD bij en ten Kantore yan den Seereta~,'~' DE ou. Dlaa stoomboot I ;yAN: waar l'8rdere bijzonderbeden te:'vememen zijn.: ,'.
. . - N BIAN. WM. B.UN- EEN KO'ST'BAAR' ERF De AANDEELEN met den Intereet daarop kunnep te aJlen tijde na EENE MAAND 0pleggeÓ.'; " ' BRIDGE! Geeagvoêrder, zal ' .... " ingetrokken worden.' i, :

' - - als bi>vongr>meld vert'1ek " DEPOSITA.-D,e tb.na betaald wordende Iotereulioet;s (voor 6 ot 12 maanden 'Jut) ja 6 percent. ,
ken op Dingsdag, 11 Meii te 4 uur '8 nawid: ' VAATWERK. HUISRUD, ENZ. Ook Wt>rdtDDEPOSITA. die 5 percent Intereai; vlln d DEN DAG DER BELtGGING dragen,
Jags. Ge·n lading zal mgE{noruen worden na J 2 AAN Dlt P4ARL. IaOgenome_nren d lie kunqenl tetu~gem\&~ worden te~im 'J~rtien dagen oPleglf.u3. .
'nur 's middRgs op dell dal; vau vertrek. PIlS- ,- - i . Dese Malltaebappij 'Jeneluift bet :Publiek de beBt moge,lijke Securiteij 'Joor Geld~leggiDI!', daar haie
' IL' cl t a I "I d·~· C' AA Fondaen enkel nla EERSTE,,H}'POTHEEK op VASTQORD mog"n uitgeset worden. ' '
Ilagiers gelieven aan 4' e gaan anD', e lo den Boede van WIJ eli en neer Oto;NR D LEENlNGEN.-VOO~cnqTTEN ter teru~beLllliDg;bijm~aDdelijkecbetermijnen, naar de middelen
-Ooetkaai, A Ifrcd Dok, nie later dali 3 nm- 's II ENDRIK BAss6N.l en bet urlangea der Leenera, worden aan de Leden dill Huileo Bo:uwen uf Koopea willen, op vrijgevige eil
namiddags, .' " . . ' ,'.. :, .. to •••
Il 1 prompteoWl]le ejZ'ee..... n. ',' '" ':,. ,
: :.roor vracht of passage \'frvocge me~ ZICh .~en nm.')E Ondergeteekende,daartoe met AlleHypotheken kunnen te eemgar tijd afgelost worden tege~ betallDlI' nn bet .. Ida der ,ooJ'IChotteD.
KaDtore van de Stoombootsnaataehappij Union, 1 instruetien ; b.guDstigd, lIial A. SIMKINS, 8ecretaria.
N9' 6:2, Adderleystraat. I, . publiek doen v()rkcxtp~n, opde plaats ': .i

_I .' ,O~'Maandag; 10 I~ei 1880, DE KAAPsfJHE KOPERInIN iMAATSCHAPPIJ
',' 1. EEN ZEKER ERF, gelegeo aan Noor-I ' B EPE R J. T. .

ii. ~-' - , der Paarl -bevattendé een ruim eo suffisant n-
. ZUID-Al"RII\ Ap.:'\SCHE •. . WOONHUIS en een ander Ge~w. bevattende

l{ONINKLIJKE MAILDIENST. j Wijnkelder Stal, enz., beplanf ~et ~en fraaijen
--.......,..' Wijugaar,d en VrQ:chtboo~eD, qeeft uitmuntende

Ilf Kol. KOll. :\lail Llnie. I Tuingrond eo Prac)ltlge iS~dhoudende
1 'Fonteinen. Dit Eigéndom ~I eerst afzonder-

--~,. , • lijk eo daarna in zij,1l gehee~ ~r4en opgeve~ld.
"1. ')F :-;'nomhoo:e:.' dt'ZH jLi j. vert n-kk en vali, 2. STUKVAT EN; KUI~n,; Brandewijns-
. 'Kaaps ad ,,',nr LIJIlJ,/Pll om den Kllde~.én. , . ,

I. h s;. t ketel, enz. ., ;Pi,,~srlu~, via u.a-:« "~ P !jllllYUt ,te ,ti ALSMEDE, i'
Helena -n AS-Cl'nsiulI aa n tl_geilde op b p.otd~ 40pcn Karren op Veeren. 1 paar Rij- en
iU$~cb~nlij(leil. _l'e n, ,l,adrJ"so·Qr,leIlUlttl!.E'r~kl Trekpaarden 2 puar A.chtertnigen, 2 Zadels en
te"", c-ue vnrnlll'" ril'" IlIj' I percent u.sc,'n , LA I' 0
.. I ' , NI, Toemen 2 DubUW6- oop eweren.~1)~el"Ld eu de Ka.rpkll 0:1'., -n auu, J,' -EIND,ELIJV, !,

Mei .-Extra :Maalhool, l)UART CASTUE, "i ,
: " Kapt J. lrown r. ,1 . ~ ., De ~n'.tle rer8e~eidtl.e~d lI.israad.
)lei 4 -OON WAY CA:-; ljl-'E, Kapt. E. JONBS, : BO"ATTTS' BOVTTS f.I . BONUS" I

R NR' ,. DU. "''',U. I, •• :
Mei 18.~D·UBLJN CASl' E, J .. D. J~FI'RIBS, J. J. DE vrLLIE~"':, A.P ..Zli[~, Secretaris.

R.N,R. . lW. P. Bank: Gebouwen, ! ':
~NDERSO:'l &; ~I ISON, AgeD~o. Paarl, 20 Mei ~~80. i

i - . J. S. MARAIS,~ CO"1Afslagers ..
... pJep 0011 JOO 'Jao A U9O.lf) " i'

o : 1 0 '" 1dq~8e.s "UZ "op J1I)Jj Te X- i,o :st 0 ... 'pp 'op '18JlID· , Opp, '
~:~ 5J ~'~epao~'~ed ~~~1:~~J:Á~~~f!=~.OP HET DOR'P K~ILSRIVlER,
'( OOJ'8}l ~ ap ~!) Jer!lS'81'e~'8d al.,! E' EN STUK TutNORo~q m~t daarop;

dOO'II 3'~ :' i staande GEBO~.!N,i gré>ot.?mtrent 5i
' OL l ~ , . ~rgen, behoord hebbé~de aa~ n'4 wlJlen JgPHTA

1 'ABRAHAMS. Eene uitm~ntentie ge)egenheid voor·1t~UapllV IlJ' S.I.,~!Zla1l U"lf 1 een Duitscher of ander' werkz~al man. Er ziju
___________ -f.' --r- ,TWEE FONTEI.NEN; op hqt ~tnk Grond.-

•Prijs, KontaJlt, £125.+'-Te ~vrken bij J. T.
OlRILBY, :,piustraat, ~pstad. l .
-;- ';, I •
Waa·rSOhUWlng.

, ':

:SpOorwegen.,
,

BIJ deze wordt kennis gegeven, dat een HEL~""'LJ.:.j"', TARIEF VAN GOEDE ~EN ~in
gebruik ~al komen van af 1 Mei, en in 'ijven zal tot nadere Kennisgeving.

Volle bijzonderheden kunnen vernomen worden ~et Kantoor van den Directeur van
Dienst, Kaapstadsche Terminus. .

., J
Kantoor van den Directeur van Dienst, i

Kaapstad, 26 April I 880.

.. .

S 'DELL, Directeur 'Van Dienst.

. l

: DE KAAP DE pOIEOE HOOJ>

Permanents .Bo(,w-, Land- en IBeléggingmaatschappij,
iKantoor.: No. 2, Hofmeyr qhambers, Kaapstad.

OPJ<;NA'LLE DAGEN ;VAiN 10 TOT 3 UUR.
, t I

; . CURATOREN.
De bear JOHN E. MAXWELL (MAXWJtLL At EA-BIl),St. Georgest~t.

" OHARLES LEWIS, L.W.V., Stran4Btraat.

Publieke Ver~ooping
. I.

VAN i!
HEEREN C. J. WANTE AAR'S
Kostba.ar en groot lr01EL, KANTIEN
en WINKELGEBOUWEN, sta.a.nde op
twee WATERERVEN in de Hoofd.
straat, :V_:l zijn Pl4ats "Daabosch.
rivier" en .Vee. 'i;'

r !}
---i

WESTELIJKE PROVINOUL. ,.'~

ASS()CIA'r:EE'
I .' VAN ,L,,;

Gelicentieerde Drankve",bo~rs
VAN DB ~c;.'

·,,1

i-~ -t- _-- .- -----.-__ •. . _

,

'\ LLEN die Noordw~rts reizen .naar
..:' Calvinia, ClanwilliApl en Namqua-

HIE¥BIJ geschiedt :lennÏig#lng; dat land!. weten, dat het fra.A~je" aan.~enamc,
ae bovensta.a.nde ,~ tpans bloeijende PORTERVILI.j~, 21 mijlen van

behoorlijk is opgerigt. Alle Géli~ti.rde het Spoorwegstation Piq~tbergwttg, een
Dr&niverkQOpers in de Westel~4ke !Pro. bijna onontbeerlijke pleisterplaats is 11.1\11

'!II , dien weg, en weldra zul~s volkomen zal
vinciewordenuitgenQOCUgdda.art~~en worden door het rnakeni-van de nieuwe
te worden. Exemp1arenV&Dde~tien BRUG over de Olifantstivier, waarmede
benevens verdere bijzonderhedeiii zij~ te ~RTERVILLE per publÏéken \Veg geoon-
verkrijgen op aanvraag bij ~dej ~J,'eta- neeteei-d en de opening v,an den Pakhuis.
risae~. , .:; bergpas voltooid is. r '

Aan dé Leden wordt, hierb.ij ~Y~rzocht, En allen, die te POR~~RVILLE .aijn
hun Entreegeld en Insclirijvii1gé~ aap de geweest, weten dat het .jUstappen bij 's
Ondergeteekenden te betalen Yc'?0fl, de heeren WANTENA.A.R!i Gebouwee onontQeer-
eerstvolgende Comitéverga.d. eringj.~,die ge. lijk is voor het gemak en het welzijn des

Reizigers.houden zal worden op Woe~, den
5den lleï 1880. ' '

JONES I; COSN!TT,
Hon. Sectjtariss8n.

crewes Gebouwen, ,
Ka.a.pstad, 28 April 1880.

G

DEZE EIGENDOMME~ z~'n nu in de
hander; mn den Ondergete4kende gesteld ten
tJel'koojJe.' :.

----j

DE KAAPSCHE KbpERMIJNMAATS(~HAPPIJ. GELIMITEERD, hare plaatlen
in Nllmaqualallrl:in~ pacht llangebuden .hebbeude, 81s per IIdvf'rl"lI~ie in de Zuid

Afrikaan en andere '1IiE'owsblllrlell, "h...e(t \vt'gells litlt ontvangen VII"" verscheiden
voor(It,'ehl:e allllbierling~n vour het 1~lId, besloten, zich le ontdoen van hare k .'
ANGORAGEITEN, thb,'~ op tlie plaats weidenrl... .:

Diensvolzens zal up' de plaats •• KEEROM /' ill de afdeelilll!' Narnaqualand, el.' ."
VERKOOPING wordeu !{"houtiell op .tIni 3lSTEN DAG VAN MEI AANST. '

Er is j!foote mriej te ",'''"omen 0111 het rall rle:" Gt-itilll le verbeteren, voor welk doel
direkt v!ln Angora' di';H'11 zijn ingevoerd, ' : ~ , ..

Bij de:.lelfJe gt'legelll\ei,l zal ook l'cn ~811111l Muilezels, Ossen eli
Vl rkocht. .

, :;'\' " 11D. H. VILJO_F_j'_\i,
Geregistreetd Land·, Wet- en Co~_ent

AFSLAG.ER EN OEZWORmi V~~TALtR. - . !

), DU RBT >.~:
;HOOOE GEREGTBBOF. ,; :

B RIT S T O"W)N

Jobnsou's Portland' Cement, Vaten en halve Vaten
Slijpsteenen, 14 en,3t:1 duim doorsnede
Gegalvaniseerde Dakvorsten en Pijpen .1 .
Gegalvaniseerde &genpijpen, Hoofden en Sëhoenen
Gegalvaniseerde IJzeren Emmers :
Tuinspuiten, om Watj3r 50 voet hoog te werpen
Gega~vaniseerde ZWfUI,iWaterltruiwf!,gens ,:
Warner's Gegoten p~eren Koloniale ~ompen
praagbare Koperen p'ompen, met vouwpootep.
IJzeren Buizen, vopr:Verandahpalen . ,
Paterite Gevloohtexj. Rilaren Vool' Verand.hs ,
Bouten an MoerenJ .achinemoeren, en Stoo~kete~ Klinknagels
Gegalvaniseerde Heiqing, Krammen en Spani:>outen
KarveereD~ 21 en ~:ipuim, i> en 6 platen :
Bakschotels en BrQodpannen "
Kolensohoppen eo versierde Koleribakkc~
Reiskoffers, Gelddpo~es, Brie ...endoo~en •
Gieters, Lantaarns; Melkpannen :

! ' , !

GEORG-E FINDLAY
i' . i i I .,

!I~l8rpak~Uizen~ li
lO• Ir.,~a l"estraat. ~

l' I ~i'. i it; -',' ~~,-. ,:
I, " ", . I l '0 ", 'j iii

I( 1 ;-,~:±>,,_ ,

~'~~
~ t, t-:'>

Een Span van !fien Ezels
IS bij 4en Ol~erget~4encle ~erkrij~~,

~cschikt voor dlldehJ~ gebruIk. ZlJ zvn
ook bij het paar te b\:komeq, . t'. Jl EKSTEEN, Jr.! .

Achter d. Paarl. i
I
!

. ~

: I')E Ondergeteekende gee(. lIlenni:. dat hij
:.' niet zal gedoogelt'.dat men ~I zijn~ Plaatseu
" UITG 1FT" en "Bll-INK~B· RO' op de
i jagt gaat, hetzij met of, zoud~.'r pnden, en dat I
Ihij\ allen die deze Kelinisgctinglovertre<len, in
iregten zal verrolgen. '.' I' L I
' . C. W.' IIE.j.'iDRIKSZ.
, Hottentots Holland, .

26 April 1880. '
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Prins Albethr~
Fraaerburgweg

Komt te
Beaa.fort Weet

,Befte ~
.van

co.
Piketbergweg
Tulb8gbwt'g
Ceresweg •
Hreederi vier
GdudiDiweg

V. Wqm:eBter
Hexrivier·
Hexrivier Oost -

Komt te .
V. AI,. :A::'~

Vertrek nn i
2'~

I

~)101
... I

p.m.' I
1 6. 10 ~
2~ U~

6 li; " I

Zee- en
, Lm·l
1 W

lIdn tagu weg
A. ConstJIbel •
V. MaCjeefontein

Grootfontein

:r;H"
!,.,.,. , "

MICHAEL B!.RH.
&.. C..VAlI BREDA,
Dt.P. KH.YNAUW.
Y. MARAIS,

J. J. DE VILLIERS, 1>. Alm.,
C. J. M. vos,' i

L. WIENER·~ :1' .

TERUG. :Wl!EKUAGEN.
Ai.IWAL ~OORI
BEAUFORT W
CALEDON-C J.
c'~LVlNIA-J C
C~I:tES-W. F.
oosr LONDEN
GJtAHAMS TOW
: :Marioe

lfir:IllELBERG-
KlMBRRLEY-B.
MALMESBURY-
!lOSSELBA.!

UER & CUb~.
A. Y. MA.TBEW~
IJQlPI!B8. '

!!Jl.
i-

(

.- i:
2 29 10 4lj
261 11 9
3 2.) 1 21
3 26i 11 17
340i ••
4 _~ 1220
4~1262
631130

Ó 10, 1 40

__ 8ftLLD:IOSSOp '!'AiLuB.
, I ' '

! ~ i . I .
; i lf) : c r:; IQ';
! : ~ I op 2! «>

I c:i ! ·të I f' «> ti ~
I ~ , C, ~ IJ~
I:::.' ~; 8 ~~

·Vertrek y-an-H-U-~-Jl8-tad-·- ......-.'"-if~i~~~I!~~~8 22
" Zoutriyier. • I 2:.. 7 23 8 38
" Durbanweg . • i 12 i " , 7 58 4 8
" Klliliriviet. -, 16 ! •• I 8 ml 4 16
" Eersterivier - • I 21 I .~, 8 4 86

: "Stellenboeeh '. I 80 ~ 1 9 11 I) 7
AAnkom et te Mulder8Ylei - ! .38 '(l {} 311 6 28

. I !

STATJONS.

i ! TULBAGH.
Privaat

lsaac Hor&k de f Villiers,
Prokureur. Notari« FubZiek, :C<mveyancer en
.Ge7iWOTen l'ra71lJlatwr b~' 't Ilf?Og rrlJf'eguhof.

li:antoor :-St. G<>JJT,/e',l(amer,;
:St. GecrgeslJtralit, KaoR,tad. i

. .

[p,mJ a, m. I p. m.
•• j.s3817~a487,.(1)9i 8 4

- 16, . I 8 .. 92
-221.19462
-.26: ... :.91 I) Go
"'\ ~ i •• I 9 7:J I) 41
-, 38 , ! 9 ~ 6 88

TERUG.
Vërtn,k van Mu1del'llYlei

" Stellenboseh ,
" Ee1'8terivier I..

" Kuilerivier -
" Durbanweg -
" Zoutrivier ~

Aankom8t te KaaJl8tadVEE EN LOSSE GO~DEREN

, DE HLLII!R8 FAURB .lIt CO.
jMei. S -Klapmuts Stuti." .Paarden, Ezels,

O~en. &c., van P. v. de Merwe.
G. L. MI!IRI1iG. i

: .Mei 4.-KJapmuts St.atip, E;eJs,' Paarden en
O~, VIIoD P. D. Myburgh. ;

i'

MALMESBURY TAKLIJN.

j jj Iii
Lm.!~
9 la: 6 I
{}61' 6 ~
10 29 619
11 2 6M

!lEEN.

VASTE GOEDEREN
. Vertrek Tan Kmifontein-.

" Klipbeul'el. ,
" .Kalabu Ktaal -

·Aankomst te Malmeebury-

MARKTPRUZBN.

TERUG. 1 ~ ~ ~ li L.._____ --,--1!_1_!_
\oertrek Tan Malmeebury _I' ·:·1 .! &.a

m
·51 P-2i6

" Kalabea Kiul {} 12. 6 4lt 2 ro
" Klipbeuvel . .. 91 56' 7 lO! 3 20

Aankomst_!e K~!fonteÏD. ~. 27 8 lol .. 12
A. Deze treinen hoadeq alleen stil, W'aIllléer er

,..agie1'8 lijn die op ot af willen etappen.
V. Venel'8CaiDgplaat~n; :

i
. , I

} Van 29 en !JO April 18$0.

. '. e a.: d. £. d.
~(.') be. AArdappeleD, pr~'3 be; 0 7:.0 - 1 2' 0
• 12 be. Boenen, per 3 bÓllb. 0 17! 9 - 2 16 6

Eenden, peratuli .. ' 0 2 i 6 - 0 2 9
Eijeren, per 100 .. 0 19 i 0 - 0 19 0
Ganzen, per .tuk .. 0 4: 0 - 0 4 6
Heenders, per stu.·O 1; 6 - 0 2 3

: I 60 be. Bner, ~r 3 bti .. 0 8! B - 0 8. 8
tno Ha!eTg, pr. lOQ lb. 0 4! 6 - 0 7 0

:: ;.17 lb. BODl~,'per lb. > .. 0 0: 7 _ 0 0 7
IJ.Jij 23. , I K~OtllIen, per:,tuk 0 5! 1 - 0 6 1
....;..--;..._.--'-----i-----.;---, •8 be. Mielie., per 8 bl,] • 0 17; 6 - 0 17 6

I 91 Jb. Pe~!" per. llh .. 0 0: 4 - 0 0 4
I •20 lb. Rc;>~JDen,per Ib: " 0 0 I st...:.. OOst
, 14& be. B.I~D, per 3 bIL '" 0 4 6 - 0 7 3

UN 0 IG:E ~:. 41b. VI.lgen. ~ lb.: •••. 0 0 6 - 0 0 6

" '!' ~Dderdag, 29 Apnl! .'7 Wagens 27 Kanen
uijdag, 30 do. 0 do. 10 do.

MAANSVERAN:O~GEN.
Mei 1, Laatate Kwartierj Sa.i 7m. namiddAge.
.Mei 9, Nieuwe Maan, 7u. ~. yoormiddAjZ'S.
Mei 17, Ee1'8te Kwartier, 1111.38m. l'oormiddab •
M~ 24, Volle MAAIJ,7~ ~1Ii. "oormid~.
Mei 31, Laatste Kwaruer,:~. 7m. yooruuddags.

, SHIPPING ~GBNOB.·

TABLE BAY.:_.RuuD.
April 29-:-Elli.ot, bg, from,Adelaide.
~Mise Klel~, bg', fIOm Adelaide .

TABLE BÁ.Y.....:..sAlLII:D
April 29-Amelia ~ bk, to l<'a1moutb.'
29-DubliD o..ue, RMst,t«(Algoa Bay.
29-0;Flo~e, bk, to Oonjro~R;iyer, Weet ooui of

Afnca. " :
• 29-Nyaoa, SSt, to~n.
29-Q_n, acb, to Saldanha &,.-

KantOor :-Ba. ..k Vp,amDeTtI,
8~raat.

WerkpJaata :-11,

N. J. D.
TANiDHEEL
• I, PA! kJ
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MARTHINUS p, T
.de gelegeD beid,

I eo het geëerd publiek
&e makeD, dat bij

. ODnangen in zijn wel
i' TOren. -. Reizigers dool"
I OGd Dorp zullen alle

i. _: r1IÏ
l
m en, wel ingerigt Loltiel8bll1ill,

op ettendheid ODI,vanj;l'llD'II
I. ~legen' in de

Kantoren en .Jje,zllil·h~12ep
TOOl'IIaaDlIItestanden in

Jagters kun Den met ....AAr'~..n
deu op eenig oogenbli '
nUm 20 Paarden.
souder eenig verzui
ODtmoe_ alle Treinen
Weet. Beioekers knn
dat !lij .rles lullen

" hun gemak, ~egen seel"

. t, getal onzer Ooaa1l8POND~.-Briefen 'ran A" un B, en
geschieden zonder andere .tukken bli~ven onr.taan,
, onkosten- en het ,BtrBGIUILL1STlDfrDe Oiriele Oommi~8llrU vao de

veraooece 11" 4' 4d zal I in oogenecbouw Kupeehe aldeeli~ aal Pp re deser liuioi( h"udeu'
a een op, So, • per germate" moeijelijk om ~t heJ'Jiening der Burgerlijaten YaD de 6 wlJkeD
- komen, wordt het wijlen. t Er lauden vu Kaapetad en fan de ,Muicipaliteit GroeDepulltJ

met slechts vier shillings te vindeJ1.lijn, m.... DE uu Mo. IRAK, eeD der onderwijl ers van de'-
1I11Jgz~tau '1 B . .lecht. weinige op een Normaalechool, b~ ,",teren .. ond in de urwv1.,...

Dat wl ~eggen: ~te~- uit.luitei)d un bet a~btelijk rin~ V&llbet Let~kI&nditGenoottcbap der Schotscbe
b t I . ht' 19 V .. d' ::erk eeue using ~bouden over bilt Urama,e ,a en I ID e v~rvo ..... t a~ Iegelle.!'! wuro.ver

-~ . !dl' 'tiji., wOrdt"itlle beer l\1errbllaO'verrh,iiIl!id~ NATAL,-Een legr&l~l 'I'Iln Durban zep, dat de
ttW<W I.pona mer. S t. ,~ngs. per ':J~r, doch, wfl betwijfelen bilt of ni~w benoemde CIJouver:neurdief koloni .., Sir G~"r-
IVOOi~lU~. In ~e Sta? ¥t de Illt~ek;nIllg meerder}ieid lOU ,.,ker zijo-.' ge Colle!, den liMen ?tIei per Warwick ('It,,-le Uit
,één:pond zestien shilliags per Jaar rU!ll~nJfflgten, die bet bem Engelandtvertrekt.

C ~ I om de &e:trekkinj{aan te Nu!UwJI lNsoLVIINTl-.i.,-Ab,.ham H, C, Rade-
' ,orrespondenten en: Adverteerders Anderen .lIaDwie lij' lOU " 0 d bomeyer, iu de afdee~og U taboorn, er ; schulden,
gelieveri kennis te nemen van dé' ver- MAAt met den beer .£432; tekort, £308 lOa. Jail ChristolM LAu l>-

derinc i d'" bl·1 ti ment, ~uden dele echer, te Darlin~ afdeeling Malmeebunr, boer,' scb ul-an enng III onze agen van pu 19a le, sijue on4erviodin!r' "v~.tp••ft 'J

, t h . di . t~' laat ier.siid hii . h den, £98 4e. 2 ;' tekort, ~9 :le, 2d,.om lme unne Illzen ragen met ti Aan wISr,ll) e I) ZIC
h t d'l1 .t k li'k PAAlLDKN Vod:a!LNDI&,-Het Gouvernement VRn:t'e komen. :',' e va er an 16 er ) I

li. een nieuw Minuterie te Indië adverteert deazeUe voornemen om 936 pAArden
SMUT~& HOmp. &eh'en Aan bet hoofd er VRn te koepen voor d~ BengaalJcbe It\gt<rdj~nn jredurende

" i. Zoodao, jail noodukeliJ'kbeid ziJ'D, het jlllU' 1880-18$1. llé aankoopen sullea gpschie-Ku" -tad,6 Blaart 1880, ,.. ._ d 1'" S' te"_ n8 F b ..r maar zij"e tegenwoordip:haid .- en tl18SC en " ep m....r en '" e rnIHI). A lie
temin well8Chelijk, Wij lijn man- 'bijeonderbeden om~rent k.,Jiteit, prijs en!" ZiJDte
nen váti:' praktikale kennis denk- vinden in de G~ van pteren.
beeldeD/i)At wij er één enkele kUllllen mi_Ir, .ÁAN8T1U.LrNGi!.N;-Debeeren T, Leufeldt, E, Phil-

Wij :!e~blijden ons er over ~t het Victo- lips, Jobn Pardon, A, W, Staples en W. Fullér
riescbe, blad zich niet heéft~U"ten bangma- tot veldkornet. in bet diat,rikt Oatbcart; de bo..td-

l.o konatabel Heine tou tijdelijk accijnsbeambttl te Ah€r-
gen doer de paaiboelie, dat d, neer Molteno .deen ; de beer w.. "1111 der Weeth.uizen tot veld-
eens aan den heer FI'oqde',; zou hebben kornet 'f8,ll Noord Onde~ Bokkeveld; Calvinill ; de
gezegd~ dat een der redene~ waarom hij beer Jobn Pearton:tot ltito te Herschel.

PE VERGADERING E CALEDON. ~en "e staatkunde van ,Lo~d Carnarvoo Lonn '8TANLl!.v,-Onder diezenen we.lke bij de
~nlbeeren M. J. Villiers e Advokaat Her- was, daarin bestond, dat de,t(n~t.chH daaron- jongste verkiezing i~ En~el&nd bunne plaat! in 't par-
~llles' Tennant ontmoette Il.· Donderdag der gebeel de baas zoude.ni:" orden, Wij' lement verloren hebben, 18,' volgen!, een AAnde Kn(al

, Merc.u.ry gesenden k&belgmm, ook Lord Stanley, een
ee,nige kiezers te Caledon om, met het oog zijn in ~e gelegenheid te vér " teren, dat de broeder ,van lor~ Derb,>, en v~rt8j{elllWoo:rdijr"rran
op de aanstl\aude wook aa' te vangen' Par- heer .M/paeno allerbepealdst «, kent de he~ N,'rtb Lineol oabIre. HiJ' Wal In hilt PM Ilfj.'l'treden
lementsaessie, hunne ataa kundige- in:cigten aanges!fee~~e uitdrukking of~iel~ eene d!ê ministeri« f' '~r'tar:is VAn Staat 'roor Oorlog,
bloc] té leggen en die unner kiezers te daarop:~'S'ehJkt, te hebben ;ge~lgd. Afrl- BEAUF~T WJItIlT,-De beer IJarrin~D, voorbeen
vern~men. Aan het eeéste deel v811 dit kaand~ mogen daarom raJ.ifst voor hem eh"f vaD de Stan~ard Bank alhier, werd vóór zijn

P'rbaramma voldeden de b~'ide heereny'rnaar ~ ÁfI D t hi i l h t nl... t __1 vertrek DMJ' Welhn,ton onthaald op een publiek dj-
. cr .8.emm_~~. a IJ in e ;,art.t ... en ;(4l op- uer eo wel voorall~ lijn capaciteit al. Luitenant VIIn

wat het laatste betreft, leven de kiezers treden ~Is voo;stan;der der Yo~omene onaf- het plAa~lijk Vrijwilligerkorpe. Het blijkt dat de
treurJg in gebreke. De h~ren Parlements- bankelijkheid van Znid Afi.ik~' an de Brit- BAnk, gedurende bet vijfjs~g bebeer no den heer
leden vertelden wel wat' zij dachten omtrent sche vlág, zal hij evenmin ' oen als een Darrington geen peno! heeft.iverloren,
de. meest prominouts staat~undige quéstiên enkel Afrikallnderlid zulks :tot \liertoe heeft ONGRLUK KRT .£BN GR1ham..-EeD psar dall6n
van den dag; maal" de stem~erettigdeQ 'van ~n pf zelfs een enkele der Afrikaander- g~J6den ging~n Uree jon~"lieden, Ne~berry en RiJey,
C I d . t d I' k h .Id, d Ik 'II d - ,,'p h d t hi Illt naar Zet>puot om _,:iUJke ns tê IChleten, Riley, diea. e on WIS en won er IJ nap I$n 19 e e zU, ,s zou WI een oea .. ",. oc a, IJ vooruit Wil•• liet her geweet vllllen, met het once-
hunne eigene inzigten omtrent die onder- betrekkelijk de Transvaalsollt annexatie, Iukkig gevolK -:lA:!. lijn mAat bpt' volle scbot in het
werpen geheim te houden en hunne vertêgen- confederatie en natur~lIenbtlh~~ zal zamen- been kreeg. Hij werd nta_rS.'wcnet-Hospitnnl "Vel'

1too'Mligers daaromtrent in het onzekere te stemmen, met de groote me!J$rheid van. gebragt!, waar bet been IS J\fg~s,'tt. De Iijder i~ in
~ten.: De her-r ti" VilIiel's verklaarde ;,zich A.frikaanderleden, daaromtr.e~~ hoeft geen glt,'aarlijken toestand. ,
allerbepaaldst tt'gen Confederl\tie, de 'heer den minsten twijfel te worden' koesterd . TIHKATUKROYAL,-De officJt'reo \'ftn Gt't Ol~te
Tenn~nt liet zich tamelijk onbestemd daarom- , ; .~ • l't!gtwe"t zullco bêden avond" 'J'M Riool,," welk sluk
trent Init. De heer Tennant liet zick zoo ,'~ met 100 groot SUCCtlll op WOdll8dag avond ll, werd

, " jl . . o~voerd, repetereTI, . 8e' mu~"kkoTps van ge-
stP.rk :mogelijk uit tegen de Conferentif;l, de DE PRETORIAANSCHE tbYALEN. n,~md regemellt lAl bij die ~]e,reo~eid tegenwoordig
heer de Villiers meer of min daa.r tegen~ De. ! lIJn. Maaudag avond ~eiprAebtlge en welbekende
heer d,e Villiers helde over tegen, de heerTen- D~ Pretoriaansche loyalen 8chijqen al even- opera bouft'e !A FiJ!,ê ~ Walla". Angot g-espeeld
nant ,~chter ten gunste VP.ll de ontwapening mlD geloof te hechten aan de: ~eLqigilJgen worden, mat m~uw;y'ehllderstukken, decoratie. ('D

der B*sutos. De heer de Yilliers Ïl5 tegen der Britsche hoogmogendeb iJi ~uid Afrika costumes, ~. 'Jr
spoorwea-nitbreiding, de ~eer'Jlennant;d. aar als de Zuid Afrikaansche patriotten zalven, TH rOBIT RRn blld t~nadRjl,geregtdijk on-

1"1 N' th-I I led h rei' .l" d S" derwe. p uta nlUlrde omsta digbeden van bet stran-
'{oor.' Omtrênt hlU!.l!ltgee enkel pont'. vo.n le Bti ang ge ,~n _OO, eO'...,I) oor Ir den der &a RJJe,' Sleeb twee getui,ll'en we~d!'n
oolan8" dat in de volgende sessie zal ter Garnet ;:W olseTey bl) ~~18 eb b~J~ra~ verze- ~ebo~rd, De 8tuUrmAn verk rde dat hét 'ec1ip reeds
~prak~ komen, stemden de 'beide laden ,over- keren, dat, onverscbllltg of eï etn IIberaaJ, lD dnft WIl8, toen de.aangeb"lt6 kabel bra-k, De bA-
een : en toch ntlssoorde'de ~ver-riering:' met dan wel een conservatiéf .tnibisterie in V80meeeter kon geeD~~~r be* ongeluk 0~8ven.

r- ~-.. E I ti h t ! h' ~ I mMr meoeod. dat IAmaDd jdaaromtrent te beri.peD
q,nanieme stemmen eene relsolutie, haar, ver- nge an, aan, e roer w~· et ran~~aa - WBB. Bij wilt dat de troa tan Il'ilede kwaliteit w...
tro~wên betuigende in he~ eene lid z<>owel sche, dlJ,t Bntsch w&8,"Bnbob z, u blIJven, De magiatraat lOU' dell vplgen411n dag ilitapruk
~Is in:h~t andere, in den s~rwegman;,.oo- En laatst werd verteld, hoe lihfelijk de doen. j :

~el aJs 1u den I\nti-spool"W(!gman, den Oon- li~rale Hartington met de~ oons~rvatieven OSWRAAIBABBGETUIG~~II,-Wu~nadag w.rd le-
f~eratieman, zoowel als d(ln Anti'~Confede- Hlcks,Beach was overeeD~ko~en, om kere Waltera v?Or deo mag'l,tl'Ml ,.Uner ~~gek~cI

, d malkan.der over de ann'entie ra: ~zins den V8Jl het onwettig, Qme$mll~ en ~,W11hg doodenratleman, en ontwapen~ngsml\n, zoowel , , , , " VIln 6811 gaOl, Hel Ll)q~r...... ID t Hot, en ter-
~s d~D anti-outwapeningsman. U:oort voet .. te ;hgten. , Maar ZUJ. as, komt de wijl de 10mbere akte ~an _ u1di'gingonder de plf'g-
!ben :i elders doorgaans, roepen H,;niet partJ] ~~n den h.beraJen ;L~rd. ~ het roer, tigste stilt" ""prd Yoo,rgel.~~", betraD de gao. op ~ne
personen, maar wel beginselen," de Cala- en schnk en beVIng 8~aan dep'ldya~n om het te kwaken, J". 1Ii'~'IIJg1I,11!.J0t&r~btende wetver.
<lonse,he ·vc"':"'rierl'ug Schl'J'n't te meenen; dat hart. Nil zd"n zij' bang d~ de tHeoric VliU k:rac,~_te~w.. béhollden, Helaelfdt! dier, dat eeumfisl

'1S<M4 ~ te I '. 'd' ",,, bet .....pltAal van &allle redd.' .telde licb, eo ook dvor
liet ~P de beginselen al bitter weinig ~n- zoo f aJig e ,~n aan ~Il hem~1~s, toch betzelfde middel, tG.fI!chllllb;m en zijn noodlot,
komt~ zoolang sIs de personen maar -<niet zou kunnen bhJken foutIef t.e zIJn. Nil : I' ,
verweP.nAli)'k ziJ·n. D,'t I'.. natuurll'J'k '",heel vreezen lIij werkelijk dat "'et Kaapsche HKT PU:YL080Ft~H G~OOT8CllAP hlel~. Woem-

'r- " d d" At. if dag Arood gewone ~J'jr&derir.1fonder voonJttereebap
vereerend voor de heeren de Villieril en a res aa:n en heer. G1ads~ne e.,..ekt zou van den beer Gill, d~1lSterre1ruodige, De eecrt'taris
~enn~ntJ maar zegt juist :niet veel voor de kunnen hêbben en lelden tot ~et lt~rste)len lae twee ootu YOOrIr"n dl!nIOou.ernt'ur, betretr~lIde
Btaatkundige afgerigthéid :der ingezetenen der TrallBvaA!Bche onafhankelilkheill, Daar- door ZExc, lUtlIge~n ~~lren en kaarten 'fIln de
De. resolutie zou nog verstaanbaar 'z, i]'n. om ga&1f zij weder agiteren hebbe~ ziJ' eer- hneknwerken te Madras, •• med.l! !,!:ne v~rZAmelill';

I 'te' gad'" . '1 wer eo VAnWAardeover landi~lJlnK, De Eerw,
wo.re 'zij de vrucht var een verg,lijk giS, ren ,een ver. enngJe gehoudqn e~ een heer Kolbe, I.. eene v91'ba~~ling voor over de oor-
tasscllen twee tegenover malkander sta$.nde comité aangestel~, om een 09ntr8.~~re8 aan epronkeHjke wette. det kliitkara IIn bare bet.rekliin'g
partijen__;'_ware de heer de ~:Vi1lierB de ver- den heer Gladstone op tB .teJ)~. Dat op uni'l'8l'18le w~ord adeidirl8-., ol'f',welk onderwerp
tegenwoordiger vau' d9 eêné en d~ h,'ee~ dokument zal er wel etfn Van i belang vervo~ens ,eene Intereaaante; dUICWIIlegetoerd werd,
TIlij' n-sn.i.li ngen der verbeeld' n' l v tte ' De beeren Statbam en MeKe~rt&n ~erden gekol.tln totennan~ di,~ van de andete partij, en ;vare ,r'r . " , I..g "l'e a n leden van bet jfenootleb&p, I
men 8, ttlzwl]gend tot de iverstandhoud,' ing waarbij ,SIr Badle Freres l' niet &n man WBDRRNNVNT- IJ" i n eddd' I t', .e.l l" ..~ .. 'L'JlAlIII!DOaP,- e w rennen,
gekomen, dat de resolutie' niets,ander8l1ou ~,~on en" le ~rns ,lg te~n ue ar,Dexatle die gedurende twee dagllD,l2l.e~ 22 April, te Hu-
.betee~en~n, dan d~t de eene p,;,rtij inst6mJe IS~ , e.n !Slr :r'hep,phlll18 . SUep,to~~ B popu- mantIdorp Il'ehouden, ~erdenl liepctn "roed ten einde:
met den heer de VIII'ers en de andere -'met lalntelts:. Bchlldenngen 10 ,lte~ DIet verzin- Voor de Vol~~DdepnJ&en wefd deq eenten dag gere-
den heer .Tennant. Maar z,n'Ik een vergeé~I'J'k ken. Doch niet 1van dat Contra.-~res zo.l den: de ~riaJ Staktlll, ge,,~!,e~ door Ferreira.

il d T 'I hik ,;,#1.....: Mllibou,'M, de Hurnanadol'Jl;P~JI, gewonntln door
vertegenwoordiat zij' in geen en d.\.n1e. e ran8Vaa sc e ltoe omBt ~ngen ;--maar RademeiJ'era NIUU'-" "de ll..._..t.. i" d

~- ~I I d' h d" _Ji ut . """"co I ~n pr Jl, I!ewonnen oor
Immers, het IS eene zaak van publieke we van e: ou IDg welke'h~ ABapsbhe Par~ Mayuiers EnWAt oftlae GnrlW; etiI de Ladi.s Beun,
bekendheid, dat beide hooten dool" eene en lement tegenove~ Corifer:eri~e 'en Oonfede- gewonDen door G, Ferr-e.ïr:.ala&~, op den twee-
d~zel£~e parti,j, of combina~ie zijn geko~cn. ratie zal aannemen. Dat Afcikaanders in den ~ wo~ ZondaglJ'. ~y~ den t)istricl~prije; Ra-
Ult meta blIjkt het ~oo auideliJ'k als ,',uit het Parlement al~één man ~rklared : "WiJ' ~:b~tI1tlewtJtrceddenHo.tdr:~Br~,~npn'dIB; FcerreA '.

'" h' d' C" áA " ," Fo aDI~p;.Il. .. "a1'" 6 onso-deze vergadering, hoezeer het WeI!ten in de w! en et On erWierp van onf'\";"era,tle zelfs 1IlIJoo Handicap eD S. ~meyera 8cot de Hack
P<flitiek .achter staat bij het Oosten. ;Men, met bespreken, zoolang de'-rrI1lDs~aalschen Ra.ee, Aan het eiode der wedrennen had er nug eeD

trachte 'zich voor te stellen, twee Graham- gedwon~n Britllche o.nd&~~aqén zijn," en reD plAat. ooder de leden 4e~,~renruiterij, welke
sthdscbe leden op eene !Grah&mstad~be dat zal m'fer uitri~ten, dan twintig fPretori- .gewonnen weM door p, L. ~IJer. . ,
vergad,em,'ng, zoo uitee. nloope' nde leerinaen aansche loyale oontra-adresseID zulltn kun- V~IBLZUCH.T.-Onlang'l werd door soIDmtge

k d d ~ nen neutraliseren kW8&lJong&na groote 'rérwpesting aanp-eriil't in
vElr on 1gen e en belde evenzeer bekroond .' " het tAbabland 'ran den heer Louw EI'II8IDIUen
w~rdeflde, met een votum van' goedken,ring z werd lijn dam opengetrokken; " Bij ondenook" zeg1:
e~ :ve~t~uwen I 't Is onmogelijk. .'De SCBO~JEXAMEN MET: HONNEURS. de Trtm,MlIl, "ia bet ona !niet alleen gebleken dat
PQgmg eIsch~ eene al te stierke iflspanning die gruweldaden werkelijk ~pleej{d zijn; maar no,dX' verb~ldlntp. Wat Grahamstad );ou n. uitsl).g van' het eerste Universiteits m~r, In den nacbt '1'&0 VOnderdag, den 18den
h b I> Scftoole~men, ,melt.Honneora."ltlbtic.iren wJ" Maart, werdeo deze handelingen op de plaats van d.n
e. ep gedaan zou zijn.: den een op, de Id 11' .. b~r L, ,Erumoa berbAald tljJ toen ODtZlllfmen zelfs

ha_nde? te: dragen, den ander te verwerPen, e e~~. ~r bhJk~n 17 ka!loo aien ~slaag DIet de Jonge vrucbtboomen, die met de tIlbAkpJanten
als ~ra~,amstads vertronwen onwa4rd"ig. te ZIJn, ,waarvan, zeven JOQge~.dl\rQes zijn. werden RIln8tukken ,resDedeD, In dien :r:eUdenRf"nd
B I th d ,Het I!chóone gesl,acht heeh.zió'" inderdaad ot nllCht werden no iem&nd, d,ill dur dig-t bij' w00n!,.a.s J.,s el van staatkundige overtuig' ;"'.g,' lf, f ebt' d' b"d' - .... loffelijk gekweten in ditel:a(ri~n. : Wel is zea 0 a J"Dge oaeen, le IJ vU~emMkt hRd om
&Brtn miunt het Oosten on~indig uit boven Ik ' . , te leeren, rondom de boorn, het vel lo~esnt>dell ~n

het :Westen, en daa~in Jigq het geheim Jler waar, tre t ~n jGngeling de? ~tste:n prijs, de staarte~ .fgelDeden, Vijf pel'llUneowerden d••or
mde~ere staatkundige kracht van. het maar too,b zIJn twee der vter,jt.a.rbeurzen h?,m ,~ezieo, en een ~w_lII,nóg met den m8n 8pr~ken

te ten deel tgevaDen aan jon~:dan1es,. beiden biJ zIJn hulS. DaarUit bhJkt dat blanken zich met
eers 1-' : kweekelitfgen van ihet.Rhijns4bë,tbst~tuut te zulke mi_handelingen en vernIelingen opboudên het-

, ! .' Stellenbosch. Inderdaad korhen dIet minder welk ons berigt n..>gerger ma4kt," ,
DE HEER MOLTENO EN HET PARLE- dan vier.~.:der ~~~, seerde ~éj.ste~ vlln Stel-' HA~N?OJOfiS8IK,-Oisler41n mo;"en had di ge-

'.' , MENT. , ,lenbosch ••,',terWIjl Ide Clanwllilia"', D,'" hA school wone Ilttlllg pluts un de Haveneommieaie, Kapilein
I ......... .. Munson drool!' er op AaD,dat de Nieuwe Roolwert

Di Ji..andidatunr van de li M lt : I de eer h~ft v~n twee der ~l8a;!...rlei schoo- heden jreapt'nd lOU verklaArd:worden, Het Will meer
" .,. n ueer 0 eno Il SI" d t h 'bb H ' . 15'" . d' 'd 'd b" d •opvolger van den heel' Smith in de We tg' e- nen ge ev~~ e ~ en. et ~dsohe:~osten ' an ti] , lel e IJ, at er een bepalin!!, rou p-emaakt

vendA Vet non rieri ng t F b 'd .Ieverde er slecI.ts een-een }oDD'8 DUltsche word~n om de dokbelaetingQn te ,regel,en, dur de
. J1" . 5""" ,c rasers UTg In e uit de Bch I te F W',~\, i SuperlDtendent en de F!nenlZleeete, Itltijd fer8Chil-

wereid gezonden, blijkt, ook te Victoria ' 00, an~ure.. If~er en ?p, den V"D op!nie. Er wft'e een brief ingekomen nin de
West sterke ondersteuning' te ontvan ~n I dat de kknd!daa~ dlO bov~u ~~ de hjst beeren Jilmlet!on & Cq~ waarin ~ercocbt wnd bet
Altllll.~s de plaatselijke NiJmW8bode 'u~óht staat, ko~t Uit het Grahamstijd£IPije ~t., An- achip (:erlconnttl in bet huitl!n-ba!IÏ~ te plal\'~tlni"(Jc,r
dezel~e ten zeerste toe. Het blad zeglo;' , drews College en dat oojc .het; &rt Eliza- • reparatie, Werd ~,es1ótliA1).-Het verzoek fRll Kap!
Wï vp-rbli'd . ,lO., bethsche Grey Institute aan deá "riJ'rl heeft xwell aan den iuperintendent tnt terujl'krijlrinjr fan

, l' v, J en er ons over dat de kiezen' etln dl' B h h ' ..' £93, door de Unioo-maataeb.ppij:in Octobn foor
kandidaat 1,~llen bezitten;. bUllne stemmen ZOIl ten ' ee ge~om~. ~ qo rd en, deze Dt!~ltJinkende bl!rokkende achllde bell111Id,werd nn 'de hRnd ~~W€.

lollr ~ard'i, a!s de 88rateboofd-miniater der Kaap- opvoedl~gs-lOstltuten met verhe,en te zijn :leD, Naar tIInleiding van twee brie.-eo der heereD
kol~o~e, ~et den b~er Molteno in het l'Ild, boven dIt :examen ? . ~,? Andel'll<ln & Co, voor de vergunn;nfl' tot oprijrtir"
'roorll~j1 w1 ~tWl8t~ v~kieling, en om dtle I, ~ 'I'In kooldd_kkeo, antw~rdde de CommiMie, dat zij
re~r ~ bet, o,!er IIJDe .erdienlten uit, te ~ , j{een plan bad vooreel'llt dit regt we te ewn. NUll werd
WlJ eji er eeh.betw~ wlWlCbijDlijk Da PJ:~o:U:B&8TRn der Vri'e A ih' ::k heeft d bealoten, d~', de I'lieu:!"eunil~rmen 'Perde ~dienden
WIlS~I ~ zijn, Aan bem, meer' ds.D BOmvan £5ronhan en ,rnde d! net:';reo eder Commllllue, en die pal Uit En"el~d WAleDIUID-
aan ;:U~k pel'8Oen, bebbeo wij bet verallt- kollekte, Zoadag l~, i~ d~ Mutual gebdWfeo ::et dJ' g~kome~, den 15deD looden worden Uitgedeeld. De
woo ';1.l1 te d&llken, Van den ftAnVI\J1gbeer Stepb8SJ ldUeett. Id I zing' d~l 0 e &;ere.tan. de-elde teo slotte mede, dat er op dIt ()().....o-
ftD !liJf lenn af aan ,Wal, hij de kaaipo llermoen en judere ge~jdealekt~~ '.';' 'VaDeen i blik In be,t dok werken 362 vrije'meJllCbelJ eD Klj

I, ' .' ,. dwan~beldera,
. i

j

I I!
i.:

Beste

boeren.

Piketbergweg .
Tulbaghweg
Oeresweg -
Breederi vier

I Goudiniweg
V. Worcester

Hexrivier-
JIe:r.rivijlr Oost ...

Komt te
V. Mp ~A:,rr'WtIJ:
Vertrek VA1)

Zee- en
I I

~I I?'(,

~

f' I' \

i~,1

f
"·1
I

I: ~

i

r (i

, .

HO

••
'~v~v ..... PPlJ·

OPGE$.IGT 1.855,' " :

'~DDBRLEYSTRAAT,! KAU8TD~
A a.J.,!£50,OOO ST:E:B:J..:EXG.:

BV:E:JI()RDiS, £35,780Iélo~
DIUdTEUREN: :' ~

I
BRllNDAOENTUREN :

~H, BE~G.,Voor&ittpr,
JOHN E. MAXWELL, Vice V!lorzitter, ,

I, I. DE VILLIEHS, IJ. ~.In"
C, J, M, VOR, .
L. WIENEH.

MODtaguweg
A. Oenstabel -
V. MAtjesfontein

Grootfoutein

MICHAEL BARR
H, C, v~ BREDA,
D, p, KHYNAUW,

, P. MARAIS,

Prins Albeltweg-
Fruerburgweg

Komt te
Beaufort Weet -

ZATURDAG, 1 M[EI 1880.

TERUG. :WEEK1JAGEN,

, I

ALIWAL NOORJ
ItEAUFORT W
'CALEIION....:.C I"
CALVLNIA-I C
CJmES-W, F,
OOST LONDEN
GRAHAMSTOW

,
; I

: I

'I

i
PAA RL-P, F, DK VJLilllms
PORT ELIZAH&'J'H-G~ar<ïan A88I1rlll08,
RICHMONII~A,: p, DE [VIL IERS,
IHVERSDAIiJj-G, Run,
RO "<EHTSON-J. J, GI!f:llINGH,
SWELLE~Dt\M LT, wi DANIKL,
TULBAGH-H. FAGAN. !
UlTl:!:N HA!iE- F!xecuteur8kamrr,
VICTORIA WEST-I, $. AURIIT,
WELLINGTON -:COATO!l& Louw,
"ORCESTE~.;_B!ERNARO & LAND8Bt:RG.

l:I li
. $ .. .,

~ il i c S~
li i ii;j
~c3 ! 0 L!! ....---------II.l- , _

STATIONS.

Ex " KA!ITJ1""lI~A" binnep kort van Nieuw York; ver~achto

Zullen de erg~tee~enden hunne vie~de!Bezending
Halsteds . 'Centeooia[ Str,isvogel-

nes ODtv '
Tulbaghweg
PiKetbergweg
HermoD

Lm. f p.m.
6 O. •
9 ~ 850

11 0, 680
p.JD, i
1 2.51 7 40
4 21), io 35
5 46[, ,

,a.m.
6 ~j 1 10

1
'Ub."i
, 6 lO! 2 0

854.' 4 M
9 15: 6 16
10 36, 6 86
11'377
11 3O! 7 89
] 1 rol ' 8 13,J 12"1s! 8 49" 12 Mi 9 8

.. I 301 9 48

6: 2 29: 1046
6 46, 2 6l. 11 9
6 68i 3 2: 11 21
7 26J 8 '2~i'Jl .7
7 411 8 4?i o.
BIOi 4 ~ 1220
8 44! 4:2 i2. 62
924: 63130

91 5101 I; 40

alle aoor.eu von Ei~eudoill'''~11 in Il" 'Kn.,~koloni~.'
Prompte en Liberale B.ralln~ vau :Vorderin;.n,

A, RE S'·lfITH. Seerdari8

Vertrek van
Beaufort West
Fraserburgweg -
Prins Albertweg.

Grootfontein
. :Matjesfonteiu
A, Oorratabel -
Komt te'

V. Montlljl'uweg
Vertrek van
Montnguwl'g
Hexrivier Doet -
Hexrivier -

, Worcester
V.EGoudiniweg

Rreederivier
Ceresweg -

De .. Heere .. VAli DU ot Cu., Kupel.di. ..
Waarde HeereD doet mij v~rI .e"Ot'~c" ~ te bniebfen, dot '!le

:' ~ ~ie ik voDU b~. '''n yol1,,1bltf'ft beaotwnnrlf, Voor dt' PI'rlte
8truia ..ijer<!11iD un ik ne~en lilelOiJde Kuilrens be"!!. ,'ua
Br'OfillllUm1ne lCeweeat VIlli het r,,~\alll be'rond ik dat drie der
W audere braebt eeo Vol Kolk.u voort, dood iu den dup, ..eroo,ZI-u het,ei, I

Ik PlO.t wa"rlijk • , ri.t uwe Rroj,imlcbin.e de btoste is rlie ik:b~r
weiDiR8moeile d.araan ....rDon'''.m rn hare ~n.oudigheid iD het cerho, .

GIfknuL 1'ID de,en I(t'bruik ... keul_11leen Retui~lIChrift,
, Uw, D•• Dienaar,
1 ' ..

'Ill Btonma-
h.b ik er 13
d.g.n in de
b.ar trftren ~n

: ui.t in tijda br.ken

V,~Wellington -
. Ladygreybrog
PMrI- -
Klapmut. -
Muldenvlei
,Kraaifontein
Dur&nweg.
Zoutrivier -

Komt te
Kaapstad -

PENTZ, P zn.

hij

.~0.,

Vaste en Losse

Vertrek van Kraaifontein _.
" Klipheu'rel-
" lialaw Kraal _

Aankom8t te Malmesbury~'

. I

~

Paarden en HEEN,

, :
; :

KantOor :-Ba..t;k '!I'UIAW_r1S,
lItraat. i

Werkplaats :-ll,l'j.lJeelu",eatrut.

MARKTPRI.tUN.
~ i i"""--' ,

Vtm s9 ",,' 90 ~ 1880.

mba, Aardappelen, pr, 3 ba, ~ ~ ~'- 1£;' f
:12 be, Boonen, per :fbul!h, Q 17 9 - 2 15 6
; ~!lden, per stuk " 8 2 6 - 0 2 9

EZ)6ren, per 100.. lil 0 - 0 19 0
" Ganl6n, per Itllk " . « 0 - 0 4 6
, Hoenders, per atuk 3 1 6 - 0 2 3
;OObe, Haver, per 3 \Je... 8 B _ 0 84 B
I 8 vr, Ha!erg, pr, 100 lbo , 4 6 _ 0 7 0
17 Ib, Homg,per Ib,;: .. q Q 7 _ 0 0 7
, Kalkoenen, p!!l' ,tuk d I) 1 - 0 5 1
i 3 ba. Mieli6l, per 3 ~- . d 11 6 - 0 1,7 6,

I '91 lb. Peren, per 'lbo .. Q Q 4 - 0 0 4!lDON I ~Ib. ~~jllt!n, perth- " 0 0 3i- OOst, I l~ ba. UiJen,' per 8 lie, 4 6 - 0 7 8
UND IGE" i : 4 lb. Vijgen, per 111:· 0\ 6 - 0 0 6

'1 Dooderdag, 29 April, 27 KarrtD
Vrijdag, 30 do. 10 do.

MiAANSVERANDERINGElf,
Mei 1, Laat4te Kwartier, 8Q. 7~. nalllidd!lgl.
Mei 9, Nieuwe Maan, 7u. 3()m~.oormid~,
Mei 17, Eente Kwartier, Hu. S8111, voormiddab,
Me! 24, Volle Maan, 7~. 83in. 't'oormid~.
M.. 81, LIUltsie Kwartier~ 9'" T\D. voonmddaga,

SHIpPING IlftBLLIG&NO&., .

:,
"

"

TABLE BAY:-IABB.lnD.'
April W;-EIli,ot, bg, from AdaWde. ,
JiO-.Mias Klelmanaegg, bg, i~~ Adelaide.

, , TABLE BAY.+SAJLBD
April 29-Amelia .Roe, bk, to Falmouth.
29-DubliD Cut.le, RMSt, to Algoa Bay.
29-Floke, bk, ~ o.,Dgo ruver, Wellt oout of

Africa, ; .
29--Np.na, ~t, &0 SouUlaa\pton_
29-Queen, acb, \IJ BaldaDha ~y.-,

Jalij ~3.

, N. J. D.
';TANDHEEL

"

"
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SfM'ciale': 'j . !.
ailll,it olijk I : .

I" !

. ,, ,

.. :"..:.........."'! Dri',e~voor Ploegen Plet patelilten, hefboom
i dnobele do. 'êo. ' do.
: vie~ do. do. do:
: enkjele do. licht e# zwaar
: Sobjaren No. 5' ,

QQ. • qo. Voor Braak~anden Nil. 50
RAN~aME~ Z~eedsche Ploeger) No. 343 .

£10. 1 ,do. Schareri
EggeqNo. O! 12 cm l~ I ,
GBG4:!LV ~*}S~ERD PZER, 6, 7, 8, 9,110 voet
Go~n:.AflerJ!IJpelil en PIJpen. !
H~iN'],N~D~.A4D, 5 DHAADSi EN EFfEN
DrI~h~klge tan~ards 5 en 6 voqt. :

I" . I I! i
~. !} IJZER IfN BLJK ,WERK, • . I

Patent. Rose ~pijkers, Graven, Sdboffels, Toinvorken, Aan~elden, Troffels, ~ehroel'eD,:
Wagt:n 4Bse~, Kal Veeren, Wagen ;Remmen, Timmermans Gereedschat !

BLIKrER~ : "" groot IUIsorti1enf Baden en Gegalvaniseer~ IJzeren Emrel'll. '

. I I I OLIE: EN VERF, .. :
. 1,.

Gekoo~te cn *aathveLijnolie ill IJJzcren ~annenen Vaten, Teer, V.~t, Vern,", Verwen,
Lc?odwit tn ~ode lIenie, McpougaI's. Scbapenwasob, 'rerpentIJn. I

1: OLIEWAREN; : i .
' i I I

Zoete- ' Kastobr- len Klapperolie; .Atjar, Konfijt, Zwitscber;cbe Melk, Vermicelli,
Macaroni,j Ge~alen Peper ~n .iKa~eel. ,Zout in Potten, Tli~~uiker, Bluut, Sausen,
?\ageltjea~ Notemuskaat, Cichorei, SOlkergebak, Beschuit, Baarl Gort, IGeeplett>u
ErWten, Gebreken- en Klontjfuiker. , ...• i
'.' SIG~ EN BIR1)S EYE TABAK, WIJNJ ENZ." i

ForsterIB Ale, lTiv~Ji, Claret, [Sherry, Port, Jenever, Whiskey, [Old Tom, H~nn81111e7's
Braudewijjn, enz. : . .

! : VAN DER'!BYL " 00.

R. E.. RJ'liHERF()ORD & B)lwEJl)liml, i
fAN .: ~ I LANDEN NU . i I .;iS·7:1~~~.~li:::.r..j I... Uit de "QJeen of the Seas," van Ne.,fv York, i

;.. . AMERIKAANSCI.lE, VRUCHTEN IN POTIE~, 2 DqZIJN
KLAPMU$ STATION. . '.! i KIS'l'EN,·. I

. I. 1 .... . IDt rolgend~ uitg~breide verkoop~ng van, Ananassen l' Frambozen. Eijet' Prnimen I
. " den Ondergeteêkende zal plaats hebben Perzikken Aardbeijen . Peren ' I

Op~ Woensd*.:.g, 5' Mei a.s., Witte Kersen Groene Pruilmen Roedá Kersen, 1

Uitgf}zochte voor h~isgebruik, hel bovenstaande bevattende. I
wanneer zullen ;vorden verkocht, Gedroogde Gesn els, vaatj~s GecQnserveerde Appels, blikken van ~ lb.

100 :Mud Koorn. 2001 Mud Haver, 50 Mud van 56 lb. Kreeften, 1 lb. . . i
I Garst, 30 Mud Rog. 2QO Zakken Milies{?O do. Zalm, blikkEjn van lh: I
,fijn en 50 do. grof Meelf 50. do. T R:. ~Jst, 50 I, i,

do. Suiker, 20 do, .o:ffiJ, 100 KlsteIt Zeep Maizena, pakjes vanl 1 en i lb.
(beste, soort), 50 Kis~es Kaarsen, 100 Kisten l"Al'~A"''''AA.rc1A Hammen, Spek voor ontbijt
Para.fuIe Olie, 20 Vatiln gezouten Varkens- 'Lothair en Oclawaha.

I vJeesch 1000 Ibs. Zooll,der, 100 Rollen trabak, .
so Kis,tjea Thee, Kaas, Sam, Boter, Terpentijn, .

. Cioborij, Sardijntjea, G~ven, Pikken..: . .
Kleedingstoffen in ~roote versoheIdenbeId,

'als, reo Stukken Broekl{oed, Laken, C8B~DJere,
•Doeskin. Buckskin, Cojd I!Iroy, Klaargerpaakte
i KIeedel'en, Overjassen, licboenen, Stevelei Hoe-
.aen, 1008tukken Linnen in soorten, Baftaa,
iVoél'chltz, Chitz, WolI~n en andere Hemden,
:Dekells, Kom baarsen , T~pijten, Glas- Aarden-
~PorceJein" Ijzer en Blikwai'eo', enz. ene.,
, . ~ ,

EINDE~IJK :
I '20 E.els en Paarden, 2inieuwe Kapkarten op
! Teet-e~, 2 do. open Karf.en do, 2 Open Ki~rren
: Cbalfalijt), 1 paar Eng~cb Lederen Tuigen,
[ ~jeuw&:Zadels en Toom"n, Halters, Deuren en
. Coaijnen, Deelen, Plankep, SO Doz. Dub~le en
I JIokelp 'IJzeren Lede kap ten , 2 Doz. nIeuwe
I StoeJen,:40 Doz. PloegsohJ,oren en wat verder zal
; I&n~boden worden.; .
I '. i JOHN W.ABD.
: . Klapmuts, 21 April I&iO. .

I J..S. MARAIS "!Co .. Afslagers.;
't NIEUWE.
~toOBl K0"tn.oleD$.

Op Vrijdag, 7 Mei 1880. 's voormiddngs 10

I
uur, ter woonplaatse V8.P Gedaagde, te George,
2 I\arpaarden, 2 Broei kniBvogels, 7 Koeijen,
2 Kalveren;-2 -Vaa~en, ensoovoort.

/

_ JAMES M. C~OSBY, ~aljOW.

Kantoor van den BalJuw,
26 April 1880.

INExecn+if' vnn Gewysde vanhet Hoog Ge,
regtshvf. j., de hieronJergelI!elde Zaak, zal

n; 'OER't4'.N. '. de volgende Verkoopingplaats hebben :_IVOOR.D.u 'Afdeeling Robertson.
i : I~.: BREDA,~HALKETT &CO. vs. FREDERIK

P;'lU'OECEN r Pl'OEG:~f~'Nri Op D,,~!,~~~~Á'~:'J'~O~'~=;dd...: i ' i , .~':.,~::;,l~,:;:~:G::;::~~~ro~::~;,'!";;,"
I :, ' . ' I I • I I JAME'i Af. CROSBY, Baljow.ID,~ iilv~ ren M,dam e is toegekend ... ~ M. Ho" & Co. '00' d, be,.. celleotis Plee- i • Afd .. ling Rbberts<>n.

I ,g~n ID ] 879-,-] 880., "I FRANCIS PORTER, bar.idelende als PORTERI ~SOMES, enkele, dubbele, drie- en ~iervoor Ploegen . . & Co., vs. l'HOMAs CBRI -TOPHER:ft, M. ROSS & Oo.'s verbeterde Z~eedsche Ploeg, twee en drie voor; BARAY.

!.MlERIKAANSCHE 'PLOEGE~, [f,lal\e [\Ommérs . (.. Op Dingsdag. den lJ d~n Mei 1880, 's voor-ij Eg:aq~.ARD'SI· etukele, dubbele, dned- en vrervoor Ploegen ~ :' middaga Iu nur," te Itobertson, Huisraad,
~u VOor 19 eu en awaren gron '. . . . '~'. I' enzoovoort.

I ~loe~h Voor Wijngaarden, Paardes~offrls en toebehooren altijd in vo0iTa.ad, JAMES M. CROSBY, Baljuw.

r. :. R. M. ROSS;" 00. '

.1~~~Q'tuITA;B LEk
z~e-!.enB~andassur~ntie Maat~c1i4ppijJ

I . :. ADDERLEYST.ijA1\T, KA A.PSTA.D. .'.
I , .'_,_' \'. .

liEZEl Maatschappij, ·besloten zljbdel de 7d:Cen van hare Br3na~sutantie
-'-tT ;ru.i~ te breiden, is voornemens" Ag~TlteB in de Buitendi8tri.ct~h aan te

J ste~enl en 'zal aa?zoeken inwachten van ~l degenen, die genegen zij,h;zoodanig
AgAn~chap op zlCh t~ nemen. . i' ; ':' Op Donderdal'!, IS Mei 1880, '6 morgens half

'1 ". .,. 8 UOT, op de Grahamstadsche Markt,-20 zak-:1 . .' , J. P. HERMAN, Secd~ijl,ris; ken T<>rwe, cnzOOvoort. '.I! K . .J.stad Jl' , , .".' ...
. I !lAp. ,15 U b 1879. ~. JAMES M. CROSBY, Baljuw.

Ll:H. TWEN]YMAN & iVO.IH ..RK~~!~TI,
! .' ONTSCHEPEN THANS. . '\ SCUEY.ps_ I~~ COlUUSSH: AG~:\r,

il '"l 1 E ' :; , •. No. 55, ST. GEOROEsTRAAt,
I

,h.:tl8 N-Wagenj Schotsche Kar ~n Patente ~ar \

, VIEREN_ Wagen en Kar:'; , .' T~enover dé Zuid-Afri.ltá.a.nache Bank
: L OEKANTEN-Enkele en Dubbel~,.alIe soorten ' ~ __

i ,H. INlNGlJR¥~egalvani ... td, Enk,l en G"loch"n.. AANZOEKEN'I'. ~T Do.. Bessemer S~l ~n Getemperd IJzer ; '.
li SP,wKERS-Paitente, Gesneden, enz. '. ; , i.

ro~PE~-Wa~~er'1I Colonial, IJ~eren Force, Galvaniseerde Driepo9t'én Gal-
'I " vaDlsche Wiln. I ,_ ~

~*MKETEL~, STEMMACHINES. ZAAGBANKEN .:
,~y~J8 Koffijmoleos, Vleeschmoleos, .Lijoflie, Verifwa~en, Stopverf, HatJJ.4i8, _
I II Koperrood, fj!ch~ven, Stuk~cbr:oeven, Boutjes, enz., enz., ent. "

: ' GEGA,J.VANIUJRD: IJZER,' - .~' ,
~ra'ts, Morewooo's ~n Kroonmer~, all~ Iengteri f'

'j li EEN'GROOTE VpoR~AAD'VAN .' .•

~ el-"8 l.lIer~. AI«e.eelei IJ"rware.: "t,." '"rlUtJe •.:
l \ • - 'J ._! :

I.

L
:!I·
,ti

lj i j

,tt

q , i,,
·1
i .I
i 1
,

~.

'·i

i I

4 Mei aanst.,
j

I'

.TT~ "o '~,:
I[OJlooare' PereeelenJ 'nlUIle'ijk :

origineeie OJjstaJ, ifroot
.lDOrllellJ, bevattende ruu~, en iBai-

I Wijok,Jder, St';l- .
trtlreló ..a:en, beplalJQ mehiróa

'iJD.gaaq~[)Ill[e -, biina allen joog
de er :nog ruim
worden. p!8cb- V A'·I" I . .'.

Vruchtebboorijen, l' ..

4el~nenoclScn, ook: ia er i een
goede werken~~ or~e; die.

uitmuntende' Weide en
en ,,"olOp: loopeDd

en 3,ieder grodt omt1'etlt
bepl!lnt met ci~Ca 45,POO
. veelbelovend zijn,: eD

root wor,diro, Eiken-
extra Tuin-, ~Wei- en'

eene NETTE :KL~INE
I

'r is hlornen1ellS olin in September )la~.~8dnde'
'len te "o~d!ell, ,oor!: we.Jke !o{eleg"nbeid voor een
ord-n nitgelopfd.

. la~r te worden bekencJ:gemaa~t.

<»

',i

".
Stukvate!', !~ Kuipen,

UOH'UK''''"" Duigen, lO! Leggers,
Vlootjet!,: 2 Bran-
1 WijnP,omp, eOI.
Paardeniwagen, 1

, Ploegen~ Gra_vell,
enz.

1l88,orr~mell tHUISRAAD, alsook
do. Zwal't~kboonen,
Gedroogde Vruohten,

lierhout. onz., enz.

Vf'rffn~"l.«ea.
A.P.zd.,

Secretaris.
W. P. Bankgeboowen,
'. Paarl, 13 A~fiJ 1880. .
J. S. MAR,AIS,''' CO., Afslagers.

PUBLIEKE YERKOOPING

[,. STOEL~N.
i:::lc.nolnO:leHIWI:l;lelo,1;Eiken Stoelen: voor Eetkamer, Florence, ,enz., enz.

i TUINWERKTUIGEN.
W ntervaten, 1 en ~ Gallons

. Terpentijn. '

KLOKK i IN GROOTrE VERSCHEIDENHEID.

Wilcox's en Wite's beroemde Amerikaansche Orgels.
· VOOR DE LAAGSTE' MARKTPRIJZEN.I

,

OTSTE VOORRAAD
' . '.

~'M ·E::·" 0'

f i BELE N
1'1 ZUID i AF,RIKA" . I
LA.NGBMARKTSTRAAT, KA.A;PSTAD.
'! .

88, 90 ~n

:D. E Óndergeteek~nde ~eeft bo~engenielde
i begonnep en 18 gerflied Koren te ontvan-
.rPP en tfl malen voor zij~e oude vriend!lD;. de
LII.ren eD anderen' Ter9JeD 2a. per zak ;van
'leie bUIliel. en. b6h<wrlijk~ bediening. S~m
'Ial' gereed getpaakt word+n om te m&)en'r op
~Wderen w~kdag voor hen !pie niet mind&- d~n
:l(r&8kken iu eens a;eDden, len ook degene~ 'dIe
~ aantJ kl.ein~re boev~l~eden te gelijk ~re~-
,.." sulleb, mdleD mogehJ~. geholpen wdrdfll.
- , "! : Ft W. JOHNSdN.I ,.

: 'J)8l'bani. 16 Februarij 18.0. .
. ,

6. . 8 A A ic s & CO.
HEBDEN alill !iet Pu i iek van de Ka.~~stad en de Buiten Di8tri~ten te b.eri~ten

dat zij bUIlIl~ Geb: Wt'1I lIalll.nerkehJ~ vergroot hebben lot b6~ere pJ~alllll~ Vin
l:~lJI uil.gebreiden vqqrraad . we:lken ZIJ ~erust Ilwlllleli 88nb,evelen, daar ~UeArtl~elen i .. n
;.:o..d droog hout gtrflaakt !' I~ geschikt vonr dit klimaat. D~ el'~enaar8i vel~ ~~rell la.'~g
~Jezen bandel gedre1n heb n~'e, en konlantelkooper~ op de Engelache Markt zl}nde, ~IJD
III staat om te verkoqpen ' . . . I
· GOEDE MEUB II :nl:fkwllard,g LAGE PRIJl:EN .. Daarenboven ~iJn

a<ij ook v,oornemenll :,V NTA:'-l'T GELD le verkoop!,lI, hetwelk !Jen in 8~alt
stelt aan hunne klanten . e voor :",,1 Villi ~Ieille winstel] le geveil,!, daar er nieta ~oe.
gegeven wordt voor '1( WA i SCHL' LD~N. i ~. ' .
· Een gruut assortiment niiu de kolonIe ~rmallkl" Meubels en SIII,khouleo Stoe'en

altijd 'OOrhlnoen. .'. I I. : i
Het Publiek·\'I'.~"dt " lot bd komelI ZIt>1l Vd!! hunnen' ,"oorraad eli be~

"e,nemen Yan de prlJ.en. !

' ; T OP HEll ADRES: !

~-~ ......sdhe Meubelb:azaar
'LallgelUatk'str.at, K~p:sCad.

• .141 Ca!a!ogD~n te' yerkrij"81l, Prij. Vri. S.billiDft"
hooper ".0 HQ pi (lI du A t keI. ' L
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ffigh Sh~rl1f's pffi~,rape T(>wI>,

I; A 26th Aprii, lod(l,

IN Executfun of the JQdgmerit of the Circuit
Court, the tbUowing Sale wilJ' take place' _
, bitw()Jl ot Gaolge,'

ROBEtlT .DRUMMOND versus ADRIAAN
. , " STAN[)ER.

on ~rida1., t.1Ie 1~7t:h¥ay, at 10 o'clock a.m,
at Defendaat'l RéBidenC6, George,-2 C~
Honee, 2 Breeding Ostriohes, 7 co,", and 2
o.Iv~, 8 Heifers, etóetera.

JAlfES li. CROSBY, High Sheriff.

Higll Sher'Lts O~ce. Cape Town,"
.' 26th April. 1880 .'

INExecution of th~Judgment of the Supreme
CoIU't, the followlDg Sale wiU take Place :~o

Diruion bl Robez tson.
BREDA, HALIrETT & Co. versus FREOE.

RICK CHRISTIA~N DE WIT.
OD ThUl'lld&y, tbe 6th M.y, 1880, at 10 o'clock

So.m,-HollSehold F~rnit~re, Shop Goods, ~ j

pair Horses, 1 Spring Ca.ri, ,Gru.iu, Rye, etcetera.

JAMES M. CRO~~Y, High Sheriff.

High Sheritl"s 0$06, Cape Town,
. . t~t.hApril, 1880,

IN Execution of thé,Ju~~lllent oHbe ~upreme
Court, the fQ~lowHlg f Sale WIll take

place r=- ' ..

Division of Robertson.
FRANCIS PORTE~, trlJding as PORTER

&; CO, vs. THOMA.S CHRISTOPHER
BARAY, .

On Tuesday, tbe 11th Mlly, 1880, at 10
o'clock a.m., at Robertson,-Hoosebold Fl!r-
nitare, etcetera.

J~MES M. CROSBY, High Sheriff.

INExeoution of the Jodgment of the Easteru
Districts Coo.rt, the f~Jlowing Sale will

take place :

';:;~vi8ionof Bathurst.
ORIENTAL BANK CORPORATION AT
PORT ELIZABETH. versos WILLIAM

COCK, Junior.
On Thursday; the 13th May, 1880, at 7,30

o'clock a.m., On the Gmham'sTuwu Mll.rket,-
6.000 Ibs. weight of Oat-hay, and 14 Bags of
Wbeat, etcetera,

IJENJAMIN BOOTH .ATTWELL versus JO.
SEPfl STA~IPER.

On Thursday. the 13th !lflly. 18-0, at i,1i1
a.m., on tho Grahum'sTuwll ~ial'kes,-:.lU ilHgti
of Wheat, dcctula.

JAMES M. CROSBY; Big-I! Sheriff.

KautOor van deu Baljow,
26 April 1880.

Iu Execntie vat! Gewijs Ien van het, 'mmo-
gaand Hof, in de hier ondorgemeldo zauk, zal
dIJ volgende verkooping plaats hebbou :_

AJtleeli~g ~rge. '
DRUMMOND VB. ADBIAAN

CTAliIJER.
ROBERT

KantOor Joan den Baljow,
20 April 1880 .

IN Executie van Gewijsde"n van het Oost.eli.f~~
Distrikh Hof, zollen de volgende Verkoe-

pingen plaats hebben, namelijk :_.
Afdeeling Bathurst.,

ORJENTAL BANK CORPOHATION. te Port
Elizabeth, vs. WILLIAM COCK, Senior.

Op Donderdag, 13 Mei 1880; 's voormidda~"
half 8 ur", op de Grahamstádsche Markt,- 6vO
lb. gewigt aan Havergerven en 14 zakken
Tarwe, enzoovoort.

BENJAMIN,BOOTH ATTWELL vB.JOSEPH
• STA MPEH.

ZULLEN door den Ondergeteekonde w~i~deh
o~tvangen tot op deu 15deu MI"J, voqr de

betrckklOg van HOOFDONDERWIJZER, in
de Ned. Geref. Kerkschool, te Caledon. Het
wordt.van den Onderwijzer 'verwacht, dat hij
ook den Leeraar in het. Zeudiugwer-k op het
Do)op bijstaan zaJ. . .
Salaril: £ao 's jura.

P. J. G., DE VOS. V.D.Y.

I Gedrokt bij S.lIIUT8 & Honter!!,
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Uit de BurOPeesQhe 'Bladen.
.' .

RUSLA.:SU. '
r .... I

De CorreepoDdent YAD St. :fetera'bd:l! eehrijft aan
een, Hollan4ach Wa1I.-' ,
IlI.t, lMCript·yáu den Keiser UIl deD Min_r YIl1l

,binDenlaadaélie .... D, ;raarin hij delell;\-gelut d. tolk
zijner' dankbMrheid t!llijn wor de lilfde en trouw,
door ~iin yolk hem'tred.ur,ende de "iif-en-twintig
~lIn _iilner regeeringlleweaelll ia ~~ opmerken.
~~II!' door eens ~e, ~i~l~nder ,~n den Rwiei-
"hlln ,adel gericht. ~jaidt fJI yollrl : ,'lf Op den voor
alii -s¥ 'heD«1ijken CU!r nu lO Febtbrij heeft 'de
.Jalli," 'R~~e l!iel,' .te~da g~~ouw .un de
eehoon:e o'erlev8flngtJf fan v~er b.@, opnieuw op
']lI~bti'g6 Wijle zijne g,voelenl: van troqw en gebecht-
heid Ran Keiler en yádfrlalld _!LD den dij!' lI'elegd, die
'dIlze klll8ee, de hoogetlf'Jan 'bet ~ijk, ateede gt'koeaterd
h.~t. S~I w.. dj,~~. p de roc:Jlfiem van het
hoqgste Ile&ag te antwoot,dI!Jl.!' Dele 11D.nede, opper-
vlakkig beeehollwd vriJ liáii ,. heeft ecbter een be-
Pf'Alde Itrekkiolf. S~rt' ft 'tij4 DAmelijk bad
or tlllltiten de booptftegeeri~ktiDgien en den adel
een jrl'OOte nrkoeliDlJ ~~,e lid. Be:'1eawte!daag-
de luid, dat men ~ilall. .r)eYBringeo in sijDe
dilIlItAln 'en 'zijn nwl DJ_, .• brbilr. en hemálff.
met een 800rt nn ..... nt;Ou:wen i jegen~. Ád~n

·yOOralra-·..I:....n dlpl adel der IIQu,el1le~ten y~D St. Peten-
il'e.óic!~t1lljk ,en TOlda aan de\! den ~eiler h~den dit lelfa

verldurij';; Van !laar hefij!'e toorndes
UIIIIUUU.... jIIloereeh Iop 'Ii jn :geMil' is, en de

,aQ'~Ie-I:n&!l,reelllll.vu~ Pe'ters~lU'II', R1'!IIAf Bobrineki,
die" deter ~, .. n den.Keiaer oYerbandigd
'had, . in Qnge~ ; ;gMIIl'lI* -ia'\ dagen 'ree&-
de "e!lI81f. dat hij op ajJminia~tine wijle naar eene
of andere atad in bet b~tenland gewnden wa worden.
, De boveDllAllfrllhaaide ,inanecle nu iB blijlibuu eeoe

~e!lAderloll' "'an den K~l8r tot 'Ilen sdel en ia 1Ie.te.pd
dezen ~ bevreilip'en. ", I
, DIl adel, -die hier ee_tIe aparte Id... vormt, door

'bij_dere yooneehten'°heg1lDltigd, htch, DOll' Jeer
aan d~ oude hiatorieeh, uaditiee. en bn DOll' I1eed.
den tijd niet yergete.,,.;waarop de Olar te Moek9u
reg""rde, uitel~d ~ta&Il door den raad zijner
bo.iUeq. ", .
Opmerke.~WMrdig il z\og dat bovengenoemd ~ript

aan den mlolIter "'0 bfDDen.landaché ~en gencht 11,
terwijl dergelijke reeeti'p&en vroeger lteed. UIl deo
preeidejlt 'VBn bet minilter-eomité gericht waren. Bi]
deo grootee naijver, die ~r hiér tlllllChllllcde ambtenR-
reo bett&lt, il het 'te t;l,gt;ijpen, dat gftIaf Walujew
li eh gekrenkt geyoelt. i
, Ik bad 1l8h00pt' nie~;:meer genoodsaakt te lijn u
.over d. Hartman~le"enheid te on!erhólldeD,
dR"r dit onderwerp uwe Jezers wel hua$'ul bejrinneo
te vervelen, doch hoe on)jeduidend dit iDeidem in den
beainne wu, 100 IChijni het toch geroépeD, eene nie'
oohelan:!l'Ïjke wijliging:~D de,EuropeeeQhe poliliek te
veroorzaken. In de RPlIiehe maataeltaJTPii is Frank-
rijk en het FraDlCihe eWatent _r bemind; het wla
te verwachten dat de wrok der regllltringUrlngen
daarom' weldra ye~t8ti SOU -.orden, en men hoorde
~de eenige 100 qj,et :Y'rdedigende daIJ' toch yeront
eellaldifl'ende ete~'tIb f!"lna&e y&JlF~nkrijk. De
artikelen van' diID ftlijlch"n, 7i_ OórreepDndent)
.Ylln welke ik u reêd, iD eenen vorigen brief .prak,
.hebben op aee: ooban4ijf wijze de wo~de,. die ~on
te .beelen, wedér open~eurd. .Ik wi.l hier niet de
vraag !tellen, aan welke' sijde het rejft il, dh behoort

tot de roeping TMt· een' journalist, m~r ilt;~n
niet lIalaten te coD,tateiren, datd. on~ndl~ WlJIB,
WIUU'Op:de heer HIoW;'1 op prilIII qrloiF en .~et

,... rt...,j- I RII8Iiacf;le goyuememetJ~ eeneD' blaam' werpt, 'bler
he "igen! toorn yeroo~ beeft, die derl te gegrooder
is omd)at lijD~ brieve. blijkbaar door de Fn,"-
relleeriDg geïnlpireerd iiin. Immen ten eerste -maakt
hij gebruik un e..n bat officieel &tuk, lien briel ,an
den beer de Freleinet Mn prins Orloft",IIn dit ia eeDe
eebendiog der dipIOlD&t~kel etiquette. lID' fen lUIdere
komt h.tpen hij lC1rrijftt nauwkeDrig ""ereeD met de
vertoogeD van den' Fra_hen p:eIIInt :.!'Iier, generaal
~b&JlIY, H~t is dill ~rblijlre~jk, ~t' hij niet ..~
eIgene rekenllljl IJlraIr .. ~,W...t hl) ·omtrell~ het woord
OlAr 'ert, en de beleedigiDg of Iieyer het gemia ua
etiquette, dat men hie.r;idaari~ llel<>F.ht1"IOU bebben,
is eenoudig belachelijk, De ,Ras'JI .-Hel bebah'e
m,m."". en lOU·lich .. br aan dit woord niet geetoo-
ten hebben, 100 het nieC' door den hee,' BloWite ale
rootwomdael gebruikt _PIl,' :' '

In h~t 'Voorjaar ueem~1f806raal Oh"DIT'gewoonlijk
,oor Benigen tijd ,erlofi ZOOde verkoe,ljng tUl!IIIChen
sijne rekeering e~. het' ~D~i;"C~!, hof echter m0l!;t
.. nhoudeD, 1111-hIJ' wlWIClri]n¥Jk op ..erlantren Ill"
Del re~eeriDI!' Sl. -P&ter-bUl')l' :vroeger 'yerlatell, en
alhier eeDen uak:gelaet_iBd iIIcbterlateu. : Deze daad,
welke alge meeu s~ yerw~ht woldt, 1?lI Diet
van den politieken "taet uer Fr$nache rweenn« ge-
tuigen. ,Integendeel soli het 'taatkunilig eeD v~
behendiger greep lijn, ioo Cba"., ,elf.· :het gew?ne
",rW niet DAm en hi., blee". enll ~f er met:-
I!"!beurd ......re. : i . .: -' ~
. Ik gebru-ik deze ge.nh~d om te:~"'~ren,
dat het ·yolkomen onjo" ie den-heereeli.r y&JlR~
IADd O.r tu noemen, g!ilijk dit veel,llIdig in h t
buitenl,wd bet gebruik is.' . i

Peter-de ~te eehafteld8len titel, .00,·Iw88· G~

.) Ollder d. groou e~ kleine kór~ .... ~ ~ de
aorg YIU) de lIederltln~·kUOfYereeD.lgtllg alJn UItga
geven, compoeitiën VAn 'Verlmlat, Hol, D. .de Lange. lt
eoen.n, Sebubert. .Mour., Weber. ~bDm.DD. n.ydq,
:MenddNOhn en a.de. lIIe( nooerlaudec:hen ,t.eklt, !lijn '*'
oDietwijfeld wel, die geecllikt lijD om alleeu door nou,·
"eD.teminêp " ...ur~D g!i0ngen.

Atde~~ VaD Worcester.

H·I!RiBri diedt Kennisge~nK.1 tip. d~_
; 48b .J&U.d ,der Efdecling Wol"*ter, ,

eene den: l~en peser gebouden Vergad.n.aa,
eene Be~W yt.n Een en een Hal •• PeWJ1
(lid,) pet t.,yooFlde dien., der Wegn gel.·
is op alle ~ pDdet'worpeu V .. te Ooeder_
io de. -~g,1 en .dat desel"e. yet'8ObijDea :
en a&D -d~~:8eoiet&ris. ten diena Kantore teWo~r. fIetaalt.ar zijn zal op d~D l~ten das
n..n JD,DlJi"~" 1 . -". _
• J4ede .Ol,n k8f~ gJgeYen, ~~_
111 ~D,.~! m""ld wordeD.tepG.al
degeD~O, ti.,,,, ~n ~teti Janij nóglmet bal1D8
be"\ing lc~iiers~n", mogen zijn.: r ; II. T. STANDEN,

. ~.- i Waarn. Secret&riI.
WoNesW;19.prill880.,( ,

Ic

TRANSVAAL.
pDbli~~ . ~e' Oaps lJ'ima het '~~-

, rreior.ija, Doodet'dagavond .i:

namidd. is hier eene vergaderii!g
Yciornaam~~ inwoners gehoDde~ ~~

" ........ '80'1Inll "an bet adrea der Kaapach'e 'Po.r~lJ
.....ngeateld eene .oommi8l!'~,

memorie ~I opstellen, waar.m gewet:~o
op de verkr'rde v,ool'8teUiogen der z~ft
de ge"ó1gep die van een tel'11ggav;e ~p

te vreeaen sijn. White, Deecker, -Brooks .•
en ,Farrell ,maken de commissie ui~.
een publieke. "er~ering.,gehollden ,,~r-

den yoorldnur "aD Bntsch bestn.of·~eo alle: pogingen te doen om dlin
der Kaapache ~rtij ~ fouiken. ~r

J!iorolle&ootleinptmlên albier wordt groote
~n tJed''dag gelegd en yel'8Cheide~e

hebllen' h1ibdtl' ondenlte1ttling aan de
beloofd. Verde'" bijzonderheden ~J1

van memorie; lot!'!'. . 'i
! "

1
1
1
1
-l
2

li1- 2: ~-

W. A. Joubm.1
A. Y&D Velden.

• J. S. Hauman.
P. J. Nand".·.
H. van tlu08puij.t
A. Spengfer.

fT. aoo., T.n.1
D. J. A. 'fU der Spuij.

• O. M.- Do~huit8.
.. - F811re. :

A.. J. Mlbtugh.
K. de Llnti

{
W. F. Zipp.
Kotter ·tt Laurenee.

• ~ • J. S.'Raubenheimer.!
• , • J. L. Conndie.
• 1 - L. H. Keet..

~ - F. R1I8IOtlW'.
i Joho Tbeaniaeen.'·

op \ • J; Mader.
• J - P. 'Q. n-llW.

G. Reinecke.
J. O. StepIran.
- Sterrenbera-~
H. W, Y. d. Merwe
'J. H. Hofmeyr.
H. F&jt&ll.
Geo. Barker .
G. de Korte.:
H. L. Neethling.
F. Lion Oaehe.t.
IL J. Wemicb.
G. de Koek.

• O. BredeU.

f E. G. Malherbe.
J. F. Pentl &: Co.

• G. de Wet.
A. W Dill.

-.....,.....__..~==
CORRESPOND'EN1'IK

I ' '

.. iT~LL!N ONS ~T VRRAJin'WOOBDELIII vod~
GKVOEL&N8OlJfZ~ cojaI\8PONDK.NTBN.-nR~.1'

~ ~

..'irt ....""n voor de facul~tie,e leeeen komen ten
ondtmrijl8rs di~ ze geven,' na aftrek v"o
den .taat komt.

.,,

t\I'Dutl~GSItAAD
i1p~

'e~ti~, ,.. 4e.T.I.p P...... ~.
.. f ê~' )---

HIEUB~J; . ""orilt kennis gegeven, dat de ~
p,DtiH,,~e 'Verpacht~g van den TQ~ _,

op PA~~BE,G, voor oen tijd van D""
~aar, zal p~ta riItd8ll op -.

OpZá'.4at, 13 JOOIj-aatlit,
. . ~·!ou'4r '. Voonniddap,

in-f!'OQt ~4e O~ba.re KantoNII. De Padt'
gaat iJl ojnl4ID ls~ Jlllij 1880.

Tei'l8lfdet~'fijd uI worden aangeboden de
Pac.bt 'voor "0 J..., n.n het HUIS op.! DAN&
KRAAL.:- ;. ;eRAS. M. FRYER, Secretarï..

Kantodr •• n deD ArdeeliDgBraad,
C1an.w~lWn, 19 April 1880.

eeholen inlNederlaad'hebben lIjlI een "ijf-
. een yierjarigeD en Vier een ~~jarigOll

cunl1el
Té O!,nêYe duurt de eursu ten miDite acht jaren,

o'Ve~Ir.omellde met ach, ~p~n van .tudie, die elk
een ~Jnderlijk en duideliJ~ afg.bakelld programmft
hebben.: De ;eerste zee jarep draB'en oen nIlalI;':va~
!rl_il,j'de 6e is de ondénite k~. ~,en dl~ ,el

iataat de hoosere "fdeeling, die twee JRreD
lIn deze af,leeHng heeft het onderwijll-eeo

Mlillel$llell karakter, en dient de school, gelijk
voor haar; die sich aan het onderwijs

·al. normaaleehooI.
kl_ meer dan 60 leerlingen telt,

in Joo".1 paraJlelkl_D lle het
ZOO telae in 1878 de middel-

ci,f met de beide 1d_u

" i

ml~~1ret:!~:fm~;:~I:f~tijdbetlr Ste,.óer bij de feer.
"Hri.,.ïi!','" carsus 12, op de

. De meisje.,
zijri 17 A 18

ia de tremiddelde leeftijd -van de leer:-
~e kl ... 10 JUr, 'ftn die der boogstl!
jaar der hoogere afdeeUDg) 19 jaar.

prograJDma voor de middelbare meie-
er teil onlent Iliet, Volgenl SteYI!

ondervinw-g, in' de, laal8t~ Jel jaren
I volgende pf<!gra~mi ala het m~

&!Innemen: '

VAXXBN.

I

---··"i!
........n.......' taal en letterkunde

taal en letter- '
'. - - • ~ "ko .: 4 . 3

1EIlIgt!I~I.~ taal en letterkUnde i - I 4G:d;f~~~,-~e- - - . - 2/ ! 2 iA _ .. --- 3,3,

4 si 3 i 2
2 21 1 i 1

~I :1 :
21 2 2
21 21 2

de gewone lee-: i
..-:-1-,--

- j SO J~J30l~ 30
I . I

- -)-
• I 8
- 2_! ,

Totaal

I

il i i
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'I a,..onde 6 UI1l'. i

((r:n8!~ilreel~ICl lot P_denL n.o LOOIl ~
; de heer CbamberlaiD,.~
Raad van Koophandel; ~8 1

wepreeident YlUl bei Comi~ ;
Y'lUl I)Ddertrijl; Sir &1111' 4

Pti!)k"t$'eI1l'·,.Ge'nelraaJ; Mariti. YUl

Indie; de Graat' .
n.o Oorlog; de .

POiituael8ltl!lr.(:Jteoeraal; LoM
Ou·~rfo*"d. ::J.~I_ade1IU"'''''rool' Stamboul

"

K·UPKOLONIE.

,...koleo tot
wrw. Hooge

belloel:llID,jI;eoyao eeo Secundll8 11&0

. T9t een aehrijY8n aan de -Hoop:
der Hell, Gerdormeerde Kerk werd

een 8P8C!iaa1 couiiu ungeeteld ter be-
YOllltllUJIrvan de ()rd~ onder: de Hollaodsch spre-

• #'I~llin~ der! beyolkiop:, loodanij!' comit~ te
baJrfde,len in aamenwllÏliinp: met de andere Hooge

Kolonie en yiln Griq~land Wl'st. Na
bezigheid adjqarneerde de Hooge Loge tot

Zaturdag J7 April te lW uur.
W.~~I)mlm dOQr den Hw. Budge-

ahvl'ligheid den Hwo. O. Brief Yoorgelelen
Vl'o..aelren tti.a~'pelier te' OlanwiJIiam, 'f8rha-

~ ,gt'troll"en worden ter
DeB. Loge adjOllrn8ert

zeven UW', ala wanneel' de.
Dilotritllitj,e. Oollltitutie. en Finantieo-

UOI:qIJl\_'~U ter 'Prake iomen.

.Aimalf'tJ4:!k von dM JIoogwa~ Oppmmtpmer.
Med8llmbtWareo! '.Broeden en Zll8ten, ,
Hooge Loge: Door dien het reeda laat,
avond nof,oov8e~ te doen i~, %1\1, ik' u

yoJJedig ~ toMpl'6ken, ale ik w-el be-
hij deze gelegenll~d, dat gij mij tot het hoog.te
geroepen hebt, 4at in u"e macht .tut te 8'8- '
Ik moet mij ~e~enoegen, met u eenige blik.en

op de geaobied ...nia onzer Orde, blikken
lijn het wt te bemoedigen in uren lf"n

.........I..wt'O'h,·"d. ZuU,,! Dlen komen er voor alle arbei-
het veld del- Ohrim!1ijke werkl lunheid;
ook voor he~ Tempelierachap. Niet altoos

Niet, altoos ia:61 blijde vooruitga"p:,
ontmoedigende achtêrui tjl:Bng-lnvijnende

Rt..,r~"nd" en géetorvenel loges; ftllllu'lVbArtig-
strijden; tl-ughe.id:in het werken; moed
lellen te~ll8tand.: Van dit allee weet

j!'tecbiledlC:brlj,~r a!ll Orde te rerhalen. Maar
opkomen en ,hoo!!, stijgen, na diep

dAt door istandv8sti~h"id en geduldig
het .Jehip óf door feilen storm g,_

of op dk jI:TOOte !zee roerloos ligt, om-
de .eiJen doet l'IIIeIJen. De geachiede-

Tempeli~hap is een verhul nn ..-er'
gevolp:~ hier eo dllAr door snellen Reh-

teru.i&;!'IlIllX. die-op Goq. tijd, door de getrouwheid
O'ilt'",m",Rn wedor terecht kwam, om eelle loop-

nieu we kracht in te t"den.
o.rde, in- 1862. ~u-7lij telt dus nog geen
]&ren-bezat, Toor lIJ ~n Jur oa.d wy, 3,740
en MD officil'elj 0'll""'D.i Op de con..-entie te

MVI~I8P', Nieuw York, Au,tW!toa 17, 1852, _rd
Tempeli.~hap ~grépen in drit! loget.

1PI11J1n1aen daarnalop de i!ente ooit gehoudt'ne
lthaea ... liet Reta.! logee tot tlf 11&1)-
ter .elfder pla!jtae' de tweede HoOgt!

kwam, JunÏj 7,1853. WaflJD de l~ _
~eworden. In Dtocsmher telden siJ "eqm-

toen in Mei 1&'i6i de Zeer WAarde HOOjle Loge
hield '11'118 de:Orde geklommen tot ~" tluiund,

' LJge •. irn de ItItten van Nipuw York
r"'~.Y,lY~UI'" bep:on 4~orde in 1862. ID ISM 'IV"

en PeDsylnnië 300 logee rijk. Oe
uit dit allee ia: deze :- Tmtpeli_

reclat, op 'gror,d i«r [pM)Iai«ktti., om ek luUur-,
_acll#ngen u kout_ '4#r1PtlllRtH CU vit.
'hunner Orde. i Toen de: Orde nog slech",
:Ï,aren oud eD ~9g tot 4merika beperkt wu,
ledental de cijfer Y&D ti~ bonderd duizend

(Weblter, Agentuur.)
1 ' . Port Elizabeth, 29 April. .

De stoo~boot MelrOle liep hier beden morgen
binnen. Sir" Garnet W olaeley kwam om 8 nl1l'
aan 'wal ~n ,begaf sich met den trein vaD 9.40
naar' Graha.r;mtad, maar 111.1 in tijde 'terag zijn
Om ~et de "O(mway Ol1ltle naar Kaapstad te'
vertrekken.' ... e-

ID de ~Dapande Regtslit.tiDg vali heden is
eene belánJrijke struisveder·zaak vOOl'gekomen,
die echter nO({ niet. bealiat is .

Mooi ~r.

,
kandidaten, die dit eumen me~
afgelegd, ytll'lKlhijnt in (le Ga.etfe
volgorde VlUl verdienlte. I

VOIi7ellOe prijlen sij~ toe~wesen :_
W. S. Webber, ,Tan de Pnbliëk.

!School te Bedfor(l. , ;
, Cath. C. Murr!'y, van het Rhi~~
. ustitaot te St.ellpnbo8cb. .

A. Hayton, ,an ihet St. Andrewa
;lA)lIe~re to Grabauiat~.. .

M. Hookle1' van do CoUegial.
)MElis;4M18C)boolte Grab.mIW. '

e'lh, van het InJtituut

£20 per jaar, geldig voo~
toegekend aan elk der eerst.!

kandidaten van de fM)rste klalll8. Aaui
beurs) zijn, zekere voorwaarden yerbondeoi
iaan ~e ouders of voogden' der kandidaten

t~jd8 z~lIeD rnedeged. eld worden. '
Wij geren de gansche lijat terug precies soq ,
4io in !de Gazette vcrachijut. .

! EERSTE KLASsE'
W. S., P. 8., Bedïord

J. F. W., P. S., StaJlenboeeli

'c

PBI~8KA.
(van eM 04rr6lponde t.) .j

,- 24 April '\~80.
Sedert, de ltort9'lood~, die wij in dé~n ZOmer

op, sommige p~aatsen h!lid~en" was betfP ande-
red, in 't begin der T(lnge maand, pag zeer
droog, eq toen weder r~geD in minderei IWO niet
in meerdere, hoeveelbeid. '

Ik sei op sommige'"iPlaatsen - het: zal niet
noodig zijn to vertelleu::van de onalge~ee~heid
des regeD~ in het onderveld - want ; ~~!JI er
op 88nigli plaataen 100,eel water te geliJk ge.
vallen is, dat men8Che~ en beee~n M,jna rer-
dronken lijn, was het ,op anderJ nog~'1 kurk"
droog, Ei~delijk beeft ;Ap~1 een groote ver.
andering met zich g1bragt en alsoo den
overgant' gemaakt tnsaohen zomer eo winter,
met heerlijke regens, ilie tamelijk algemeen
scbijnen to zijn. :. .

Dit jaar beeft sich hier in fion omtrek ~ken.
merkt door groote oDslnimigheid van de eie.
menten der natnnI' in aen VOl'lU van ltorm eo
watervloêd. Hoewel stormen eigen sijn aao
bet Onderland, braken I~ Joch enkele op eenige
plaatsen albiOi' loa met '.eene aterkte,' ,die lelfa
hier oDge~end 'is, vergezeld vao hagel en regeD,
van welkf) men nog d~ teekenen op sulke
eenn. bn zien van ~Jl~Worteld,e ,~men en

He,t laatste nachtm~1 hier werd gehouden
op deo Iêden, dezer, bij ,wel1te gelegenheid dl.
Jordaan bet uitdeelde, dllar da. van ~iekerk
bedankt heeft ,oor zijn ~oosulentechapl in deze
gemeente., Zijn Eerw. s,iobtte, ala gewoonlijk,
'de .a-emeente teer door:,sijne erustige:pl,'Oken.
Er werd ook een 17 <."ventieD) tal J[dma~n
voorgesteld, 14 kind~r~ werden ge4()Opt en
2 paren in het huwelijk ~veatigt1. .- ..

Op den vorigen dag (z.tordag) hadden WlJ
voor de eerste maal 'biel': een ~r t(I~ schra.
ging der kerkfo~dseD. ;. H~wel d~ ~pkom8t
ditmaal maar kl81n WIUI, 'fan wege den lammer.
tijd 100 dat vele boerên lOiet van huis koudeD,
w.,; de opbredgst van dea ~r ruim £4.15.
Twee Bchapen bragten: al~n biJ de £60 op, een
zakje., ~aard sea pence,,' bragt ov~r de £4, ea
een plUim, waard ~mtreD" lso Gd., glDg,yer oyer
£~. De 8choone sekse' WIUI good ",,!'tegen.
woordigd en genoot de ~gt;oot.ate tier van het
pracbtig handwerk, dat ;_der liIoeite waard Will
te zien. Het kaD dus bieruit blijken, dat de
lnaters in do gemeente met onvermoeiden ijver
hare bekwaamheden hebben aan den dag ge.
legd, maar ook geen m~ite ontzagen om het
goed goed van du Mnd te setteo. '

Het ia hoog tijd dat. met het bouwen der
nieuwe kerle begonnen wordt, daar de DU be· ~Web1ter8 ,Agentuur,)
sta.~ te.--klein is voot de talrijk,e opkomlt Pietermaritzburg, 29 April. .
bij naohtmaal. Tenders worden nu ingewaeht . il "andaag naar ~
voor het bouwen der Ned. Geref. Kerk .. De _
winLer wordt nn algemeen gevoeld, en rijp is . iii ~ wu, maalde; ,
in de laatBte week op verllCheidene, plaateen .~Jb III&IlQen beaa
gevallen. Sedert de Oranjeriyier zoo bc:JOg '11''' , de noodr.akelijkheid ~
in Maart, ii de pout hier ,..ag niet in ~,~ de laAk. der apoot'w.
king, ,daar eeD der tou""n DOlf' ouder ~d en te. Zlilxo. erkende
modder vaatgedreven ligt.~ Nil wordt a..,. hier en seide dat nllAr bij
overgeroeid, dat tot gr~Longemak was mei, "OUedige magt ~
beo, die van Griq uala.nd D;aa~r~~b:e~t::==~t:~~~~~~;i~ lOll be.rwaart. komen. Hij
kwamen. P.... er zoo vele ondersteuning., .
weggespoeld aij~., i.a W. . wijst de uitdagin.
uiet"iD hét.It_, lot te laten lnnn..n om
menscbeu uit d8l8D --r-""

Griqualand' West, om bool!t de "edN!,_\
te lien. .....1Qbrij.:

~l"llUf.'·lZ~V I_d __ 'n ai" over bet ....,
IlOVK'.D" vel:"OC!l~W door eijne '-wering iD eeD
OUClelrh<liud mé!l; dén Kolonialen ~, dat

1I:01'001:... on, de kaffiJrs als honden belmudel •

l (Webater8 Agentuur.)
; ,~, Grahamatad, ·29 .April.

Sir Garnet. Wol.eley am veerde hier beden
namiddag i~f 5. Hij werd door het St:ada- , •
beetuQr oIit,.,ngen, dat bem een urea voorlaa,
"aarol? hij;k.Qliolijk antwoordde met eeue dank-
betuiging. i D& artillerie vuurde een saint,
gevolgd dopr ~ mmiek van het korps. EeD tal-
rijke inenfgtt iW&I op de been en er beencMe !
groote ~r:m, daar sijne politiek ten opsigte ::
vaa d~ T~"IIAI bier lleer populair is. In de '
tuinen: Al ~,cfg'desen namiddag eep promenade-I'
konoerl R¥ren worden, en_morgeD Tertrekt
de generaal ~aar Port Elizabeth.

.! '

i
'~: (Web,ter, AgBnWur.)

ii ~ " Port Elizabeth, v30 April.

De Oon"'~1 OtUlle is opgehouden voor den"
trein, ,,~ede .. Sir Garnet aankomt. M~n ~ ,
verwacht, ¥lit', ~IJ van avonQ om 6 oor zal Ult- r
ltoomeo. ()n~er hare passagiers qaar Kaap- t
ltad sijn deih1:leren Reed, SoaoleD, Te W.r, I
J()U~"t, ~ii" Nulli, Qain, Adv. Leonard, "
Ander,on, Bruin en .~ignora Nm. • '

CourtneYi~ie ~iteuhage tot 4 maanden "er' ;.
oordeeld, il': .

In de ve<t+1'Ib1t albier.ia CIar~ ,..rijgeaprokeu. :
Op ~e w~kt n.o gtsteren 18 al het'aange- •

boden. op ~d paar peróeeltjea na vdol' vaste '
prijEeDjv~rk~ljt. Goede vette genoot voel vraag. :.

De r;wme;;~voer van wol heeft een farthing'
"erh~ng l~)le vraobt veroorzaakt. 1

Moo! weder: "
~ < ~ I ~;"

~~STGRIKW ALAND.

:' (W elIBterI A gentuw·.)
i , "! l' Kimberley, SO April.

Het iGon~ruement beeft eiDdelijk het TOOr. '
aemen ite k+naen gegeven om gevolg te geveu
aan he~ v~w. der Commiaaie nn:de Mijqbe.
It,uren !tot' oiad,mrnkltiog YlIindeo ongeoorloof. ,
den dï+man~ndel. door in de &aost. zjttiag
eene wilt "opr te leggen; eo bet heeft aan Ka-

;HarrUd, den Speoialen Comll1Ïa8aris,
"erzoo~~ h~n~e dolcumenten 9n handelingen I

'op te ,emeq i'D Eijn rapport aan het Rijbgou. '
"erne~nt : . _ " .

Het iliijn~lUlr is m"8~ den agent van deu
bver Nloble ~ i onderhandeling Qver d1namiet
oDtploftj.ngeu:~ tniddel van eleotriciteit.

: {Oo

h , 1

A., St. Andrews 0011:, Gl'llhAOI8tAd
ADnie M., 00!1. MeiajellllChool, King

E., Lovedale Initituui
Mllry AnD, St. Bridg~t'. ZendiDglCbool,
tad ! , ,

V., Pub. Seh., QU8enatowD
M., Dioc, Mei.jeaechooJ, Ora.

J., 0p'foedinga, Ioatituut
I i

P. S., Sf16l1enboecb (Jong.)
Mrs. de,. Villiers' School

P. 8., Seyl!lolll'
A., St. Bridge~'a ZendinglChoo),

i,
!, NATAL.
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