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, ! •~~na M8d~i...., om den a
, Helena etl A~ce"8ioD "'.....r,"!r
.~' .... aehelltJjdm.
;:' JmBIA~, Kapt. BAUi
1· GERMAN, Kapt. CGX
j ~ERICAN, Kapt. W
PRETORIA, Kapt. G. .qA"."",
NUR D8 KUST!!

. Vtrtre~"t'n r.ij om
: Ia"komatc:van iedere

r '~rens ÏI' de 28 'dagen
,; ,Natal bin reis voor; na.•r

I { "
, I
i, tF

; i MOJ.&mbiqu.
: i Retourk.ar·jes wor.len
!"indertle Prijzen. '
: ; V ror Vrach t of Pa~fl ..
:Je Ka.doren ',IC' Mlldtsch
.~r&al

al
i '

j • Ópgemelde
dItia. De .Koeiien~:ljin weJld~ICl
~eeata1 op
I J. J. HOFM ........, rMrU-

: ~.

, ·I~i'.~fll (4JIU
e. . .

r.ell, (S~........ )•.
, Zl1LLU"OD. 'IU;OCBT

TE WQ:aÓi~'l'IB,:
Zaturdag. 15 Mei
's Namidd!,zgs ten 2 ure.

E VogelB zijn to. liell op de P ...... ~ deD
Ondergete~k~Dd. te Oyer B~'1tIr, en
nkt op den dag del' VerkooPÏDi :albier
d worden. . .

D. T. BRAND.

U.'lde!al't!J$ettJtetndJ.It.. d90't den beer;T OJWf P.
verkoepen te MIGGE11~KBAA.L,

bnderdag.. den 27hten Mei
~olffE!Dd~welbekende Bigendomjnen, vroege' .. behoorende aan
weten:- .

1 ; ."_ :1,:! ,"
P'-rt of Deel in de Erfpaobtpl~ts MIGGEtSKRAAL, alias RETllEAT .. 8&D

HHWUll'1vier, groot in zijn geheel 4,35O':.Morgen.. . 'j!

P~rt of Deel in de Erfpaohtpl~ls NAPKYS MOND, gelegen al~:bierboven,
.ijn 'gebeel :a,2~2Morgen. . ,>~';
Plaataen zijzr zoo alom bekend als de beste Schaap-, Beeaten;;:;'o 'Paarden-

l*~~. . hare fraaije Plantages en.' uitgestrekte Zaailanden aan clêi prachtige
.. Malagas, dat zij geene aanbeveling nóodig hebben, slEIChtB worden

.~.IIl.,n n.ulIJu..ru die in bezit komen wilJen van Eigendommen, waar men #{i3.Boerderij
. '. en groot .voo~~l kan voorteetten, dese gel~nheid niet te t~ten-voorbij

~r de verkooping bl) te.wonen.; . '. F'
ci-orts ~al verkO(lbt "orde~ de volgende Levende Have, t. 'tV. :- .

" I • r

~400 IeriDo Ooijea en Hamela,'extra Vet' en van het beste Ras:
.. S:Aa.ntWbemeD van goed Ras ."
! 1paar Broeiatru.isvo la: ,ge, .
.~1páar elo. be~aam om te worden afgekampt, '

te!dér ten dage der verkooping zal worden aangebragt.

. . " D. P. MARAtS, Azn., Afs;'~ger.
delberg, 25 April 1880. . ~;

.~~:,
~k: van Engeland VA"W'lllii~lt.

_Id vertrekken na (\nt-8CIOeD'I'D
stiadsche lading.
. .'Voor vraoht of D8il8alre
~n Kantóre van e
pinion, No. 62, Adderl I~ATSC1lAPPIJ

POrt Natal.
• ; Zanzibar.

Algoabaai en
passagiers te ~CIOU....O".

eo

T .
NMAATSCHAPlPIJ, GELIM.ITEERD, hare pl•• tsen
'geboden hebbeiJde. al. per .d'ert~lItie in dil.' ZUid

, I, hpeft wt'gen~ bet OlJtuDjrl!'n "~'I yerlCheillene
r het Isuo, be.lo~en~ zich te ontdoen ~alJ h.re ~udde
'ditl plaats weideode, ' . . ~ .

tI "KEEROM ,~' In de Bfdeehllil ~a;maqu.I.lJd. eene
en op den 3IST:E~ DAG VAN M~( 4ANST. ,
om het. r•• der ~eiten te. ,erbek.rlU "99l wel~ .

ren lijl ingevoerd. .
legen hei I ui ook een BantIll MuilenlB, O .. e~1ell, Koeijen worden.

DE~Af.~~~~
Afrikaan en au d
vbtfrilt'eli lie aan
.ÁNGORAG
, Diensvolgens
VERKOOPING
• .& ia "oote, .
direkt va n A"l!ora
, .Bij dezelf.ie
. rkocht.
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ORTSCBBP;Blf THANS: . lJji

VEN-PltTkt'l, Kaapsebe, Diamant-Staal, Shamrock, Gt'goten S~.al
E~ - Ward cl Payne's, Zijstroppen, ell Insteek ,\

i N-Lyndol.'s "
! ' E~ met 4, 5, 6 Tanden ;-: •
I' PPEN met Vi~rltBnte rn ROllde Punten _ ,
I HPIKKEN, PIKKEN., .. :' .
t ,. , AJ.8JIBDE EEN GROOT ASSOB'l'l1ImT . \ i'

!11~.~UeI'Le",are~eli ~eugroote f.arlij extr'fjgoede
ri, WIJRgaa.·d.es8ea. . ,f~ ';

r MÁGAZIJ-N VAN GROOT- ,EN' KLEINHANDl$t,
I' .ST. GEORpES'tRAAT. .~','
i .llST DEUI;flQlI BU lt, ,r~·W A A L & .1) EKO C~K.

< I I ;

., 1.1 .1 j ~ .,jL'i .. 1,;; i;: )j

;, ~
.!Kantoor van den Thesaurie\': der Kolonie, t:J
. tad, Kaap de Goede Hoop, 29 April 1880. H

.van Sterke Dranke'n lp deze Kolonie worden hierbij indachtig
op Artikel? der Accijn~wet, No•.2 van 1878, volg~n~ betwelk

zijn, tusschen den lst.en dag van Mel.'.en den lsten dag ,vr-nJun~j,
"u""XJ'~",-.',-~'-'~L1den lsten dag van November en den lsten dag van December ID

opgaaf te maken en ~ij den Civielen Commissaris Pt anderen
lle.rnailltJI~<illenambtenaar der afdeeling,' faari~ zij wonen, te bezorge~~~inwelke

omschreven staan de hoeveelbeid sterke dranken, door n~n sedert
Kej~t:rat~e of laatste Opgave gestookt, hoe die lsterke dranken v~!lide hand

met de namen en adressep dergenen aan wie van die steI1ke dran-
velrlCc~ht is, bij gebreke waarvan 'zij blootstaan aan eene boete, ,v~r iedere

van niet meer dan £5<J, 'en aan verbeurte van alle regten als

JOHN MILLER, Thesaurier ,:n de Khlonie.
I ,

GEORGE FINDLAY & co.
Lauden ex 'cBruekley Castle,"

4JO_lDl(~"8 Portland Oemen'
Geirot41a IJzeren Luoht-Bakateenen

M'IIrllII'lrts ~uObUooetera
TonDetj811 en' VateQ , •.
Patenk Bnehrerkende Water Filtreermachines

. Ledekanten, en Kinderkateltjés .
Btï-ijld:Qlen, Strijkijlera <

. Verlakte Toi1etBtelleD, WlI.terkanneD, Voetbaden,
Bli!)Odlpanneil, 1>ruipp&Dnen, enz., .'.

""-"'."'''''D. en KOllfijt Kastrollen.
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ReiskofFers,·.'#anta&rnl:
. 'f" r,,

IJlerpakhuizen; 10, Grav~traat.

!
" GRAVEN! GRA.

.KOCK
, :i

&WAAL .DE
'60VETTE': ":. ';
I: ~,
'. 'j9" Dfugsdag,
. , NA A!N'(OlIST VA:f'OEN

:r7uLI.Eli boveDgém~lde"LJJ:- munteDde conditio, '
loêht uit de Markticraal te

J
'. Wellington. 1 Mei 1880.
'.J. Pilm. I'INTI &

OEK P~"""''''JI~_
Te &oop in de

LOSU,

.hl ij ~3. I

j •• (i'- .

1 I I
,. J' ,1:.,.4" _..__ .l ,

iI:
i I',L .II ,,' , . I ~

i .d . I .li; !. ~<"i • il q. ~ i
. ·V·lp'

Publieke. ,', T~,U...vo •.',...,.....

STOK'
Vaatwerk, IAandéelen, enz.,

A AND E ft A A R L.

D'R Onde~teeltendé, ~n Erf wenséhende
; v se verldeLD8D, ~I publiek doen verkoopen,

lp Diitgscfug, 'lt"lIel aaast;
.." 'Sta.k. Gl'O~d, .tjade 'gedeelte ftD sijn
oOusrf', gelegen .-n de HoofdBtraat en de

Doordrift bij den heer HEMIIlAN, beplant met
2,200 'WijuBtokken, goed .. opleverende. De
ligging nh den Grond aan de Hoofdstraat
maakt het uiterst geschikt .Toor he~ verdeeien
in Boawperceelen. Het Fl~f, wegeos deszelfs
Vnlch~beid 100 wel be*eud, behoefligeene

, yerdere aanbeveling., j'
VAATW~.

2 Stakv&ten van :; Le~ers, 3 dito van 3
Leggers, 2 Kajatenbonten Kuipen, 2 Bleauw-
daig dito, 2 Pijpen. Entiners, Vlootjes, 1
BraDdewijDitetel co~pleet (5'Halfaam), 1 Trap-
en Onderbelie, Trecbters, en ••

.uBDEBI~JN.
8 AandeeIen in de Paaelsche Bank.

. PAUL J. BLIGNAUT.
Paarl, 26 April 1880. t

I ... s III ~fge,~" "Jmlea.
J. S. MAUlS & 09., Atslagers.

lJUBLIEKE V~~RKOOPING
TE

Dasboaehrivier, Goudinie,
.AFDKELING WORCESTER.

I)E Ondergeteeltende, zijne Plaats nit de
., Hand verkocht hebbende, zal op

Vrijdag, 14 Illei 1880,
'S MORGRNS TE1t 10 UHE,

pul.liek doen verkoopen :

30 Aanteel beesten
23 Trekossen .
3 Rij- ell Trekpa.arde~

17 Jonge Struisvogels (2 tot 3 maanden
.end) .

'I Paar Broeivogels .... ~
·1 Wijfje do. (4 jaar,oud)
1Bokwagen met Trekgoed
2 Open Karren op Veeren
.8 Kuipba.lies
4 Btukvaten van Vijf Leggers na.t
11 Leggers
4 Halfleggers
2 Trap- en Onderba.lies
2 Drie·Halfaams Brandewijnketels
20 Leggels Wijn

Emmers, Trechters'- Manden. Loogpotten,
Graven, PIkken, ens.'

en \':.;t vcrder zal worden aaugéboden.

e J: A. STOFBERG, s».
Worcester, 1Mei ) 8FO.

DH \,OS tt T.n(RO;~i Mslagers.

PUBLIEK~ VERKOOPING
VAN

He. hlldf'el i. ee.ae Kostbare Pluts
fN' DE

KAAPSCBE AFDÉELING,

Levende Have. Boer4erijg ere ed-
.. schap, ena

In den Boedel van wijlen dO.Dheer HERlI.L''I:;S·
DIM PERS DUBR.

·Op Donderdag, den 20 Mei.
DE Ondergeteekenden, door de Execatrice

in opgenoemden Boedel gel.ast, zullen als
boven verkoopen. ~.

I. Zekere ~ Aandeel in de welbekende vmcbt-
bare plaats" Dnineufoctein," groot "circa"
1000 morgen; gelegen in de )rup8ohe vlakte,
één aur gaans van bet Station Rondeboscb ..

DUINENFONTEIN is bekend nl" een der
m~t productive plaat.se.n it~OIImKldelliiko
nabJJ~e,d der Hoof~sts.d-c? .~ ,ID alle opzigten
geschikt voor Tuiu, Strulsy,ogel en bijeonder
yoor Vee Boerderij.-Ruim anDas zal gegeven
worden.

2. HAVE :-80 Uitmuntende 'I'rekossen, 20
welgeteelde Koeijen, waarvan sommigen reeds
gekalfd bobben. 3 Extra goede Rij- en Trek.
paarden. 2 Struiesu, driejatige Broeivogels. 2
Jonge do. (twee maanden on4). I Ossenwagen,
bijDa nienw. 3 KalTen, PIgegen, Jukken en
Trekgoed compleet, GraveD, Piklcen, Bijlen,
Schoppen enu· enz. 2 extra ,Zadels, 1 Dnbbel.
loop Geweer met t-oebebool'E'n. 20 Mudden
Rogge (beste qnaliteit), 20 Mndden prachtige
Aardappelmoer-en, 15,000 Bossen Dekriet,
quantiteit (:'t.roo, enz., onz.

BllfDELUK:
het gewone assortiment ,

Huisraad,
Glas. en Aardewerk, Ktmkengereodschap,
enz., eDZ., onz.

J. J. HOJ'MBY.R & ZOON, Afalagers .



Pikltbergweg
Tu1tsgLweg
Ceresweg -
BTeederivier

, Goudiniweg
: ,V.Worcester

llexrivier -
Hexrivier Oost

Komt te
V. ,'Il. -~ "'~;
Vertrek van

FRANCIS
& Co" vs.
BARAY ..

Op Dingsdag,
middags 10
fnzoovoort.

1880, '8 voor-
Huisraad,

OP steeds
OUI'lWlIlO.l drang uit

'hebben ~ij er
van gu Ivoo~n-dtiet~~~fc
vit te\ geven,t"en'
pOst~n .DiWJsMg,
ZCftwrJap. Rqewel
ring in het g~tal •
kan ,gesphieden .wu,der
verhoogde Qnk()step, en, het ad~iilltl~On!aI&
po8t~eld, alleej) op ~8. 4d.
te slaari komen, wprdt het
nin~geld met sl~bt8 vier shillings
verh~gd. Dat wil zeggen': Buiten-
inteelkena.ars ~talen in hét vervolg
twee I pond ~r sb,illings per jaar,
vooruit. < Jn de Stad Ï$ de inteekening
één pond zestien shillings per jaar

Correspondenten. en A4verteerders
gelieven kennis te nemen van de ver:
an'dering in onze dagen van publicatie,
om met hunne inzendiqgen niet ~1~t
til komen: ,I : 1 .- eÓ,

'i S)[lhi~i HOmYlt "':
Kaapetad, 6 Maartll~. ' . '

• !

Vertrek van
Beaufort Weet -
Fl'!1S6rburgweg -
Pnn" Albertweg-

I,N Executie van
regtshof, in de lieltiollld41rg!~~el.~le

de volgende Vtln~uup,luJf
I
.!

,
, Vertrek van
I Kaapstad-

Zoutrivier-
Durban weg
Kraauontein
Muldersvlei
Kln.l'Ulut<l -
Paarl -

, Lndr-greybrug
: V. Wel ~gton
, Hermon -

It

> MOllWj!llweg
I A. Constabel -
'V.MI\Ljesfontein

" Grootfontein

van Mtojuf"r.
lS.eerc,énl~tl'1lU\t.door den
!OI+.•>~.,ni... m, Jr., de beer

jongej. Jacoba

>,..,. In de Ned. G"H,.., .•""H
Prins Albertweg- 10 5-3 den WelEerw.

I" Freserburgweg 12 .ro:, soon .van den
Komt te .AI d L IBeaufort West _ I, exa.n er ea.

--.:::.----------+--'-----,---- j' Mei. 2- Willem

peer Willem
~----~---- , IDIUU1den'

! I STATIONS.

r e 'I'ulbazbweg
Pike tbe rgweg
Hermon

a. m.
6 0 •
930350
11 0 0 35

I )' m2? ' 7 40
I 4 20 .to 35

", 5 40' I .
, la.m.
I 0 45 I 1 10
'-a. m.

6 10' -2 0
854 455
IJ 15 ' 5 16
10 Sb" 6 35
11 3, 7 ,7
Il 30,. 7 :m
Il 5n 8 la

Grootfontein
'Yid jesfontein

A. Coestnbel -
Komt te

V. Mon~uweg
Vertrek TRn

Munt.llj!uweg
Hexrivier Oost
Hexrivier -
Vv'oreester

V·fGoudmiwe!!,
Breederi vier
Ceresweg -

V.l Wellin!!,ton-
Ladygreybrug
Paarl -
Klapmuts -
Mulder.vlel
Krallifontein
nurhwweg
Zoutrivier

Komt te
Kaapstad -

10 4ó
251 P o
3 2 Jl 2
3 25/ u 47
341.!i
4 2j lil 2(J

4 281 12 ó:'!
o 3 1 30

5 10 1 40

E. H. VAN

, Mei. H.-Porterville,
"Va.nteDsar.

D' P MARAI

Mei, 27.-13reeJ"rivICr,
Vastgoed, van J. P Hesse.

Mei 1, Laatste Kwartier, 3u.
':\lei 9, Nieuwe Milan, 'iu. 30m vocnmcusze.
'Mei li, Eerste Kwartier, Hu,
:\lei 24, Volle MAan, 7u 33m.
Mei 31, Laatste Kwartier, Ou.

STELLENBOSSCHB TAKLIJN.

Ifc:::: I " =
I.~ ~ ~ ) ct) e

STATlO~S, ~ ~"Cl !I<,ij

< ~ ~ ~~Ji~
ël ~ ~ ~ I ~------+---r=

, HK fN a. m.] a.m.. p. m.
Vertr.k van Kaapstad ~ . ..: 7 W 3 22

,; ::t~~~~:::g= ~ l~ ~ ~ ~ ~
" Kuilsrivier - ~ Jó 8 11 4 15
" Eersterivier - 4 21 . 8 36, 4 35
"Stellenboec.h "30 7 ie 9 Il 5 7

< Aankomst te Mnldersvlei - "38 7 35 9 31, 5 28I ,
,p.m. -a~m .• ip:-m.

•• 5 38 7 45; 3 43
7 ,(51) 8 j 4
16 .. 8 4 92
:!:l .. IJ 4 ó2
2ó,... IJ ~] ó 50
351 •• 9 541
38 .. 94 538

195 bs. Aardappelen, pr. 3
ló bso Boenen, per ij bush.
17 lb. Boter, per lb....

Eenden, per stuk ..
Ei jeren, per lOO ..

o bs, Garst, per 3 bso
H óenders, per stuk

13 vr. Haverg, pr. lOO lb.
3 zk. Kaf, per 16 zakken

57 be. Koren, per 3 be.
12 be. Mielies, per 3 hs.
75!J... Uilen, per 3 Le.

1880.
, d. £ 8. d.

0-1 2 0
9 - 2 8 I)

5 - 0 2 (}
4 - 0 2 10
6 - 0 17 9
4 - 0 12 4
3 - 0 1 9
5 - 0 7 7
0-3 0 0
9-019 9
I) - 0 16 4
0-0 8 0

, fKRUU,
, Vertrtlk vlln ~lulder8vlel -

" Stellen bosch - •
" E';rsteri vier -
" KuiJt;rivier-
" l)uroonwtlg-

, " Zoutrivier -
, AankoUlst te Kaapstad

Diuil'edag, 4 Mei
WoeDsdlljl, 23 <Ilo.

MALME3B~ TAKLIJN.

TERUG.

,

May l-Melrose, SSt, from
2-Florencl', scb, from
2-Conwlly Oaetle
2-Hopefield
2-St. J>ierrie, bk,
3-Florence, SSt, from
3-Torren8, ship, frow AIl:eIAIUe,
4-Ambulant, brig,
4-Agnes, ach, (rom K
4-M ''1 Flower. brig.
5-Edenb'lrgh Castle,

TABLE BA

I ~ : I ~
f f' I t 2

HEEN. 1 f ] 1 tilU, :__:2
1

~m'l ;'m
Vertrek nm Kraaifontein -: . I •• 0 18: 5 4

" Klipheuvel -' 10 51 * I) 51 5 4a
" Kalebes Kraal - 20, 15 t 10 ~ 6 19

Aankomst te ~almeabuYy-' 29 I 27 ,11 jl 6 5{'
l . I--------

{

-----'-- --__..- - ----
, III.m.1 jl.m.

n b' :? 16
641 2 50
7 lO. 3 20
8 Hl, 4 12

""''''.'-''''. m_t berre-
ooit gepa-
Staat, 1'8r-

van ~teren.
toonen eene
een totaal

der Inkom-
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Ca~ Tvne« insi
J \ lIh~n dil kel>I ,. • an
poilll"ke v61')rAderlnl-' Lu
dllj! l~)/df, h..eft !! bailie!
bem door den nH nroerder
Onze tijdgenoot weet DlI'IKUIUU
Vdilers een der bee.t.e 8te.atlIQ~8bi'idl.Ulndill8
thekl!n In de kolonl6 h..,nt __ vOOI'SHlMrriil ••in,~:i..
dlUl <IIle waarop de .AIH'C"'r1,,·r
ID lljne oppoalue-dR)!ell knn
de "lUier! de boekerI] we, t te dbniik,"D.
betrrj;ipt een leder, die ooit met
UllTtJe In gesprek wu.

AB:BITRAGIl lt DIet altijd een
ml\llÏer om een gesch Il te Yerefftl
he7.eflce partrj ondervinden in
den ~lchm()n~beD
J mn der MQtw.·, ~1,:enAllr
HanOver Ilo Rud v"rscheen, Als
£20,1 die btlweerd werd betaald le lIJn uo
elgellUlT VAneeo ~ler!1I'agell, 'iltejl8na sehade, ge"
lede door den slechten toeSIRnd der drift op geaegde
plu van verweerd~r ArbIters-de lllcbmondscbll
~. trMt voor eiacher, en de beer ~\'I\termeijer
~ &T1'!eerder, souden de nak bealttcbwn met
\er~JZIII(!' nRMden heer MAl!alhtll~alt ""',."n.'........."
In gevRI ZIJ bet niet eens konden Wqrdell Ds
nreilbe Tejrli!JlIAl was bet tnol1eel' dier mID
prodSVO€r1uil M"!\r om tot een b!l1tier ÏOZJgt vnll
lAak t e k .men, moest de JltllDcrwj\ille8-de plek. dil
dnftlOp (df mtem, ID oogênschou w !j!'enomeu wordelI!.
Denhart8 begil ven zich dan ook de boofdpel'llOnen, ver-
gezeld VAnh'O ~lInecbe wolk van ge(uiglln wet !tarre,
eo WII!l't'IlS 111ple.tl}!9 prnceSSle op 1I'~1!', V IIn dAM iIJ
deo ~empel d, 8 rejl'18 It'r~")1ekomllll, bel!'(}n het verr
hoor] der betwIste affaire lIet Lle.fk Al bpellpoed~,
dil' ~e el!cbe,nde RAad fl6en Inter~ltt figuur sloeg
wat lbe..-llzen betref ; mnar ZIJll '~rl~~enwoordljlet
Wlld~ toch !liet toegeven aan bel ''erlangen van ver.
'lll'ei'rkIere Ri('eot om uitspraak te IUgunste VRn IIJQ
klledt 'Deze nep dus 7 l-!'etulil~1li op, en toen die
p:ehotrd waren, arkendeu de arblteD, dat verweerder
het dt>{)f hem Aahjlevoerde punt betAzen had, soodat
het ()DDOodl!l'was, de n\)", IUInwe:áige negen anderé
ll'etu~eD mede Mn de kuur le on<terwerpen Maar
toen de Arbiter! l\AIl het konsultefen gregen,
de kwetltle toch TerW6len w(lrden nasr den
acheillsrel-!'ter, en In diens banden lS II) nog, of wae liS
althMls op den datum VRn het mee~ dan een halve ed
I~nge beTl~t 10 de Col~,~rg AdLeltl~1 Het dispuut
belr ..!l I\ls boten !,ezegd, f:].l. d~ k08t~u zallell W,.. ,,·

achlJD Ijk £ 150 A £200 bi>loopen '
L'I OK VOLORNDRhSOLVENTII J!l?ROEI,S werd In"

ttr~ reT:ladenll!l' I!euouden ten Q!Ver!tIIl\n van den
M~8~I '" m C. Luftu3, Lweood, I(Cbuld8n beweseIl
ten b.;~rlll1e v 0 £ In 1& 8d pil dil heer J I de
\ lillers, <lUl de Pllarl tot eel1lg Curator !!,ekozen Jill"
eoblll! F Ra-, tweede, eene voruerihg bewezen ,root
£582 5s en de beer J I de Vllhérs bovenll'enoemcl
tot e.>OI}!CUTRtor !!,ekolen Hendhk P Vertfeld
tweede, vnrdennll"n bewezen ten bedrage van £2"2.
l~. en de beer Dui, P Yerwey tot eemjl curator
gekolen ile~loten, de losae goed,ren oomlddelhj.i
te Ist.n vprkoopen, om verdere QlIur te bespanm.
Robiirt il ,wer, derde. eene verdere vordering bewe:
Jen !lToot £lW Uit het ver81Bjf: VAn t\en curator
bleek dllt er voor de concurrente C"'dlteUïn Ileene~
lel diqdend WIS Niets dllaromtrent be lot.n P~
~ rlhelm, derde. verdere vordenngen b wezen teD
bedrl!j.!'e '\'Bn £31 l5d 2d Het T1\ppor nn dell
fllrator bleld III dat er weinig of dOlts YOo de credI-
teuren overscboot Geene re..oolutJtn llenOIDPll Efa
]tI Ma_terton (weduwe) derde, IICbuldert bewezt'n
t~D ~dlRj!'8 '!'an £361 I!~.4d ~aloWn, bet ftal1!'El"
lTlIJIltde bUlsraad IIf te staan ten ~henste der !lIDda-
leD Vlln de lnsolvente Johsn C WmterbaCb. d,'rde.
.. rdere 8Chul~en bewezen ten bedrajle VRn £994 I I
6d !II" '!'oorJellng van het rnppoJit der curKwrsn eli
onder eede bO(lJ'en VRn den IDsolv!lht over Zijne lu,"-
ddl!lllen pn transaktIen. besloten Ist .. Het wMi:en
un ,r~,!ehnjr meI den heer Keet betreffende de twee
ID (ijens bt>llt zlJnde eo Ran dert Hned") tQeb<>ho~
rende Rrtlkel_n ft/liJ de curatoren lilver te laten 2tl~
De 1088lDg vall het ID d~ Stllndard Dark verpalld~
Gou,erD~ments jlSIchtkor.trnkt VRnae plRats Kolki~
nVier wede nnn het ~oedvJnden der curll.toren over
te 14t~o 3de De beehS88ng op des Insolvents Ran-
zoekl QW zIJn hUlerllAd te mogen houden, voor brt
ta)!eilwoordlie UIt te .t~Uen 4de Door de curatoren
aaug?Ilude de IUInsprAak vnn den. beer BUIa81nne 9P
r.ekere 10 ZlJn besll zlJnde j!rondbrieven regtl!fleleerd.
advl~~ te laten IDWlnnen en dien overeenjlODlatllf ile
bandiel ..n 5de. Het vasie goed op de gewone."IJ"
publ~k te laten verkoopen wet oonua naar goedvln·
de n fil n d rl curatoren
DE :MOORDDADIGR AANBANDIl'IG o~ Dl!N h'SPRKTRUR

VA:'iJAOERSFONTIYN -Omtrent d4t mlsdadlg bedrijf
wo-den un gellOewde plaAts eenige blJzonderbed~n
IUIn de E'pr~M medeged ..eld De beer Keyter w:lI8
op Ifen Rvond vRn DlD!,sdllg aan be' wandelen Di~,'t
bl] de claims komende, zaJl bl] lema-nd wst ello
em mer derwaarts gannde H 1\ \ d'e Inspecteur) glDg
DOi{ OD~veer 60 l!Cbreden wa/u '4le we!l' door twoee
IlRten Il'lllj!, toen op bew gejloold werd met khpp4ln.
to<'lJ plotsehng Sheehy Uit een del' Ilaten op hem tQe-
arron!l en hem met een groote klip op het hootd
drelll'de te slaan De beE'r Keyter lAg dadehJk dat
Sbeeby epn moorddAdlgen ft8nvllIIl'p bew wou mRkên
en dur Sheeby een j!'roote Ater~e kerell8 moest de
h~er Keyter al zllne krncht InsPl!nnen om deze te
belqttRn hew me' de khp op bet hoofd te Ihum I le
b-er Keyter keerde een der 8111gen af met zijn
haod, de lutste sl~g werd ecbter zoo geweldllf ge-
mRakt dat be~ belI! tellen den glOnd deed 'fell~nrlln
bem een ernetJg6 wond aan den l;nder Rrw toebn\!1t
De hpsr Keyt..r I~~\ dRt toen biJ oJl8tond Sheéby
TPrdwenen wás -Omtrent de wMrschlJohJke IUWle!-
dln~ tot dill booze ftanrandlDj\' scbriJft del"lfde ~nr-
reepandent De heer Key~er Z61dElID IIJne verkl"'1Ilfg
d~t een tIJd geleden Sbeeby b~) hem op kao1oor
kwaw, en a.nnloek deed om een ICanmnlicentle, ~et-
welk gewelll.'erd werd Een ~ dagen lAter kwam
Sb~hy weder en deed IlAnz.oek 'lii>or een licentie om
kaffer b, er te maken, dit werd OoW,!l6welgerd Dal!rna
kwam Sbeehy weder met iUlnzc!lek om een KatT..r
.. eatm!!, bouee" op te rJllten, dit ~erd ook geweIgerd
Een klachte werd IngedIend dat Sheehy op ongeOor-
loofde W1JIe diamanten koopt, elll' ,o<.rlooplg onder·
loek volgde blerop. en de atuk¥en n&ar den St$t.-

I,prokureur ge.onden Een tIJC\ rillerna kwam ~een
, Ka'ffer klagen dat Sheeby vao beln een peard hant, en

Sb ..eh" lelde dM bij dat paard voor J:lS ~kocbt bad
Dt!llns~teur atelde blenD een onaenoekln. en 'fenll"
tHide de tra_ctie op grond dat het paard mlneLenl
t ~l) wlard la, en dal de tl'l\naaet*e op Zondag bl] een
kalltIen plaats 'fond De IosMcteur legt datl hl]
Sbeeby Olet kent ell nooll lete m.t bem heeft te doen
j!'ehad -Sh~by IS; !lell}k wen rIleds weet ID becbte-
Dill, en DUwordt: alle woel te ged~D om ook lIJn hel-
pe,! op le sparen.

WOBCl!8TSJl.-Ll Zatordag ~adden WIJ hiel! een
~lUr De gelfleente WIlt tal"'J. opgekomen, eD
jlfOOte bel~lling werd ID de auir &an dvn dag
gelegd. De ~~ der Gemee'tte hllbben eeD ....erk-
IAIlm IWldeel in I' de ...emghngeQ 'fan den dar gebild,
.nl grooten dank • m.n hallr 'f8rehuldigd. Ook de
B,oedera der G_¥eense bebbeJ!" hartelijk plDfjnge-
"frkt, Wilt ~d~urliJk ook btwft; bijge(h:aJen to~ deD
100 gunatlgell a~pop YIn den BRfa' De Zute~, .h.
ID het schO'lJ1oJluI hadden p<>4t ,e"lat) wilten bare
waar, bntubdel mt allerleI eruiJe handwefken,
1~lgoed, koe1r'EIp:ebalr, koufijte" enl., beel gemak-
k~hJk &an den an le brenp:en\ en hadden daq nok
bliJDen eeD Detr eliJk korten y,]d de som "Ian l!l~
bt:J~engebfajl:t, WtIli:8 lOm door d.-n Kerkerud bij) he'
Predikanten 8 tenlatil'fondl fal @,evoegd wo\i'deD.
Pe Hroederl, dl In IJ'i'er en beijln,.telling: ~we-
h)ka beboefden onder te doen ",oor de Zoelere, had-
d,n op het num, Kl.'rkple.n vanl~unne tUID- en uld-
nucbtrn ~ne poote vtl'8Cbel'1f,nhf'ld en k ....~tei'
bi leer ge brltjl.t, ",~Ike, wat kw,lit:ëlf aangaat, Iee~.
ttntooDltelhll~ geen .netl' zo~ell" aandoen. IDaar
711j!' men 0 ... rUIt» aeeug IIIHe~ jtlUlI. behal ...~ oog
flOllle zakken ftedroogde boo,en. 'foorta wel een
tweehonderd pompoe1len, d. meuteD wllanan ecbte
monster-pompoeDell WAren, \'Crder .ttellJke mudden
IilIrdAppelrn en petat'" Ook fu er ll!vende ~a'f8,
zoo nIs ecbapen, bokken, 'fuItnl, pJulmvee II.D etD
ezelhrnglt Maar er 11'88 nog ilIII~~r wat onM! .. 0-

dacbt trok,le weten. eeDlge p'J". pncbtige roliJ-
nen, gedrOOjl!de nuchten, boert qaettp. &oler, eDI, iook
eeD llltereD borologle, een ~r meuwe brt~geD,
Teld~bl)t'nen, 1Wt'ep;;tokkeo, .n;. AI deae am,Ji:eleD
werden oPfiievlllld en bragteu rl\im £261 op. Eli werd
fluke-gebod.n, lOOdat nIet, on~'r de w.~e ,qkocht

(Vma onun CorruporuleJft)
1Mei.

OV9rheerlijk winterweer bebben wij doe
De ~ewone wekehJk!'Cbe Zitting daags en de zon is bepaald warm, maar de nach·

hJken Hud .,ond !ll.teren plaAte teil zijn koud. Epn goede wlDterregen zou ons
Ap.nweujl WRren de beeren: Loll didde W~al, J C Hofmeyr, Zoutendil groot voor ee oen, want het IS zeer droog en

~lcKe~zw,Stut~for<l. T. Hofweyr,B stoffig
en Injllesby De beerSugant vertrok Een ongehoorde en der beêchaving onwaar-
n~er taenen, toen er nLj!' geen dige saak heb ik u van hier te melden.
doch kWRw IRler terug BIJ van den Eenige gekleorde km deren waren dese ....oek
!II»yor w..rd de heer Louw Ills ()Ien I aan het spelen bij de ,. kopJes" in de nabijheid

Umtrent d .. boormftchln~. Kort door den: der Z udilllgtJkapel AI 8pelend", kwamen zij
R8ad un den beer Scbleben"d vo 'r bij een erf, dat aan eeD ledlg8taand hUl8 behoorde,
was een rapport IDgekom~n, etQnd I
dat ZIJ biJ het boren gebrokeo WI\8 op kik I DOg on anRS bewoond door zekeren P Storm,
kleine diepte e IJ I thans te Qraaff Rellleh, toen zij een gewoon

De beer ZoutendIJk merk le arbeiders paklcistje qutdekkn met de ov'brbliJfaeleu van
voor denzelfden PTlJs bet glit nnen boreo, een pas ge~ren kind. gedeeltehJk door de hon-
terwijl d6 beer Hofmeyr vond I't belte- 'PlIlo den opgej;l~ten De Magistn\Rt heeft de zaak
zou welen de boor In het Ifat wlUlr II) nil onderzocht, en bet bhJkt dat bIel' geeD misdaad
WR8 Dit WRSaeker de beete ! in bet .pel wu, maar dat het kInd daal' door

Yoljlens bet rapport un den WAl d. gemelden Storm op zulke IOrgelooze wiJ'ze be-
da:zehJkecbe toe'foer VRn wat~r IDe heer Stuttuord bad graven ....JUI, dat het voor menacb en dier zioht·
KRpltelO And"l'!On, kll\j!ende W&I\;~~baar bleef I Zoodanigfl handelwijze is 100 on-
ten !!'Oot 10 front VRn II)n bUIS De heer menschelij~ als mOl{elijlc, en getuigt alwaar
Andel'llon bad cie belft dor betal.n, I wat de hedendaagsche beschaving-de moeder
mAar weigerde zulks nu te doen des kiuds fa een gekleurde vrouw die eeD En-

De ~8tlr Stlgant vroeg, op wlene gelsobe opmediug heeft gehad ..... wa&rd iJ.
en geQlallkt ilJn, lelde dat 'ferlVet:en!lnAAr h LandlooI¥'rij is bier nog aan de orde van den
Ill'geven Will De l&ak werd et comIté d ..a, en h.,t is te vreezeo, dat er .poedia de
'foor publieke werken -e r ."

De ~ecre~ril lelde dat de lAak Ander- ergerlijkste tooneelen zullen voorvallen als de
IOn wu voorgedragen Mn den en later I rechterhjkei macht niet tU880henbeide komt en
aang"Mmen door den ~d. ' 1 de land- of! rondloopers, die hier legto zijn, on·

!Je heer Smith da.cbt d~t de yan IIChadeliJIc Imaakt en tot arbeid verphcht De
de goot dl) schold van KRpt 1~lven W&8, : 'Wet op de landlooperij Hl bier tot dus vel' nog
dRllr biJ sleenen enl daann gOOide. I een \loode letter

De heer J 0 Hofmeyr 8telde nil I re'fieie nn I Db..... K J be d T·t
de rellOlutle 'rIIn den beer Juntl • I e ee.",n nger eu Oil rt. e Tana-

uoren 'fAn I "aalscbe dbputatie naar het Kaa"""be Par le.
Artetlsche putten betretTende geen ver- . I 1 ..--
trouw.n In die putten Alleen meDICbell ,ment, dIe ,er eden week .Donderdll.g van
konden lnhcbtmg veracbaffen dIer IBloemfont41in zouden ,ertrekken naar Colee-
putteD III de Kl\Apecbs woorden. lberg. werden hier deze week ver ....acht, maar
M~n moet nog uilvlllden of dit 1011beta- wij hebbe~ nlet8 van ben gehoord Op 24 Mei
leo zal hier een ander beroep worden uitgebraoht.

De heer Moller dllcht dat de
tig wae p;eweeet met liJM motie
brenj!'en lIbaechlen :&Ou een man, dIe
de Ieidmg op Ilch Mm, betere 'ferkn]gen.

De beer ZoutIIndijk lelde dat h j.i Wa!
ID bet lagere fl'edeelte dllr etad Op 45
fO~' diept" vond wen tot nog ~ plMte 'fAn
wate~ en daar WRI ds< boor __ I"-_'C_'- De beer
J O. Hofmeyr dAcht dat bet "erk Ilechta ~ Mei, 1880.
een proefnemlDg WIlt .add dat den .
eenen dag lm.alt woet d 'folg$nden dlllf De bee~n ~aul K~geT en .'.'let Joubert aijn
Wder ull.@'egtaven wordeD _ bl!er Stigant I hedeu voormIddag hier voorbij gegaan met den
boopte dat de resolutie DIet In I lOU komen .poortrelD. Heden avond zullen zij aau de
Het lIpparaat werd dOOf degenen, aagen Olet I Paarl overbhJTen.
i8tlCblkt geoordeeld om dIt 'Werk ----
bet gebruikt werd Spreker ~ DE PAARD
bejZ'lnne een alkeer tegell 'flin
had men gel8j{d, dat er een 5 Mei, 1880.
het Hooge Hof. De .. b d I De Transnalacbe Deputat~e, de heeren
boren verachnft, un oe K J bert . .
'foldo!!n De man WRI volikowen werk te I ruger e~ ou , ~IJn glStered per 3 uur trem
bHtillren, MlISCbien, dat nuttig" I heel onTer ....acbt hiel' aangekomen-werden
mhcbting kon gnen,lln dat OI\IIlQ,)er jlgUIte ren &Tond aan h1fb logemen~ .... nrelkomd
10llden worden. De beer ~tllt1.l~lrd er door tal "an ...nenelen, waaronder Dr. Zeéder.
Mn of twee plll8taen nn wator I berg, de heeren MaM, LW'S., en J. J de
kon gevonden plelD, mAar VillieMl, L W.V,-Gaan bedeq morgen door
hIJ wu tegen boren bet nIeuwe bet dorp riJ'den-d~ zal bf,'to li: t
reaefVoir II een goede wAterlaq ~ rug oma een
Spreker kon niet haoordeelen prak1.itcb ~reII word~n aangeboden en lIamiddag lullen
ID&DIwu of Olel II1l beer cIat bet 't liJ hun rea naar .$ad per Iaat.teu trein "er-
bette Will de _k 'foor eeD volgen.
SpreKtr meende dat er
werd ...an bet gllbroken .....~.....It_
walljtoeD hi) begon, nIet
Doodig had -De br
ge_ten hid daiereen andere boo)rjDJlIclI~ne
banlieD w_.. Spreker meende
de IIlIlch.ine eenmaal gekocbt
g0e4 motet beproeven en niet
aeUlln.-De heer M. J. Louw ("6t':lmtJt ..I')
....ann.er hIj gewete. had dat
.... n een boo~cblDe 'WMt. hij
1011 bebben.-De beer J. O. 110'Jm·e"r
'foilUekl niet h~' booren wilde
wat op 18 of 12 pl .. w,n te
machtne in bet StAdhoi. Will
jttlkbcbtft, _r ook d"e wu
droog .telk aail, de retOlu\ie te
1I'AnD DU al reed. groot eD het
,,Jd n"Uel~ uh te
,J. V. Hofmep werd

Aan d. orde
O'Beilly, om op ...vscb:illelnde lfeileeJ,tfjn
lampeD te plII'U.DO.--
'all de IfUCOmpetF.ie,la", O'Reilly .eidlt,
Secretarie der .MlIOlltac:IliII)})1J
nn eeu guJaDlp WU,
da' siJ moat owerilt
hij weg, om hier Diet D91~teIQOt
De lampen wareo
itondeD er 9
~oDdmu er pen In
dlt.iltero it en kon tien lOm.

STEDBLIJKE

Aankomst van de heeren
Paul Kruger en P. Joubert.

TE WORCE:-JTER.

..arm" ~ltchen 1f8ko1l8D heef., clan ik geene
.."oorden 'noden.w. 1I'800eg, oqa ~jQe gednplill1
af te kew'eD . Ik ilChrijf het echtlH' toe aa'n rijne
onb&drev,mbeld, en aan faDlihelq,-:loed, en deuk
maar aan het oude SpIe .. lón.. ,Mll'dI: "bet ver!tand
kOlDt met de ]areo.~ Ue NfJrlJl~ool 18 dan m
den lAatllt6n tijd deg ..Iijk ondier de .n~bt f&ll bet
publiek gebragt· tot ~{eetor eo Studenten toe beb-
ben 10 uw blad ovel"lIcb doen hooren, zal bet Hol-
landscb. 'lfa&rover de 8UIJd li~p. er bij Wlunl'O tOit
ltaat 0<'1' tt' bellieD Eën dilng ecluler Il! zeker, dat
'fel"D de oogen open ICfJItIIAO PJn 'foor hel tett dat de
Holltndaehe taal nIet de plllllta iDoet>mt die baar toe-
komt MIl eeDe Inrigtilljl'. met de pclnnlDgen nn de ..
HollaDdaeb ... prekende ledeu oneer kerk geetlcht.
Apropoa! wie la nu Hollandacb ondffwiJler, na het
urtre. 'an den heer Elfera P Ik pg laatet eene
adnrUlnQe 'fan de NorlDllaltehool, e.D 't'Qod ond ..r de
namen van het onder ....lj&end I"l'IIOneel sltlChta
Schotten en Engelecben
lo den brief OYer den dok oor, onlaoga ID uwe ko-

lommen verscbenen, komt heel .at lezenswaar-
dig ...oor; maar ook IS er beel Wilt op MIl te merken.
Gewonne!! geef Ik hem, dat er veel kwabalvenJ in
de kolonie un den i!'&nlllll, en dat het publiek door
beel wat middelen 'ferjZ'1fujld ....ordt· maar aail den
anderen bnt III bet IIChrilend om te booren hoe 1IODl-
mlge doktors sieh laten betalen A I.i een !\rme wall
0.. to4IilOa. moet ""lAltn \'001 ooDl~e 'druppels cJJ 0-
rodiJte l1li toot krijt cm fDater voor ZIjn 1.1e'k~kin<lle,
dat Ran buikloop lijdt, of 1118een Ind6r arm WIlD IlO
en meE'r moet betalen aan een :tCCOuCheuT,-£l , £2
'foor een nd van S li 4 mijlen, ens., 18 het da'll won-
der. dat bl) den gegradueerden eeculailp voorbij Jlut,
en bl) Apotheker, leDdehng-boweop!Ult, of ou tante
loekt geholpen te wordeD 1 DI1!. neemt OilS parl~
ment, en Ik keur bet seer noodig, dil protectuur VllD
den gestudeerden doktor ter bami. dat men bem dan
tevens een vut tanef Vlln cbRrget nelle-Rnders zal
allee meta belten NatuurhJk 11)9' er doktors, ea
mlllSCblen II de sebrijver VRn deu b$iJoelden bnel er
wel een 1'I\n, die door edeler moueven dan het spek-
ken 'fan bon beur! ~reveD wordet!. maar hun jle'
tal IS gen lig, ID 'fl'rgeh]lriolj' VII" de bloedZUigers des
armen ruana-nltbRn8 In de buJtendlstnkten

De CIt"1Un 18 &an bet vooruitzaan, ten miuste bet
blad beeft al een owalllJl wet modeareikelen WInder,
eu onder bet boofd "Zuid AfrikAansch" komen
minder IU\llstootehJkh eden voor, echter. dit kon meu
IIOjr DIet nalaten om tt. verU!ilen. dat de Eerw ksndi-
dlUll RndlotT de !lerueente le K!I.IIpstad loowel ln het
~«llCh' al8 In bet f)olllllldscb Ze<lrgestIcht heeft
NatuurhJk ~tellen de bUIt.enlezer! dllar ma)!'tlg' ve~1
b..lang ID dRl ZEenv lI~ml\lld wo !,(led ln beL En-
g«.:h stIchten kan-en dergehJke hnll]lgheden wor-
den nn uJd tot ll}d opgedlscht -A'lIleu I

CRITICUS

KI ug.r eu P. Joubert arri.
Illilllell'ên kort onr "ijl ure per trein no

bet station werden .ij opge-
vrienden. Zij DUD'" bUD

.'.u''''' ......n•• 1'&n deu beer H.r1en.
bekond wordea Da de

Joriuen.die OAr see '\'all Na-

WEST GRIKW ALAND:

bE WBTGEV'ENDE V.r.n.UAlJniIDop!11it
OPEND.

(..,~ Ag-"""'''.)
, Kimberly, 3 lW.
, De Wetge"oBde Raad is beden dep' den
WaarnemendoD .Adminil!trateur g~!,i. Er
" .. een root aantal belangstellendeYl'preaent
H.,t volgende li de korte inhoud der ~praak
tan den president:- Door het atac_n van
sekere tijdens den GrenlWOrlog d~lde
.mbten, zullen de 'tutga.veu .£50QO ,*" :'t Jaar
..,indor zijn. Met bot oog op bet du~ Je:ven An
~e doeltreB'endbeid der openbare dien'@i hn In
dio dienst goone be:r:uiniging ....or~en _be~o-
t~n. Er al "oorgeateld worden, de Rli!lbelaa-
'Ingwet der Kaapkdlonie bier in te ,~, en
tevena een kroónregt te hetren vali é~ teroent
Op de exportatie nn diamauten uit d.se pro.
vincie De scbuld op rekening van detraankoop
aer pla.ta V oornit&igt zal tegen den hteln J ulij
tot £15000 verminderd en toegen bet éltJde dM
jaars, dat ill t....ee en-eee-aalf jaar ,.~ den
ta.tgestelden tijd, geheel afbetaald zijn.

Dit doet in volle vertrouwen nrwaolHen dat
\lU alle ;aren £10,000 op het eeedit d,~reke-
~lng zal komen. El." bestaat geen plan du Grens.
politie. die £ I ~,OOO an 't jaar kosh, af lclschllf.
fen, 'foordat er &enu AfJcehngspohtlo r~8lJgd
~. Men berekent, dat de lIIkoDl8ted In dit
jaar met £60.000 zullen toenemen. Er lt.1 eenc
ordonnanLI8 worden voorgelegd, die ,\eh doel
beeft, een betere geheime pohtle in te voeten, de
t!:08ten waarvan door de mijnbouddrs luUen ge-
'ragen ....orden. Op de claima zal eeD riJJafl.08-
lJaar erl'pacbtregt gevestIgd en aan dil t!lgJlnaars
grondbrieven Illtgerelkt worden. De $IJnbe-
,tgren Inllen yoortaan gebeel uit gtlkQten en Aan den &dak.t~ur
niet gedeeltelijk lut door het GiJu'(otJ4lment MIJnbeer,-In uw blad van 27 ;\.pnl, klaagt een
aangestel e lo4en bestaan Er zal ~n {Jr 'on- leer Ileleerde beer met L R.O P, LR CS, L ch en
Ilantie op hJklcbouwlOgen en eone uttf,- ebrel' wIe weet WRt 0'0).( meer acbter IIJoep nMW, over heta d dh I onregt bew door ~endelio!,-apntij,ke.i. weduwen
ere op en l:l'0.8krul ande worden tag dlend. enl. ,nz &aojZedl\An en smeekt 't Uarlement ow ter

l~tetgenoemde met oe bepahng dat df' gehcan. bulpt' te 8uellon Laat nllJ toe nu bij de opgebllogeoe
~leerde handelurs 30 I Ib buskrul<1 té gelIJK hJst VRn gneveo BOg de vol!lende te Negen
mogen uitreiken, maar alleen aan mljqhouders I Eenul't! J&ren Jleleden brt\k !leM vrouw haren
f:en doortastend stelsel van magls~ranta.oDder. I arw, die gespalkt werd dOllr een pllltt.elell lsht'elm"es-
JOek in zaken va:! ongeoorloofden diattuwtha.u. ter. waar wo, dAt de arm nu on~l'UIkbaar IS en de
del wordt aanbe ...oleu De opmlJtitlg der I vrouw no:! v"rl pIJn lIJdt En nu 1leeft Zit wft!\rhJk
provincie zal In drIe Jareo IIJds voJtoold "orden I de verOlel!llb~ld om over de bebsndellOjl van deo Dr

£2
~ T onterreden te liJn. en 001 eel! ~LR C S bo\'en Dr

fn ...,000 K{)8teu, '\ er8cheldene p~aatsen te V~rk16zen Is dlt lIIet verr~nde t
lullen verkocbt worden voor rekeliing tan bet 2 I';"I! ~eDd"hnA'-apllthelrer rmf eens onder"'-I]! 10

Gou,ernemont, hetwelk zIJn SteUD 8Cb~?cen zal de CDt'nlle 811neelT pl~ttel.nd8beehueeBter, maar oog-
aan een nltvoerbaar Bchema. vau wa.terlQvenog ete mets dnn ..nIlank III En' wer-kdlJI; die zen de-

Het mljnbestnur beeft eene resolntle geno- hnjlllpothek ..r bt>eft de nrW::\IlndhtJId om over de on-
~n gun8te van het In sektlen verdêelell der dank"ba.arheld van ZIjnen \oorwahgen leerlinIl ~ kin-
tnl;nen ten behoeve van de ...erklezlDgen. gen I KI\Il 't Parlement meta doen ow bern (den lend

npoth I tot I:1JDph!ll te brengen?
3 In een zeker dorp wO'1Ud~ e~n'hulsvnder, die,

toen een kwd !lev8arhJk krank rHlS, de !leneeekun.
d4!'A hulp Jnnep, van epn mAntm(!t l'en weoljlte 1..1-
tera Rcbter zijnen num Het Illelp DIPI ":I1t'dICJJuen
waren •• bogt" Danr hij !!,een raad. Wist !lIlljl hIJ tot
een zendtlhn!!,~potbeker, en dl" had dl! IDjpertiDenlle
em fllede medlCIJnen te J[efen •• (,I! btlt kllld W!lll
dwlUlS jl~n,>ei(' om te herstelltm ~unt giJ bet gt'loo-
vt'O, dllt de hUlsfader nu wAarhJk dWIlll8 !lenoeg 18

I om de medicijnen vnn df'lI IPndellng.npotbeker bovlIn
1 die VM den LR 0 P, L ROS, L.M enz eni te
prefereren ~ Kan meo niets doen om dle dWlUIsbeld
v-I E'1lperk te stellen?

van Piketberg.

Lender nn den heer Liebenberg
11I4,,,,,ar!llnder gebouwen .. u-de BergriYier-

, maar de Uit ...oerende Oom-
te magtigen ~t het oitgeyen
}NnengaaJlde £30 'foor de be-

h~I""IUll!'eln, met lut aan den heer Habig
OILI'04'lrrn"", daarover bet opzigt te

un te 'fl'lljlen 'foor bet
BRil den weg 'Rn Verloren

Dy,ere·eOlllm'AtI.1r de kenmsge'flng "Ian 16
vtlrAnderlDg, dat er &en mellwe

bo'feD de K rlfisbOOjlte
"Mda, lullende de Tender af-

opgenn, voor welk be~ hl]
uitvoeren, nam : late Den 'ouden

; .n 2de. Den weg met het
er biJ.-De tendeN moeted

niet later dan den Men der "'01-
de kennil¥eviog moet gemeld

inforwatie Le bekomen is bij
beeren dil Toit en Wi_ •
kennis vftn een 'fooralel 'foor

'folllrAl'clci"eI'iT8Idering, namehJk. dat de Raad in
tweeden Woenadl'g 'fan iedere
Rit tballe op Vnjdag bijeen aal

volgende Tender! ...oor bet O'fer-
brua' over de Bergri vier :-

ids, £135. (2) A. Scbenk, .£1~7

ONZE GENEESKUNDIGEN.

(lVebL't6rB Ág6'lttt,ur )
Kimberley. 4 M~I

, De Hooge Oommissaris heeft Isst gf'geven
tot do opbeffing van het dood\ OnnlS ~g6n de
rebellen Wind way, GaUZ& en MooI! dIe aan

deD heer A. Brink in~ende ~rd waren sohuldig beyondeu
~.blll~m41i88·terop Zoatkloof aan le nemen. •

den heer du TOIt wordt te.,ens
ander gescbikt lIlaD 'foor die be-
'en dunover op de ...olgende ver-
doen.

.oe.IO~I. 'f,era:nB.,nng van de .traat bij de ge't'&nge-
de Uit ...oerende Oommiaeie, en

rapport op de 'folgende ver-

CORHESPONDl~N'rrK
De Uwee

(Wl1 InLLEN ONS NIKT VKRANTWOORDKLII,l[ Tooa
~Il GKVOKLJlN8 ONZIOR CORlI.I<;8PONDKNTIlHr-RRD 1

D.

Later :Nïeuws va.n Enge18nd.
1(1 BESOHAAFD KAAPSOR HOLLANDSOH"

Mi]nbeer,-Gedurende den reedl jaren 1*1lltcllnstrijd De jZeregelde rnRJllboot A~nen('nn,die den gen Apn
over de volbtaal van ZUId Afnka, beb ik Wlkens de UIt Enll'"IRnd vertrokken IS, en blilf ~, sederl vIer
pltdruki::ing "BeecbaMd Kaapseb Holland~h" ver- of Vllf dai'en was te llemoet j!'e~len, lAllt nOllaltl)d
J!flmen, loader dat ik OOIt bet geluk 11108''' bebben op zich wachten, ml\Rr j!'I8u,fen nl\mlddag IS dó Ed,"-
eene opaettehJk. prone 'fan del. taal &II Mb rI JflAal burgla Calti~ blDnenjCekornlin ala tUlIICheDboot ZIJ
('Ilder de oogen te krijgen. MI] dunkt, ct.t er beel I wae np 10 "pril ultgelltoomd, m&ar brenjrL geene
wat In den Itnjd over delAalnak loqgevdrderd ZIJn, I mBRlblRden mede Het e8Ulll'e nieuws dat wet deze
IDdien de "oorstapdera fan het" Beêcbaaf4 .K&apseh gelegenb61d ontVl\ngen le, IS ~erv8t III bet volgende
lIollandecb~ een. dUldehJk dedeD lien 11'.& alJ met TELEGRAFISCH BfiRIGT
dell8 benamlog ingeoh)k meenen Ik bedoel niet 1.00-
,enaamd "Een'olldlg HoUandscb," bv. dat.- VROden
J{inderbi}bel. Dell8 wordt ook in HollaDd .ebrUlkt, f'
tD daar aal men tocb geen K8&p8Cb Honaodech ter I '
~ADd DemeD. Ik bedo"llIIlk Hollaudich, $nn allea [Dele depecbe begint wet eeD overzUl't VROdeo
wat ...oor den Zuid Afrlwn ala 'ferollcjetd .en ver- litand der parllJen bl) de jlSIrl~Olentlllre verkleZlnll'en,
,taDdbelemmer4!od bescbouwd worden t'1198i, aor!'- die toen In vollen gang WR'en, ert "Rn de wedt'rzlJd-
ywdig docb onbekrompen vermeden is, b.i., de on- eche vl'rwacbtlll!,en over de ultko~st \-'t'ell'ells hdt
jlerecbeiding der jZ'llIIlacbtell biJ het IId.oord enl- 1 bekendIl der feiten en b~t nJichteli)k uur, wllArop dit
De atri]dera 'fOOl' het" plat AfnklUlnlCij", hehben telt'!fram 1.;>rhand k,'mt lawn WI]dRt gerleelte weg
t'eedl lOO'feel in hUil"" taIIl p:eschl'uen, dat hilt meer en jleven de volgende pohtleke benj!'ten )..
dao tiJd 'wordt dat de "Hoog Aftlkal\od.PII" Ilcb Men 16!lt dllt <le Obln~len dtr RUIISI!Cbe !,reDlen
openbaar in het letter-etri]perk vertoon8Q, In de dl8tnkten der Amur met ee~ jl'roote magt Zljn

. overgetrokken, eD dill no, I.I\ln]k"r troepen I!ct"ed
Ik noew miJ, Jl lt aan ow ook de grenzen van Kaabl{ar en KuldJ!\ uver

ONP.UI.:Tl,IDIGZ I te !l'Mn
.... -"-_ Het boofd "an den Ouet RumenU!Chen 8~r beelt

MIXTUUR V AN ALLERL~.I. &an Aliko PAcba een rapport ingedl"nd, wallnn
. IibiJ voorb.!elden g~ft t.er .taTlllg :nJner klagt, dat

de bUllen en dorpen der Mabollledanen III brand
MijDheer,-En 100 is dan de 'fUnj1'8 ""eolisch der 11Jn gettoken mpt de 'fOOrkenDls der troepen eli

liberale partij in Engel~d ala ook tan d6 vrienden hunne RUlll1sche officiereo.
...an ragt en wIII{b8ld iD dele kolonIe verv.ld gewor- De Markl88 de Lorne eo Pnnce8 !>ouJ.Sezullen op 13
den en de ifl]ll8 Gladatone op den atoel .an Lord, Septewber de tentoflnat.elhn;c van ~nado openen
Be~Dlfield fl'.pllUlllt Wat aal nu heJ .eJolg lIJn De CbloellChe troepen die In Sibene l1ev&llen, mjn
luUen Afgbaniatan en de Trann .. 1 oQtt.nmd wor- worden Il'ell~gd Tattaren , te liJn dl'" het Gouvernemeut

f zal SIT Bartle &eli andere ..,erklrn~ lUUljle- g~ftcht werd te stl'l\ffell Rusland !tAII de anderen kaot
wprden ên de K&ap een nleu ....ell Uouvernellr werdt gezegd. de ondêrbandellnlfen wet Cblna te
, Zie, dit sijn "'l'I\j!'en, dIe oDl;oDJl!ilIekeun$. rekken, ten elOde tijd te WIDOe:lI 'foor bet aamen-

p:edachten komeD. Van barte ,~rhejlg Ik mil trekken ""0 &en groot lel1'er &an de nVler Amvr
ItIJin uw Uatkr 'lID Dingadag g+t!D ...OiI!ieel gege- De 'foorttreklnng dtlr BlItacbe troepdD 10 AfgbA-
hebt aan di al te hoog ~~nnen 'f6",ao~tJ:n~ van JllIItan gescbiedt onbelemwerd Er heeracbt een goed.

eD hen i1llOO op mOff,UJke tele~Uing 'foor- If-t onder ben Er beetaat echter beel WBotZiekte
bebt. M.n moet In bet oog hQPd8D dat de ooder het 'folk tenge,olge van de groole Yenlndenngen

Gladat.on. wel 'reel, maar niel all .. ij IJlfgen in de t.emperatunr.
en Di.,t I>p eenmaal allee kan goed JDak,o, wat Koning Tbebau van Bnrmllh "IVordt be ....eerd aan

'f00~ beclonen hebben, ti M."ODOW- de pokkep o'ferleden te liJn le MaDdalay. van WlIat
koopbar. tron" en 'lfa&rbeidhefdel lijn olie echter aan de OhID8tlChe bandel.wulen ad nea gegeTen IS om
WMl'bolpn d"t bij al ziille luachtfn ;;t aan1l"enden hllnne Jloederen achterw. te boU(1en.
om d. gri~"en, dIe ootitaaD Ii]d, te~ren. Dd St.oombootmaateeha,pp1j "UIlIOU" beeft 100 nen
Wil kuDDeD du binDen kort groote. verálll~n in bur halfJaarh)klIch rapnrt gepubt~rd, en beveelt
\)Ddencheid~ deelen der w,reld, WMl E~land daann een tuaschendlvuiend aan 'tan £1 per aandeel,
wat ti IItI!'geD heeft, te gemoet lieD. lnliillchen ul VTl) van mkolDltl&nhel84tioll Dil directeuren et-eUen

Jiogopartlj in Eng~d.n elelen ,.u I~n 011- 'foor, de reet VRn be~ g"author~erde ka'pltlll\l. bl--
aangeroerd laten om het lDinis~rie,~" de gnJae ltaande IUt 7.~ aandeelen, mt '" reiken. ZIJ lull~n
.tutalD&D aaJl,oerder. ÏIt. te 'be~~jlten; 11'_ 10 de eerete pIaate den aaDdeel~lldera worden gllOf-
daar "erukm ,an. DiIh wij will. 4jJ( tijd Diet fNerd. Men beeft echter geen plAo ob! meer dan de hlll.,e
",oonUUOOpeD. "; kapttaalwurde der nieu ....e aan~len up te YTlIi-rer,

De K~ Gemeente ill{'JlukkiDjr ".r wat tot en dat pI 1r8llclneden biJ tenm;nen, met tll88Chel.
bedarenD gekom.1I naharerlone .... overi!iaDÏDg O'fer ruimLe nn drie maanden, w~ de mellwe AIUroec.
da willekeurige _del.hle VaD "0 4ei ,. Eerw. len, wat di't'jdepd aangut, op' ,{ellJken voet zullen
Kerbraada. Nil ecbt.ar il de tpUaiJlf~r JT09t, .taan met de ollde :
Yeroonaaltt dOor het ~eede beroep dM ;pa. Steg- De 1Irojmt sal WMl'8Chljnlil~ op 13 ltlel met de
ID&DD, de Ij,eraar 'foor het ROlU!.~ (P), 'fan malM - de Kup nJtrekkell. De'Pr~o"" IS hln
OudWhoorn ontv&Ilgea heef~ H., _: ... "eueben op ft Apnl MDgelrompn 4>

dat er lpoedi,g een einde aan kom&, .. Gat Da. S.
.erklaart wd hij~' doen. Uw _,~&n ,erdee- "'- PJ,mouw, 10 ,i\.pnl
ling 'fan het dlelllt1l'erk onder a. J(_~he Pruil Gortscbakoff, 11 siek. Het bednnen von
l_rareD 11, al)Da insieua, bet -.. om,"~)iI parbieD groole wreedaardjIlbeden door dil Bulgaren op de
genoegeD te I':,nIl; maar ot meo liet, ... Det tan Mahomedaanscbe be'fo!king 10~uwelie, on4er Ru&-

pllll, ....ewlCl:lelld een ftIl de beroerden" der gemeenw·'~t. &al PI: aieeb.n intoed, wordt bëve~t1gd)door dIl Morning Pari/,
eelnicz'8tliei ,olgen, il eene andere natg. lit ,oqt ~iJ tWIjfel met verdere biJlOnde.rbeden

et hard I&D. All het waar il, wa\ iii d~I~ten I - _- - - _<- -

...erteld it, dit de a1l'l@er ...an DL S., :a.: .uodi~ • Eng~lacb 'folOrop I .Koe z.;;l .d ga." .L; rJ"~eb,,de
Radloff', ill .ai)D& pbedeu opeoltjk pt.Wj ~oor de ...1 fl" eéu ,IM, tll"t .

I ... 1 et ~"

KAAPKOLONIE

(WeblterB Ág6ll~ur)

Port Ehzabeth. 4. Mei 1880.
(W waters Ay6'lJ.tU,"-1)

Plywoutb, 9 A pnl 1880

een trein ver-
ten getale
beYooden,
bun trein,



'1'18 en 00 een v,e:rk()Olliihlt411"p,~u(ie~
Getwge bad 'or'o ..rnCIIl<l,

kAnto 'r,
hem e8DIIle
'I'erk.xlp IOU
krijgen
woord 19
Dlnll' jl'ekrell'eo
'l'8rtooode cheeque
£824 lOa. Al dat
pin!!, werd er $6D O{'~lJI"lIllD~JI4'
houder oPl!'em~1rt
paarden, die hij kocbt
de DUmmel'8 volgden
werden door Walker
en (9) aall McGregor
ontving er nooit het
OOit eeolge

er
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In

plWhtg~vo&,
ding ~eft. echter eens de seboohijd 'I'erstreken,
dan meent men, vooral teil opsiebte Vlm de jong~
lnel8.jes, vohomen gellMg gedaan te hebben, op het I:ne:WleQu-uelll
hudget van d~n huis~der wordt voortaa:n een seker
bedrag !leschrn!)t, en op het oogenbllk, waaropde ver-
kregen kennie, die toe!) nog steeds vrij eWmentAll IS,
de II'ropdslag, sou behooren te worden tot verdere
degeh)fe ontwikkelinfI:, 'op het oogenblik WllArop bet
jonge meisje, dat thana Q1et1 begint te tellen, bar. be-
kwaamheden naar neiging en aaDleg zou kuIlDen
aanwenden, en hare kegnis buiten den lI'ewoneD, ti.na-
len kriDg lOU kunnen ultbreidén-op dl!t oogen\hk
houdt alle, op. Het tonge mel8Je keelt In ha1'ln ilu..r,"re;n.
tamiheknng terng MRnr nl te dikwijls viDdt lij daar
een volmMkte onve~hilhgheld voor alles Wit
wetenschIlp, politiek of letterkunde bet;reLtkillil
een volstrekt gemis vab algefn!!ene con be~
ongelukkig' parti-pnl van de IDeeste dill
liever tot het peil der vrouwen IIfdalen dan te u."numl'
de vrouwen ID Dun knDR tot bun hoogte op te voerên ,
--en dat lI!lee te zi\meD een omgevil g vormend, wlU\r-
in de dampkring hoe langer hoe benauwender w\.rdt,
e~ waarlD het helderste licbt allengakene gant kwijnen.
Viln studie il geen sprllke meer. AlleeD wat de
portefeuille VIIDlhet Ieeegezelschap brengt, wordt met
meer of minder Inst gelezen, geeD erllltige keus,
geen leiding, alleen bet toeval beslist hier En daar
Wie sicb met blijft ontwikkelen, "chteruilll'lll~t en on-
tasrdt, zoo liet men de bevalligste Jonge meu)eI, die
bil bet verlaten van de school recht galven tot de
schoonste verwllchtUJgen, 10 venolg v,n tijd leer
alledasgsebe vrouwen worden, IOnder te~Dwlcbt
teke 1 bet ledig en de verveling van lpeDlg gelID,
zonder wapen tegen de moeilijkheden en tegenspoe-
den, die onafsqbeldeliJk ZI)" van het menechelijk
leven

;Ik bMst mi] er bl) tt! voegen, dat er ook op delen
algemeeqen regel tal VRnuitsondëringen IJJD, mll8r
wat bewl)zen die f WADnMr men Ziet, hoe de edele
en degelijke hoednnigheden, die der hollandeehe
vrouw uit haren I18rd elj!'en 11JIl volmaakt goed kun,
nen samen JZ'IIl'nmet uitgebreide kennis en een helde-Iren opgewekteD geeat, is bet dan Diet te meer te
treuren, wanneer men In de zamenlevlDg 100 vele
IDtelhgenties lu\ntreft, die tot verRangenammg en ver-
hooging vlln bet peil der llesprekkeD louden hebben
kunnen medewEjrk~J1, mMr WIeT voortreffelijke eigen-
schappen ten ge'lrolge van hunne dsgelijkeehe omgeVIng,
lis verstompt en verdoofd II)n P

De geneelsclie bevolling is Vltn latijnsch rRS, en
dientengevolge bUlten~een levendig, enmousr ....l.,!li
druk en we~leng DIl' goede of kwade ei~:en'lIChllp-·il
pel;l, sooale men bet noemen WIl, weten scherpe .... 1.... "",,,
ho~ken VIID het kalVlnisme III te ronden, en dnlgen
onéindig veel hij tot ontWikkeling VIIDde vrouwen,
dlt:ICh met dezelfde .. ken bezighouden als de man-
ne en met geestdnft voor of tegen dezelfde
w n paru] kiezen Ik zal miJ wel wachten om te
WereD, dat men te Gent\ve geen vrouwen Mntreft,
In iJietl wat den geest verheft, belllngltelleD,mRar bet
IlW Uitzonderingen Te Genêve behouden de vrouwen,
tot' ID de werkende klll886, de eene meer, de andere
minder. lUIt In leien en maken II) gebrUik van de
volkebibliotheken en VAD4e veelvuldige ge1egenbedell
om een koatelooze, onderhoudende en leerr.ame lézml<
of voordracht hl) te wonen

De stMI besteedt )MrhJka 20,000 franken ten be-
hoeve van cursussen, welke aedurende de Wlnt ... m....n- '1 1.",,,~i,,·ln'... n
den dour ~lIlde mabnen, Uit Zwitserland lell of
Uit den vreemde, over verschillende anderwerpen
wqrden gegeven Een dergehJke CllrsUI belltaat ge-
wooDlIJk Uit vel'8chlllende voordrachten, welke DIet
langer dan één uur duren, betgeen den redeD"8l' de
lI'el~genheld echenkt over een of IInder onderwerp Ile-
noegZll8Ql Uit te welden, zonder daarom te,veel van de
aandachti van Il)n hoorders te vergen. Dele voor-
dracbten worden gehouden In een leer frMlJe 111111
vnn het UDiverllwtllgebouw, wellre dUizend personen
kiln bevatten NMst dele wetenscbRppeh)ke en let-
lerkundlgt! CUr"U8sen worileD In andere lokRlen, eveD-
eens koueloosJ CUl'8U88enover mdltslneele onderwer-
pen geliouden, meer bijzonder ten beboeve VIIDwerk-
heden V.oeg durbij, dllt boveDlhen tal van cursu&-
86D tegen betaling worden gegeven en.teed8 voor eeD
lIanllenhlk pnbhek, en g1J lult begnlpen dllt le Geneve
het ondemgt op de school alleen strekt om de deur te
ontslDlten voor verdere, ontWIkkelmI<, en wel In eene
omgevmg, die hart heef. voor alles wat verstand en
geest kRn boelen

In Nederland ZI)n de omstandIgheden voor de mels-
les lilt deD beschllRfden stand zoo gUD8t1g DIet De tiJd,
die alln bet allnleeren VllUvreemde talen besteed moet
worden, WIJ leden bet reeds, maakt het haar on-
lIIl<lgehjk de andere vakKen grondig te bestudeeren

Wel werden ID de 1&I\t&teJareu ook In onse groote
stedeD geregelde CUl8U886n voor dames gegeveD In ge-
scbledet1l8, letterkunde, aestbetlCII, nlltnurh)ke histo-
ne, enz , m8llf IS het niet te betrEouren dllt men rieze
alleen dankt Mn de per80onh)ke toeWijding \'IIn hen
dIe ze geveD, en die, wel Terre nn er behoorhJk voor
belooDd te worden, Zich er Yallk nog geldehJke op-
oflenngen voor moeten getrooet4tD? En dan II het
ze ..r te betwljfeleD of, ten gevolge van het gebrek &Iln
jl'enoegzame gtQndlge kenms, onze Jonge meiSjes
8teed! In It.aat zIJn die curSU8!en met voldoende
vruch t te volgen, hetlZean te meer te betreuren 18
omdat Ill, Zlcb later ontWikkelend dan bllre meer
zUld~hlka lustel'8, ook in den regel later huwen dan
ID ZWltserlllnd, eD derhálve over een tussehenuJd te
bescblkken hebben, die thllns meestal verloren gaat
Wat den kiemen burgerstand betreft, die 10 ZWitser-
land biJ IIlle cursUMeD Mn I&IIDllenllJk contmgent toe-
hO<lldere88en boelt, voor dezen wordt, In du op::1c\t,
In Nederland Dagenoeg niets gedaan

Wordt er door ooze JODge meI8)esp;ewerkt, en ern-
etlg Ilewerkt, men behoort, om het evenWicht te be-
waren, ook voor bare ontspt>nmnll en hnre vermaken
te zorgon Waarom II)D de drukke en woehge cen-
trums vlln besebllung, als PftnJ~, bijna altl)d meer
beyordehJk 8an intellectneelen IU'beld dlln de stille
provlncleBtAd of het platteland? Is het DIet ook dilaT-
om, omdat de deDker, na de UItspADnIng van ZIjnen
geest, nn zelfatleldmg Vindt ID hel.f!'een hem omnngt,
omdat dUllendellel IRken bew dRar belang Inboele-
men, meuwe gedachten biJ hem opwekken, en aal)
ZI)nen !Z'eest een 8Oortgeh~ke oefeDlng scheDkeD, "le
de wal leiaar ID befl!'llcbtige streken maakt, die bij
het dalen uItrUIt van het khmmen en omlleke~rd ?

Rou88eau heeft gezegd: "Het kind begmt DIet g!-
makkelijk te deDken, mMr zoodrn het zulke gedaan
blOeft, boudt bet DIet weer op" \V IJ moeten ODI er
dus voor wacbten de )eugdlge herseus te sterk In te
s~nneD, maar t,egeli)kertlld bedeDken dat de g~8t
IlIeL lOOIeer door te veel, ala wel d()Of ODnutte en ver-
warde kUDdJghedeD wordt nrmoold en veretompt.
Wanneer het onderwIJ8 op eene beldere en lOgische
WIjle gegeveD wordt, beboeft men nIet hMg te ZIJn
voor eene te groote UItbreiding vaD het programma,
maar, IQ lOjl'l8Cb verbaDd daannede, moet men de
leerlingen deugdelijke lIt1.e)(iing en veretroollng belor-
illn

Ik lOU aan onza hollandsche JoDge mel8J68 zoo gaar-
ne Wilt meer DIltuurliJke, ODgedwoQgen VloohJkheld,
wal meer pret vel'8Chatt wlnen lieu En dat brenllt
mIJ van zlll! lot eene opmerkIDg, wftartoe het rapport
VIIDden beer Steyu Parvé wil 8IUlleldl~ geeft. Met
de grootste opletteudheld en de harteli )ka~ bellDg'-

I
Eerde Bezending WItI TEllKLEEDE-RFN
I
wordt nu ontpakt door PAOItHAM <t 00.,
AclderUysfraat.

Ezels

was
Centmverboor Ge

gev1\P:.rene woonde
als £,evRo.rene, wien
baar met slaan' Tele
buiten gerold, doch
en dl~n8 vrouw
twee weken voor
de open hand
bad,,inng bIJ
litiemanncn en "~"RrIO'An ...

ZIen, doch wal
bed gelegd door
op getuige sicb
toen bl] de verslaeene
ken op bet geucb t
merken bevonden
"'eer ondervraagd

WRS ~e,,1 dronker
laatste was nueb
wnll'gelde met,

John Fr" nci ker te Papendorp, ~e-
tUlgde dat bl) liJD vrouw ZRI!' buiten
brengen, een band om Je, een om het ligchaam]
HIJ had baar gezIcht , de vrouw zat a
dien IJJ,I r~l!top en was zek~r, dat hIJ b8io'\r
niet zeer had I!~maakt Ook bad hij !lellen, dat ~e-
ml gene banr later eem schop en een ltla!lllaf, WMr-
door ZIJ omver nel alJ weet met waarom ZIJ dien
slll{Z IlRf Telemaebie w~..rgaande, sloot da voordeur
en litt de kombuisdeur open Hi] bad ZIJn vrouw
door de voordeur buitem gebn.gt

Oentraverhoor De belde deuren bevinden
zich telIenover elkanderá Hl] kende gevAnlojene ,,"ord,
die altijd met overledens zamen dronk HIJ zag met,
dat de overledene naarjbulten lIerold werd maar wel
gedragen De schop ~erd toell'ebrAg\ met blooten
voet IIIJ bad later 'l'eltmaoble ZieD vertrekken
HII had overledene nwt meer gEZien dien avond
·Wee~ ondervrsazd doot den Hoofdregter HIJ ~ad
het lijk den vulgendel1 dsg geaien, doch geene mer-
ken danrop waargenomen '

John September, eeli klein kereltje, getuigde, dat
WIJ met zijne moeder te J>flpendorp I..efde HIJ} I
de overledene gekend Op den dAg vnn den IDO I
toen hIJ riaar water ..re~ll&ld bad, had bIJ !levIIn !
lleZlen HIJ had da gefanjl'tlD8 iemand; met een stu \
door de haIr~eopende dein aren alnan, maar kon Diet
lien wie ZIJ sloeg D~vertoonde stuk berkende ~J
HIJ bad )reen Ilerucbtl; zeboord , alleen dit, alsof
iemnnd op bet bloore It)f llesla;ren werd HIJ ging
het bUIS zes malen vO!lrblJ HIJ had tllets VRn ae
misdAAd ge,eten, voor dllt zIJn oom JI\II]J1e het kwam
medédeelen
Contraverboor Gevanjl'ene wa8 geen fsmltte

van liem HIJ bRd met 1llemand over de zaak !lekou-
keld HIJ erkende het gelUid, dat de gevangene
lemaDd op bet bloote hJf 810e1, dMts.nn, dat Z~JD
moeder bern ook wel ee~s een pak gRf op den bloole
HIJ bad OIemand meer IQ het hUIS )!',men en kon niet
verklaren, hoe gevangelle den stoK hield Jobannll
hlld bern Illet gezIen Hij bad over hHll!len hl} gezlllD
had met niemand llesp:oken Dit alles WlIoS voorge.
valle!:t omtrent 6 uur ln den avond Toen hiJ voor dJ,n
derd4!D keer W!18 vo >rijiJj!ekorneo, sloeg gevIIngene
SlIrab nog Vnn den ~ ligenden dag hsnDnerde lit j
aJch mets ,J

Wet r onuervrRagd <Ibor den Hoofdrellter -I'll]
kon h~t hUIS goed de ~~chtpRrllJ WI\S l'oorg~valliln
biJ d-e kombUisdeur ~ Niemand hlld hiJ booren
schreeuwdn, j!'adurendO! itl de keeren, dat hiJ voor liet
wattr de deur VOorblJ!llnjZ'

J ..hll ZeenIlllI, pohll dienaar te Papendorp, ~
tUljlde, dat bIJ Zich om8treek8 9 uur naaf TelemRcbles
hwa had begeven, 'l\all1 hl] een dood" HOUW In de
kombul~ op deu jl'TOlld, vond bggt'n OevRngelle
leunde half hg)(end III ~D ho~1< De kleederen der
overleddBe wflren ,zescbeurd In de kombUIS had hl]
twee stokken !\~voDde", de eene Ar ultzlende als e~n
bezems tok en de andere !lils een bl]lsteel Merken van
bl led bad hiJ DIet op dIe stokken gevonden, den vol-
genden m"rg~n zal< hiJ etlb bloed merk op den bezem-
sted HIJ hRd gemog~ntl !Z'evl'IUlgd, hoe aat aoO':le
ligcbaam d..ru: k" aIO ZIJ bad geantwpord, dat die
vrllU'V was doudgevnllell HIJ had baar DIet dlan
avond !l"evan!ren genorneÏ), wnDt ZIJ ontsnapte D®
volgenden rnor!!'en werd .tIJ ong€V6t1r dne mijlen n~'n
bet dorp klJzerplaat :etRnlidu genomeDi Den 7dtl!lJ
brn"t hIJ het hJk UIUH htl~ bl.splt.uu

Coulmverboor H 11 bad den bIJlateel mat
mede"ebrugt, omclat hiJ er ook deo .ulgenden m t-
gt'n ~een blo~cI , p vuncl IlIJ kon op den groQd geen
te"kellen Zlel1 \an eelle 'w"rsteh~, biJ hlld slecbts
welmt!' bloed gevonden, alaar zllg op Sarab dne won-
den III de ZlJ

Terw!JI biJ bet hgchl\llm hlld oDderzocht, waa gf!-
vangene w6¥gegllAn III de nnaste kRmer HIJ legde
het lijk op eeD bed Vplg-ens bem wae gevangeDIl
dronk"n Il~we""t, doch tiJen weder 80~~ Het hjk
WI\.Q Stl Jf en k JUd

~ LeethflUl, 8u~rlllt~odent VaDSomel'8at Weat boSi-
pItlla', herinnerde Zich tilelI bet hgchaam vRn Sara.
In heL d< "Iehnlil werd h'llbrall't, ,oor bij~ onderzocbt
WA' ,,-ewor,len cl "'r dr !toss

\\ , I I l{ l"a, mCdlCljlien dokll'r le KnmpstRd, zelde
dat biJ h~t hJIt op den 7en ~e.zl~n bad Het post mor-
tem enderzot'k hlld Ullll'e~mgl, dat Sarah aRn de ge.
voll"en van de m!~hal1cl"ling gestorven wILs en dacht;
dat d~ vl'rtoonde Btok de \Vom!"n kon toebrengen lil)
dacht Diet, dRt de me~ken op (i~n stok bloed wa,
ren Hll vond op bet h~cb9Rm tal ..lIn kneUZIngen,
mllJlr er was Diets Ilebruken

• ConLrtlVdrhour Ilo dOKter be86hoUlWde 8YII-
coJlle als de Of)lDlddehJke) orunk vso deQ dood, bet.
welk evenwel i'Cheen ttl 'trtJden met bette ..n Tnylur

I hIerover I\IlDwerkLe, nl dat men O!l deu dood bl] deze
Slakt<! bloed ZI\I nnden III de kamers V!lD bet hart~
hetw ..lk door !retul"e Dltt gevonden WM W I\t ct"

, wOlld~b op de slapen betrpf, kan getulge DIet telllteu
of ZIJ .,..areu toegebragt dopr een val of op een anders
wijJ:e. '

, Dtl l8Ak werd hle'rmled,e,;vDor de kroon ~e810ten
! De JUrie vODd 8chuldlj! ~Il strafbaren
1 doodslag en beveelde ID de bllrmhartl!(beld van
& het Hof aan Het was 4 jRren dWflngarbeld

Tf'i/ham Walker, nnemtlr te Killapstad, be-
aebnldigd van bëdrog VIer verschillende boof~
den, dl anders dIefstal HJf pBRrden. tên nadeel&

, van AndreRs Obl8sun te PleItte Dlel !.'Cbul,
,dig 'oor l{~vanlZene adv UKlIlard

A Ohlsson, koopwa ge.tulgde da~
op he& elDd VRn bet de beeren Oau-

Cloete
insolventen boedel van
pttvaten boedel
G W Steytler, pn vaten boedel van

Walker, berkende rde papiereu De
oedel WRSnog niet nn"A''''A.''''' i er zou geen dividend
Il tbetaald worden j

De zallk werd hierm
De Mnklagt vaD

I1R een bemadsiagInI{
J ltry bet met schuldig

- " .vogelstraisvooeren.
DJU ODdel geteekende kCXW' iedere hoeveel-

heid Strnlavederen • la,op kantoot' van
8 ure v m tot 5 ure nm

tt.""-\jlnt1,df,,.,,'ptet-l!.:pnd() \\ orden

M"I, voor de
RWlJZER,lu

Kt!rlitcllOCl~I. te Caledon Ret
verwacht, dllt hl)

Zendlngwenc op bet

voor
op

3 JDuij aaast,
V OOl1I11ddaga,

in tront van d. Open~ Kantoren. De Pacht
gaat ID op den laten '.hJ 1880

Terselfder tijd mt !Wor.den aangeboden de
Pacht voor één JUl' i\iUl het HUtS op DAN~.
KRAAL.

CIlA.S. 1st, FRYER, Secret&rill.

Kantoor van den 4.(qeebnJllll'&&(l.
Olanwilliam, 19 ~.,ril1S80J

,.
TULBAGH.
. ~~~-----

'"'ti ARTHINUS P. THERON neemt bIJ <lMe+'-:1- de gelegenheid, aan Zijne vele Vnenden
en het geëerd publiek iit-Let algemeen bekend
te malten, dat hIJ DOl{ gt'reed 18 om heil te
ontf'angen lD cijn weJ:beJrend LogJ6I!bulS ala te
Toren Reisigers door of Bezoekers aan ons
oud Dorp p.n1len alle ~makken vinden In dit
ruim en YB,l u;gen~ Logieshnis, en zulten alle
oplettendheid onhanrn. DIt Huls IS centraal
gelegen iu de Kel{kitraat, nabij de Publieke
Kaotoren en BesiR¥dtn en beeft een van de
voornumste .tanden in bet Dorp

Jagters kuunen ~t J'at.rden voorzien war-
den op eeni~ ~bb_, en el' 18 stall~Dg voor
rnim 20 Paarden. Bjjt~en zIJn te be~omen
zonder etlJlig verzuilil, ~D een ?assagtt"rllkar
ootmoe~ aUe Trelpen nq de Knap of Beaufort
West Besoekers kllllnetI dus verzekerd wezen
dat ZIJ alles sullen vind~n wat Doodig 18 voor
bun gemak, kgeo zeer bi'lhJke prueon

Let Op 't ~: :1U.RTllINUS P.
THERON, Privaat Logieahuia, Kerk
straat, Tulbagh, ~nover het PakhuiJ
vu de heerea ge:broed!rI ALBERTLTN

·.I~ "ZuiD jFnIK~AN" E\
" VOLKSVRI~i1I,.J1

DE loteekealnf op dIt bla,1 18 In de Stad
£1 168. eo ,~ de BUIl~"dlstr1"ten .£2 4.a ~r

Jaar. vooruit betaalb"4f'. $n eillen Inteeten.ar
tI'"cdd' dne volle bladen pn weet.,IOCl(8&Ooden

W' zij die voor het lIlad ~euchen t4
eedanken ~ten drie ma.a.nden voorwt
leennw pven n.n hin voorne1Q.en.

Agenten vbor de c, Zuid-Atrlkaan
en Volltsvriend."

Allee
AlIWal Noord
Avontuur -
Beaufort Weet
Beth ulie
&ehof
Brita ToWn -
Bul"Jlertldorp-
Colesberg - - J 14 Knobel
Ceres - - 0 ol. v d. Merwe~C.zn
Caledon R C. d. Vllhsl"l
Cal VlDIA .A. tlUl Reenen

W jJ Terry
Cradock J J. J Vlln Rensburg
ClanwllIam ~- - J IJ NOl:Jl1lrb.
Durban P. lO' Lmdenherg.
Diamantvelden - B 1\eet.
Franschhoek • J 1 le Roex, P. du PI
Fraaerburg - - Gea HodgBon.
George - - J ~rellen
Graaff-Reinet P A Luckhoff
HeIdelberg - D. ~ Mar&l8, A sn
Hum&ll8dorp A t Obmpplnl
Hope Town - M." Louw
HlIDover - De VWlel'8 &: Centb VJ'tl8
Hopef\eld - - • D. M. Slabber
Kroonstad - H. J. Morkel
Krak~lnYler - - Ign L Ferreira
Lady8lJlith (Ri.eradale) Á. 9 H van Velden
Lady Grey (Aliwal N) .(J.O, Cloete
Malmeebury- _ } B. Wethmar

lCd, Greeff, D w
Middelburg - - Ju BenDle
Mnrraysbllrg - J J.J Mantz:
Moeeelbui - - E. Meyer, N zn I
Maclean
Montagu
Natal -
N lUIlaqualand
NlWIreth -
Oudtahoorn -
Philadelphia

Gedrukt biJ SKUTS AI ij'JfME\I, \0 Jl
Kasteel IIIMd Kaapctad.1

H. R UPE:RTI,
KOOPMAN,

SCBBt:PS- itN tOlillSSIH "INT,

l'e Rnad hield mRllndehJkscbe
'l"ergadennj!, de Cll'lele
COlDm~n8, als leden Kotzé,
LeWIs, Sogant, parker, Libdenll>er'll. McKenlle, Hugo
en Iogleeby

I)e Inspekteur vfln
Het lUidde, als meestal
stil!' De welleD II
stRnd te houden
me('- korte sektlen op
ZIJDde toebereidselen
III de wegen In mAPril"r"
die wegen veel beter
ze mt bRlIden VRn
men, mAAr er IS nog
dMr ID de etll'!!te
onll:lddehJke ge
IDstAndhoudlDll', die nU
door MnwendIDl!' \ an de
gen8 het rapport DU reeds
men ze bl] de hand bad, 1{"'Ul~I'~"

het goedkoopste UIt te
Ranmerlreh)ke eerste u
den ng blld de RR...d
mUIleleIs koopsn zou,
lI'0trncbt ze voor £2';; btJt
de w9rkzaamheden vRn
ezels druk ID vmag en
paar extm !lroote, door
volen, werd £37 lOs het
dat de voltoolJlng der .n()ilMio....,... ·A.I,,'"
dering In de markt
lemant beefl op 't
be.chlkklDll-!Je
AAntal trekdIeren zal
1I'l1881e,beSl.I\8nde U
LIndenberg

Voorte werd
een onjleluk, "'A,n,lil"'¥
Raad bl] den 1
de nVler gevaII
veroorzMkt hlld, ..... ,,,,,.(1 ..
Durban, PlI de
vergoedIng aan te
van 'rVl sLerford en
doen wetel, dat ollmlddelt
dommen op.;~teld on de
helDingdrl\lld verwl]derd
IDISSle ter ilv",j,"'~J~i",a
door den beer A
van bet terrelD ID dil nA.hi ,h';iil

lo mogeD IDsluIteu,
dier vergunnlD{Z geeD
bepalIng, dat er lieD
opengelaten eD dat de "VV ... h ...

be<tMlt Het rapport
\i oorgelezen eep

Raad der nfdeehng ru{JI18'~lnlinl
den KM~cben RRRd ino,b"'-'An.,,,
betretleDde raadt!lld
Gmelte gewIJzigd te krl
nnll'}e bewerken In de
lO <liJervoell6, dat dl
van alle VIJf Jaren zal NA.~.,ib"A"

met tot de verlanll'de
gunr

Op voorstel VRn den heer
den beer Stlgan werd
~ mme,? met de
zal nemen voor b~t
scblkte lokahtelten

V~l1!ehllen een brtef,
Smith den RaRd vorzocht,
WIJobergsche stllUpn Daar
bnef werd voor kellDiBgev

BIJ nu= voorgeluen

Afdeelingsra.&d vaD- Worcester.
l

H1ER6IJ geschiedt Ken;nisgeiVlog, dat door
den Raad del' Afdeo-I)[~-g Worcester, op

eene den ] 6den dezer gebbuqeQ Vergadenng
eeue Belasting van Een e~ een H~lve Penny
(lid) per £ voor de dienst der Wegen gelegd
IS op alle daaraau onderw~rp,en ':vaste Goederen
10 deze AfdoolIlIg, en dat di:iaélve verscblJnen
en aab deD Secreta.ns ten dltlns Kantore te
Worcester, betaalbaar zIJn lid of! den !sten dag
van J tiDIJ !lAnst

Mede wordt kennIS gegéven, ~at maatregelen
in regLen zuILen Ingesteld worden tegen al
degenen, die na den 30sten JtiOIj; nog met hunne
belastmg achterst!l.lhg moge~ cijn.

lf T. STANDEN,
WllArn. Sêcretarlll

Worcester, 19 ApnI1880.,

,1
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Schutmeesters Anderen
WORDEN vrlendehJk 'Verzocht aan den

Ontlergeteekende keoms te geven, ID-

dien bij hen het bleronder Wschreren Paard
zoude aaukomen, dool' wlon a]lo billijke koeten
IRlllen betaald worden

Een Va.al Donkerbruin &uiDpaiard, elk
oor balvl! maan van achteren. Gouvernemente-

I merk op. zIJn nek) onder het ttiflll,ohaar eo op de
regterztJde waal' bet voorkuaaen van den Zadel
valt, een WItte _plek

het Nederlandsche etelsel, dat een dllootriee
het boofd van lettere school plaalst, met geIichikt
vnor bet orgat1lseeren van avondbIJeenko~8ten,

4e leerhngen koren, tooneelvertooniligen,
tti~~ea'u.r,I',,)(mt, konden uitvoeren, tot voldoemóg van

le tot bl)womnj!' daarvnn z0uden warden
uj~enoddilld

PlI8rl -

Potchefatroom
Preton&
Pearaton
Piquetberg -

Porterville -

Riversdale
Richmond -
Ruberuon
Riebeek Weet
Someset Weet
Stellenboech
Steynaburg -
SwellendlllJl
Salol\uba'b.
Scbletlontem
Sutberland -
Somerset Oost
Tul~h
Tarkastad -
UItenhlIjle _
ITtl'ech t (Tra1l8Vllai)
Villiersdorp_ •
VictorIA Weet _
Wijnberg
Wlnonrg

WelIlIlgton -

\\ OJ'Ce8ter -
" IIJ0wmore

WieD men een groot tlllent van oader-
kan ontzeIlgen, wIsten van de todbeel-

8teeds uitnemend partlJ te trekken'; II)
Vool'ltelllllgen aan als de beate oer,mng

u"en, voor de voordracht, eD miJn, ~r-
ng beeft miJ geleerd, dat er "!leen

middel 18om met gemak een vree-mde
leeren 8preken MODlIIl!{De,WleDS koet;hJk
~el'8tand gep8lud glOg met de bemlDDehjk.te
lelde er van "Het IS eene oefeDlnll', dle ik

van loeden hUIZe geenzms berlll¥!hJk
diegenen die zulke ontspaDDlngen -veroor-
Ik eteeds van ImpertlDentle beschuldigd"

IJke avondfeestjes lOU ik zoowel de 011-

als de onderWI]lere88en WilleD Ileo ~eel-
Zij zouden het bUDne tot,vefI\Rngen.mlng

en biJdragen, hetalJ door een korte voord~bt
eeD of ander VO\lr allen begrlJpehJk ondeJ'l1f'erp,
door bet doen vlln eeDlge vermakehJke chilJll-
natuurkundIge proeveu op deze WIlle "'Uitnl-

en oDdelWllzers de banden van htrte-
.... 11;,.",""'... 1 ng en Tnendscbllp worden veret4rkt,

vlln belde partl]en,ook na bet elDde d~r
te duren Thllns ziet men JlIIár el

met bet verlnten des !Chool ook de be-
.C~""'lU~(l>U tU8llcben leerlingen en ondelWl J1e1'8geheet

, loowel de prH'alltollderwl Jler als de
openbare !Chool, wordt ID Nederland
bescbouwd als beboorende tot -een

, mIlD laat hem geheel over _D de
taak, van steede weer weuwe alUiert te

JULIUS VOSKULE,
PÏJplrllip, Kenhardt

mg van
om de wet

GOlernment
eene .erande-

vute goedereD,
alle drie In sled
De Ralld bt>Aloot,
te kunnen over-

WORDT bekend gemaakt"dat bet den Heer
van Leven en Dood bl;baágd heeft tot

~lCb te nemen, op 4 Mei Il, 008 gelaefd Docb-
tertJe • .tOUANNA LOUWENDRICA, In deo onderdom
nu 1J.ar en ~ maanden. Vl~ betreurd

C 'fAN COLLER,
B V,Alf' COLLER,

geb WEBER

gesecolldeerd door
dat de Inspektéur,

jra,aWU6<leD,mMtregel~D
boomen ID ge-

J de beer Brooke
wtlg te maken VRn het
KIlllp'lCbe Vlakte De
IU\nreuomen
ven vau deD Clvlelen
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