
.n
,
0••

'r •.at·

-1'" m
· <le SW
.:l .... {Se;
eelteo,.t
I.Qndl!Jl.

cheJl :t~
'V'ool1dt

.'.U.ztl.

burg • .'

du P .s,

zn.

ntlifr$·

.n,

1.

. :-:puJ.j,.
te.

rWfl

'0.

;EN

· eo. EzeJ~.

. Goederes,

• 0 Sti-pill-

en ossen,

s, Voo en

1
VaD C. J. I'

OD LOMe

,osse Goe-

:17, Vaste

am. :Vêe,

OB.
,;

'. Capt RA
nouth April
poria. Cargo

1areia, fro.
l\!g'O grain.

\. Mag!loeco,

WDII, L 0

,e, for Natal
ISI!lInlan:-
•tal-M_"

,pt W a.m-
:eDeralL
I~A L!eirb,
:enenU,

" No. II

i !.l, ,
!

• I

Aa"eel i.
1., ·Di DB

~PSêaE'
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'! schap,,,De Stoombooten deler 1'appij ,
hp ,.·n Kit.ar.~,1 nasr ;, :

, ; ~ BNGBLAtNi>,:
~LM.~~ilIIl dm .n,I~Je!l' Djn~
Helena en iAwell6ion a~d.i\t~t'nd., op
tui~chelltijden. '
GERMAN" Kapt. Co'xwur;; 25'Mei.
ANGLLAN', Kapt. 0'91'&.'/,~ Junij,
PR.~TORlA, Kapt. G. LA'MgR, 22 Junij
TIWJAN,; Kapt. TRAVERS. 'p Jfiliji

N.AIC, UH IUST.!UENS ~N,··
V trtrekhn lij. om de i Vt'értien

aa~kolD!t ~an iedere Stoomboot
en! fens illidl' 28 dagen ze~ do l:)l()OD:lbO'o!t
Natal harej reis voort IlIlM .

ZANZIB~R,
te, pelag~abaai, Illh;;mbdl'o, Quilli

: [ : :\lo1.ambiqu Rwlelfgende.
R,~10urkanr,jes IVor 'e" tii ;.:ereiltt lt

minrl-r.!e Prijzen: .
V, or Viacht of Pas-»..« "00 men .

de, Ka.',loren de' Ma 'lschapp.j, in do
IItraa\.

In den Boedel Van ,.-ijlen dep, heer
~~

i

......4u ....1tEERD. ~I!rejPUlaU .. D
'.III. pet .d.ertentie iu ]

,~~ ODlr.n~ffi Ya" ,t':ifbei
:tI~h te ,GDldoe:u ran ,Il.,,._ku
~ t,! .. ; , . ',.' ,j!' ~ "

. . ~,- •. ~. : f

... ~., ...... t: "1 il!:de sfdeelinl( .Namaqu"land.
.DAG VAN MEI AANST.!
il~n le 'erbetereII, voor ~elk. . ' I
ileulll; Ossen ",il Koeijen "
i., ;. : I

HJl1U4;.NUS
" ,~ .<_

Dp Donderdag, d.~:20 ~~i.
DE Ondergeteekenden. d~ de Exec~rice

in opgenoemden Boedel.gelaat, zullen als
boven verkoo.~D. ' ;.;

1 J. ZekereJj Aandee1 in de ".elbek Einde vrqcht-
bare plaats iH Dninénfontein,' groot "circa"
1000 morgen.; g8iegen in do Kaa}>4obe vlakte,
één uur gaans van bet Station !Rondebosch ..

DUINENl10NTEIN is bekend Bis een der
meest. producrive plaatsen iu [de 0' middellijke
nabijbeid dor 'Hoofdstad-e-eu ia in alle opz£;gton
geschikt voor Tuin, Struisvogel en bijeonder
roor Vee Boerderij.e--Ruim Bonus zal geg!8Ten
,.-orden.

2. HA VE f-80 Uitmuntende Trekosseo, 20
welgeteelde iioeijen, waarvan sommigen reeds
gekalfd hebben. 3 Extra goede Rij- en Trek-
paarden. 2 $truizen, drieja.r~ Broeivogels. 2
Jonge do. (t",ee maauden oud). 1 OBSenw$gen,
bijna nieu". 3 Karren, Ploegen, J ukken en
'Trek~oed compleet, Graven, Pikken, Bijlen,
Scboppen enz. enz. 2 extra Zadels, 1 ))uipbel-
loop Geweer met toebebooeeu, '20 ~dden
Rogge (beste qaaliteit), 20 Muddeu prachtige
A.ardappelm",ren, 15,000 Bossen Deliriet,
quantiteit ~ti'oo, ens., enz.

EINDELIJK:
h-et gewone nascri.imcnt.

3 jaar
Gedresseerde Rijpaaroen,
Scbiet- en Juin'ou"s

A.antetllheesten, aommigen
staan, .' .':

Span gedreueerde Bastaard' i

Vettec;;1rlerino Hamels, gesch
Slag~r ',.

VettecYarkons .
Mud ~adbaver
Mud <tarst r.
iipan ~ien"e Eseltuigen, 3 u.....r·,ncan
Dagklirren, en 'Wat C7At>nrl ••n
zal ~Drden

Huisra,a,d, ' ,
. I

Glas. OD Aardewerk" I\eukengereedsqhap,
enz., enz. enz. j

J. J. HOFMEYR ct ZOON. Afslagers·

PAARLSCilE

Ilrandasslraatie ti Trlst.aatselaa ppij.

Z'Ul!LEN
Koeijen

llar!;tkraal.
Zij !lijn met groote

gebragt door

"DE qNDEIWETE~K;ENDEN WENSC: TE MAKEN DAT IjmN
I

Ilaqazijn, voor
. ! N'lT GEO~

• . : !

1.0 htrl Vette :tlalrr.~j!lea
60 Tnliossea
Z' Paardta eR

THOS, li.:FTILLIt:R, van
f)j'l'klcllr (;~'" taal voor Zuid fit

Naar Engeland. via Madeira. : ZULLEN publiek
I I!')E Kon. Maalstodmboo~ .cester. .

I Gf$RMAN, C. D. Cox- 0 .Donde
WELL, Gf)zag\"ocrder, :e.a1 als P'

. . bovellgemeid vfertrek~en op
~gsdag! 25 Mei, te .j, i nar 'I, namjddage .
~n lading ZP I ingenomen wor dr-u .na 12
uJU- 's m;ddags 'op dell dag van vertrek. Pas-
~erB gtlieven aan boord te gaan aan de
09&tkaai, iAlfred :9ok, nie~ later clan 3 unI' 's
namiddág,. .• . Publl·ek.iVoor viaebt of passage vervoege men zich ten' ~e
lUntore o;ian de Stoombootmaetsobappij Union,
N~: 6Z, A,dderleystrnat.· . :

Naar :Mi>sselba.ai,Algd~baai, K~;~--e~ SOMERSE
": - Oost Londen. ;;; WOE NSDACOP

al. \ 'E Fjon. l.(aalstoo!~boot ,
,_ ; j PRaTORlf\., G. qRMER, . nN

~. Gezagvootder, 1.a1 als' boven, pj' Z ht
gemeld vert.rek keu, op M,iandag,: 17 deakr, te .)ne, ac e en
12ldnr, 'sppiddags. Ocelli Ltdint 1!41;i~'l,~ I,,., ~ C' • _ ',(,VA~ ,

- mttn worden op den morgen van vertrek. I' Yas- Verdere anubevelióg zal
~ers gelieven aan boord ~e gaan: aan del 008t-
kaai, Alfred Ook, niet I~ter dan 11 uur '.
m~rgen8, :: .

IVoor vrocb t of pasSl\g~: vervoege men zich
te* Kantore van de btóoil'bootmaateqhappij
U~ion, No: 62, Adderleptr_~' _

N~r Poft Natal, &an1e~gende te )tossel-
. i'baai, Algoabaai en <rost Lo~den, lWeen
. i voor bet landen van ~en. ; ..
. ~! ' : I~De ~Ori,' Mulstoqmboot

. ._~-~) N!TAL,. F. iCBOSS, -In den
'JC. Gezagvoofder. ,zal alsi :bbven.

gemeld vm-trekken, heden (Zntnr4ng), lp Mei,
te 12 unr,' 's middags. Ge~n ladinig zal ingeno-
men "\vordim op deu morgen van v~rtre".: Pas-
sagiers gelieven aal! boord te gaan.ean dEjOost .
kaai, Alfred Dok, niet )~tel' dap 11 nnr 's

,., " j'

:morgeus. ; •.... : .
Voor vtacht of lM"s8l\ge,:vervoege men zio~

:ten Kantore van de SI(!om~tptaatsdhapplJ
Union, Nó. 62, Adderleyst~t .. --~----~-_--. - Op ,00

'~I tmt I)E
~ l!I!lBoedel,

ZUID-A}'iif:lhA!i!.NSCijE '. laten houden van een

1{ONINKLIJgE 14AILDIENST., ~J,~'d~~i:llta:E~~~:r,
heer MILLARD. Het te V","1iOOnl~1l
Vijf Kamers, Melkerij,
schuur, euz., met .een
TUINGRON D, met een
sieh uitetrekkeude tot
groot ::.73 vierkante
VOt ten, al8 vol
de Kaart, 15
u' I(r lal B••••• H' ..".ID

38,.40, 42, ST.

Publiek

VORKEN.SPADEN, SCHOPI
!' . .

N' JU]I ','

~ . ~ . " . '; j"
,. , 'I .; . :1-_, '. .!-~.

_,. ......... 'iJj;t ~,,' :r. 'c , .' " . !I, •. : f" ";

PUBLI~KE V~RKOOPI~G19 ~EI,
VAN.

LOQSQ GoQdel"Gn,
TE GROEN:ERIVIEjJ:l.,

AFDQLING 1(AL1lESBURY.

Op Donderdag, as Mei 1880,

. .

;OlfTSCHE i

. SPAPEN_-_KaapsPhe, Diamant, LyndQn, .
SCHOPPEN-Gegoten Staal, met en. zonder
VORiKEN " "Mest., Stal en
IJZER-Staaf en Bos, in ~taflord en Scrap
'Do. Hoepel en Plaat, alle maten '

HEINlNGDRAAD-Gegalvaniseerde G
'. Getém perd' IJzer !

STA.NDAARDS voor do.
GEG'ALV ANISEÉRDE DAKGOTEN, ....D'''·........'

en VOE~EN voor do. ',.
• P0TTEN, PANNEN, IJZEREN WIEL~L

en OLIEW:AREN j _ ..

E.~"eh~1i altijd feorhand ..á ~. . , ,

Véeren,

ZAL do ONDERGETEWKENDE
doolt verkooperi : - '

1. In dei Insolventen Boedel
W. C. LOFT'(JS.

, VORSTEN,

Eene groote verscheidenb~d NEGOTIE- ea
S3IEERWAREN, 1Rij- en T~kpaard, eienige
Artikelen HUISRAAD, ens,

2. In den In801venten Boedel van.
J. F. RAS.

2 Extra. Rij, en Tre'kpaarden, 1 Paar 'I'nigen,
3 Koeijen. ,2 Vaarzen, Schapen en Bokken

en de gewone Voorraad HUISRAAD,
enz. '.

PUBLIEKlt V
VA S '1"-,- ._._

TE
3. In den Insolventen Boedel van

D.J. W.WlO
1 Kar op Veeren, 2 F..-ze'lp, 1 Paar Tuigen,

HUISRAA.D, eDZ., elz.
J. J. DE VILLIE'tS, A;P.nr.,

;, EeDlg Cnrator.
W. P. Bank Gebouwen, ::'

Paarl, l2 Mei 1880. 'I
J. W. )tOORREES ',:;Fo., Afalagers.

'£2 BELOONING

<

20, ST.
. . .

Hebben I per. laatste
'Schop~lJ, Gra~en, Graafvorken, .u.,,"'''''''''.
.;Houweeien, Emjners, Borstelwa
Schoffels, voor 'I'uiegebraik,
'Heeren Werkkiéten, Scpaven, tscb~jlIl~~sif,ep
'Gnest's lIoefijzeTs
:Hoe:6jer Nagels; 5 lb. en 6 lb.
Patente Rose;Spijkers
Forby's ~n Ward en Payne's tsCh8.lIl.IMIChlj.,t~m
Hand- en Sp~nza.gen, 'I'imm
Palmhouten Duimstokken, lee-scllhs,kkjfr!l
,Baak en\Oog:8Qharnieren, T en Ki
Omslagep en Stalen Boorijzers, Bei '
Patente WatEirolosets, kompleet
,Amerikaansphe !ln Engelsche .u..<~""",u"" ..
Doodkistbeslag,:Chinesohe Deu .. u'vu •...,u

'. VAN ItOSTBARJ: .

aste Goed~~en,
IN 'DEN VOORSTEN OMTREcjviN

BOkkeveld, afdeeling .'~ba.gh.
- ~

'In!iolv~nten Boedel valltJonAN DUEL
WINTERBACH, Struisvogelkwefcer, en~1

, E Ondergeteekende, 'behOOrl~~ gea~hori-
seerd,' zal bij Publieke VeillUi,$' ter I}laatBe

~ 2' ~
1

ontvangen '

Ue k.t.

DE Sroomboote»: d.zHILi.j~ \~ertrt·k~~n Vlt.

Kaaps ad na r LOlldtm 0111 den tjllderen
Dif'l!sdft~; via Mild' 'ra "ii P[;ymouth, ~e Bi'7lt
Helena ,n .Ascelllri' I asnl1!i!gerHtd op b-psalde
Ios~cbel,.tijde". He:! IIr ka:1Tljes ,Ol or.len ui~lIt'reiU
leg~" e.t1' vermin.!,: in!! vrin 10 p~rcenl t't1!8ch.n'
ElIl!ol"r.d·;pn dr KR" "oloni~ en N~lnl. :
Mei .-~xtra Ma ,lboot, !:DUART CA.~TLE,

Kapt J. Do DY. I: ,
Mei 18..1nUBLINI CAStLE, J.; D., J&?J'RlES,

R!N.R. i

Woensdag, 26

:'.j

Weggeloopéll o( :Gestolell,
1~80, IN' den Avond van den 12 Mei II. nin de
j . Plaats Mattjeskuil, 10 de~ Afdeeiin~, een
j Paard met Zadel en Toom (Hengst}. Zwart
L kl,eine kol v?Or den kop, l~r acbWrpoot
" Wlt, eeu kielDe bolle plek Mn de regt~ijde

van de nek. Die bet Paard met Zadel en Il'OOlD
terugbl'engt aan den Ond~rgfteekendQ, sal
bovoll8taan~e Beloon:ing olttvangén, en éeDige
informatie omt~ent ~et Paatldi zal in dan~ ont-
vangen worden door, den Eilf'*aa r. .

iJ. J. ENSLIN, J.H.zn.
Boven Paarl, 14 :Mei 1880,

ANDERSOl.
GROOTE BEZENpINGEN

EU PI ~ d' ""SattX eja e~, _~ara,
VERWACHT

n .U Baron Aberdare."
Expcuteureo, ~el
Gebouw der KariJer,

Adderleystráat, No.
Kaapstad, 11

J. J. HOFDYR II , ._A .. _

l{ENNtSG~VING~
DE KAAP DE . HOOP

; . "

Perm.nente Bouw-, Land- eh ,-',.....::,....:".,..""..,ngmaatscnappij,
. I Kantoor:. No. 2, Hofmeyr[ Kaapstad.

OPE N ALL.E DAG E N V\ TOT 3 TI TIR.

St. Georg~tra&t.
TT ENNIS wordt bij date gegeven, dat de
.l~ heer'J. T. KOLLlSR'belast is met de invor-
dering van aUe uitstaande schulden' en aHe

, •• personen die ·aan bovpngclXleld'er: H~dei ver-'
. 'Wtt(ehJke schuldtgd zijn, worden bij dezen verzocbt zonder
. , ,uitstel met den heer J. 'l:'. i KOLLER (vroeger

Gn,STAlN) te vereffenen. in de Kaap dc_ Goede
dat de Hoop Bankgllbouwen. Addérleystraat .. '

bezit van. F. BORCHERT,
den lsten ASBignê in den Boedel vsn
ng, zullen H, HEDfN6ER.
opgeeiscbt Kaapstad, 11 Mei 1880.

pI1G>XI n1Q,':!l:- ! - '."::_-=, ""_""'.. =_='~'=-_""="""""'. ,.....,----,,,,,,,,,.,,.,.,,,,,,,,
. I' Eersie Beundil'l-g lVB PEJRKLB'EDER/KND~~ , . .

I wordt nu ontpakt JoO( ?l1CKHAM 4- Co.,
-, A.ddeHeystraai. .

Worcester,

hw.,na ••n, voorga-
dje,nst.béI~:ie(l . moet

ngen 'met
gemaakt

Arbeiders,
de som-t
moeten

Q8IIOUOen.•au de

IlEDEN is ons
Kautoorj 74, A n',n .. r·IAV'",

Kaap de Goede
AUe Brieven móeteu lrtI,oopa.ll

Box, No. 95, Postkantoor, ",L&p.IIa<l,

I
. li .
I .
':
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DE!VERGADERING VAN GEM~ENTt<::

l L~DEN.
DI!! ergadering varr ge':Peenteleden> eergis
ter avond JO het Beul'$gebouw gbbouden,
nam' eene besJlste!houding aan. Zij ver-

• kl~de de KerkeraadsreBoluti~ ~:au den
3de& dezer, waar~ij Ds. Stegmapn prsk-
tisc~ tot Engelscb 'ooraar wordt *emaakt,
als fin de hoofdzaák op precies hetzelfde
neerkomende als 'ouderlsng ~1bastiaan
Ho{meyrs resolutie van den 15Jen ~aart 1.1.,
die Izoo groote oQte:vredenheld i~ de ge-
meJnte verwekte en seflert IS gEiroyeerd.
De verO"adel'mg b€'greep, da.t Ds. StfgmallDs
optted;'n als Engelsch leeraar in dnmidde-
]jjk!verhand staat met het ber oepeq van een
vierilen predikantj eu daarom beJiloot Zl]
plerjfig, het verkrijgen van zulk e~n predl·
kant voOr het tê,genwoordige t~gen te
werken. door geen penning voor zijn salaris
biJ te dragen. M~r zij WiSt, dat ldat niet
genf>egzaam zou ZIJD. Ds. Stegll18nn heeft
ter !laatste zitting van den Breeded Kerke·
raa4 lat~n bhJk.en" dat de Engels~he partij
een; ander plan vOor heeft ter! JtereiklOg
har~r bedoelingen, zoo. lang IlIls!er gee~
viellde predlkant ~al zIJn bekomrn. ZI]
wil, de Hollandscl1e leden met e~n hulp·
prediker afschepeos ten elDde ps. Steg.
D}artn in staat te' stellen, daJehJk tot de
Engeischen over ~ gaan. Ten einde dat
pl811 te venJdelen, l>esloot de BeDrsvergadf'
hn~ om, zool!l.Dgjl.IS oe rlrSOlutle : vau rt tiJd dp. ...... .,.,...1.0.. .",c1dcu ......,
Sden Mm niet ver.nietigd en de I regeL 'l8chied, en die ziQh Honse of Lords
der ~ HolJandsche en EngeIsche' predik. jWO gunstig over de nexatie had uitge
beurten niet tot genoegen dier gemJente ~e· laten-op nieuw Min' voor de Koloniën
schied 18, alle bIjdragen voor KWkeliJkê was geworden, wij nog [Dinder
doeleIDden (alle('o' met uitzondering van hoopvol gestemd.
die ~voor de armer) hetZij hij w~jze van Wat nu gedaan? anders dan bij
koll~kteD, inteekeolDgen, bazaars lof erHa· onze Pa.rlementsleden aan te dringen om
tin~en, te staken. Doch pnkele "Engel· het liberale minis allervriendelijkst toe
Bch'" Kerkeraadsti:'den hebben-Dlaar be- te r~pen: "LA'u",,":~ als de Transvaal is
wee'rd wordt-ree€ls to kennen gegeven, "geannexeerd, Wil wij uwe confederatie
dat, indien er gepo ~Dd(;r geld voorhanden "en conferenfle niet in overweging
is, (ZIj DIet zullen: aan.{llem, de armen te "nemell--de mislu uwer eonfedere·
bervoven. door dê voOr dezen bestemde "rende staatkunde prijs van het
geldmiddelen te gebru~kell voor andere "Brltsche gezag in vaalsche."
doeleinden. Nu ~eloO\'en wIj niet, dat de Het moet den hee , Joubert eo
me~rderheld des Kerkeraads besJ~t nit Jorissen Don de Beursver·
mn~nen met zulk een rekkelljk <geweten- gadering ?;Ijn het niet ont-
int~gendefl geJooyen WI), dat V100 ra I de breekt aan mannen Westen, die be-
diakens, aan hunQe roeplllg getlronw, zorg reid zijn dien kreet heffen. Eergis.
zul~on dragen, dat élke penniug, dl~ lS Zon· teren op eone van Afrikaander
cag:! tot verzorging der armep wordt lieden ontvingen JS, dllit er tallen
gt"l{ieven, ook deo armen ten oeste zal i van mannen ZIJn, t ook in het
kOqlen. Maar toch begret'p'de ver~denng, Parlement "lllen zij voortgaan
dat ZIJ op bare hoode moest Zl~~~ tegen m..t KolOniale in te lich.
de zarnenrottmgen van rnannen, I 'bedeeld ten en met ve te honden te
met eene tWIjfelachtige zedekoi'?de, en Pam'l, Stellenbosch, ter, I Malmes·
daarom benoemde! zij een comiité van bury enz, ell zij rclcenen, dat
waaikzaamheld, be!ltaande nit dertien leden, ons Parlement gelnid zal
om .op die soort van menschen bet! oog te geven.
bootlen en bij voorkomende gele~(whedeB
te ,handelen. Mogt het nu gebeuren, dat
de armen ter WIlle van een V'lerdeo predIkant
of van een hulppre~lker onbedeal~" worden DE heeren Krnger,
gelaten, dan zal men zlliks enkel 'aan het werden Donderdag
comIté hebben te rapporteren, diat dan wel bare hat;teli]kheid
zal weteo welke veldere stappen tlo nemen. ring 10 de Koop

Maar de vraag· IS ID den Eerkeraad aanspraken van de
gedaan, wat de gemeente dan .eigenlijk Joubert, en de
verJangt-hoedamg zij de predikbeurten king van den heer
dan wil geregeld bebben? Ons dpnkt. dat dubbelhartige der
de gemeente reeds te voren dUlde,lijk heeft annexatie had geleid,
laten blijken, wat zij niet verlangt. t.w., dat dehjkste licht
geen enkele der thans te Kaapstad dienst. -voorgaven dat
doende leeraren z,l worden geD:l~kt tot KalIers hadden
predikant, eener ~itslultend: Eng~18che ge· I slaven gemaakt, w
meente ZI] wd niet dat een prediJkant, die heer JOrls!!en dat WI
te Kaapstad connêCllën heeft aangeknoopt ben gehoord, dat er
en vertrouw on heeft gew:otlneu als Hol· slaaf door de verlu"'~IJIU"
landseh predtkant, zal worden afg~onderd is beVrijd. Zij,
om met behulp d~er connectlen ell van dat mogt hunne
vertrouwen proseheten te maken ~~r eene I~ersteld, de Kaffers
Engelsc~e gemeente ondol' hedcu1 die er den behandelen dan
anders Dimmer aan. zouden denke:n" de Hol. doen, moeten
landsche gemeente te ~erlaten. Ein nu h.eeft !,oeo :lil' een boeren.",~u,,~<.u
de Gemeentevergarlermg nog dlljldeh]kci' .foubortl de ontwapeu
verklaard, wat ZIJ met verlau~tl t.'!'. geene hoorden afkeuren
schikking, ond('r \Telke, hetZIJ 0,. S~grnann I hebben gestaan '
of ~en der ander~ thans ID de gemeente II Kruger hoorde~
dienstdoende leerareu een ~rootjer getal Britsch
Engelache dan Hcill~~dsche dle.niSten zal te I Transvaalsche on~~InB~p
vervullen of herderhJk :w'('rk te dben knj. nemen, mdlen kiJ
gen, dat hem hoofd~akehJk tot €leo~n~eI8ch I Bntsche pohtiek en aaar(JUlIO
leeraar zal maken. BUlten deze b~pa~lOgen I gruwelen moest doeu
om, wil de gemeente de haDd~n dC'~ l\erke· Wij vertroo\ven,
raads YrljlaiPn, het nan da.t hgch41D over· "deputatie zullen
lateD, t6 bepalen h~vele malen dezr leeraar aandacht der Exeter
in de Groote Kerk, de a.ndere te P~pendorp ~~~=~~==
of zeepunt, hoevele:mal ..n de een Engelsch, DE E8Bw.
de andere Holland~h zal preaken, i Drieankerbaai.

I

ZATURDA;b, is MEI 188Q. j, !

en Jorissen
met onmisken·

ter vergade.
TS. De flinke

Jprissen en
rake aanmf'r·

, troffen doel. Het
de, dIe tot de

in het BlIerdui·
Den~nen, die
te gl'of met de

'ngen on hen tot
'nnerd, door den
nog toe niet héb·

éién an kele
ri scha Regering

dat de boeren,
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Ol'i~APENING.-Ui~ Bloemfontein ia ~Il telegrall!
ontvI\Llf8n inhoudendë dat de Buutoe ID khnkend;
munt lOO; TUlID' £3000 hebben bijgedra:;eD tot bet
dekken' der kosten bdllner deputatie nur hilt Kup;.
sche ~rl.'ment. EeD dëpêebe uit Kokatad &egt, dat
in geh~1 008t Grik"IA~4 groote .pruiniDIl. beereeb~
omtrent hetgeen op dl' 100jl".te proklamatie gedaan
",lwordeD.

Nun:l'W& lN80LV!&~R8, 13 )bl.-Jo"iab Biab?l'
l\1ertij~ le Hexrisier, "tde.!'liDg Woreeeter, Wlu,.
kehllr echwden, £284 Ss. tekort, £216 I6i
Jobn Mnnce Port 'Eh:&abe~b. Bakker, 2de onrr"',
echuldtlo 341; tekort, £280 18 Od. j ,A.driaap
Slander wODbnde in dj! afdE-ehng Gearll'8, ged"oD-
gen pro'.iaioueele eekW'e","ratie, achuldeD en telro~
niet bekeDd. • '. ,

Vlml>JloNKEN.-Het lijk '!'''D de 'I'fOUW VAD dell
heer J. N. v. d. Walt>werd onlaDgs in de OraD]eriviflT
ge vonden op korten at.tand \'Iln Patrouille. pep
vorigen dag bsd lij 0p,ongeve~r dell6lfde pla&t.il_
ren geW'aaechen. :Aart het liJk WRreD jl"eeD leekt;-
DeD vap geweld .igttiaar. Zij 11'811, 'VO wordt lUi
Hopetown gemeld, awed! volkomeD gelond en~.
wRarecbijnlijk bij OD~lqk ..erdronkeIl, otechOOD .,
geruchteD g¥n \"&0 zeer droeVigeD aard. .

KAUSTAD8 '!'OOlUllT04J11Q.-J)e ICbAtti~ d.r
nieuwe> en V6rnieuwd~ g~bouwde eigtlndommeD ill
KIUlpatild, ten 'dielIIte ftn de huiabel~Dg, u vol~_1:
en 11IU................. "" ... fdo.ad beWlJl.dat Ku .........
met reuleneebredep ill:~i.gt 'AD Jute ~wMrd, '!'OOI'-
uiti{ut,; Er bH]kti D&IJlelilk wt, daL d. waarde> der
bau;"n enl., die in ~ lMtete achttien maanden In
I\.Ilápatlid bijgebouwd of beroollwd lijD, niet mind ...
dán £128,000 bednjagt.

DB DAG DRB JWB[lIiJ!lDll'i"GBH.-Zell. de JiDjZ'open.
in EngelADd begint d~n invhed te dooTlilln, die de
gebeur~nJlISen in Zuid Afrika en die '1'&11 de Tran ..
ual JD 't bi IzoDder op d,e riJbpolitiek uitoetenen. fie
CoJaniu andIwa eeD der heftigate '!'ooratandel"ll ,an
de oorlogspolitiek zegt oDder liet hoofd" Zuid Mrio
en de Verkiezinllen": "f)jl gesl&jZ'te ZWIl8 hebbtn
fIltbRD8 lets getllll\n oril dil Conservatieven te hel peil
veralaari De' oorloj!'.kOlten' zijn van n0ll" groote~
uitwer~ing gew_t. :Bn de boeren bebben beter voor
de Libeft\len geatreden dliD '!'oor lichlelven."

GBAIlAM8TAD.--,ult 'G~hamatad meldt meD, da;t
IlaD Regtet Smith, ;voor zijD vertrek naar Kaal!'"
stad d()<~rde openbare IIChoolcommillille eeD afllChei~
adres i. Mnll"ebodeJl. Terielfder tijd werd medeg~
deeld, dllt de 80ID VAn £150 in de AfnoaDlCbe Bank
WRI gelIlalItst tot .tiehting "all eeD eeholierechap, In
deze ~ool ter e~ksQning van de jt1"oote dienltép
door den regter 8M hw bewelen.-Een der Kaft'el\-
cipiel"ll, die vaD de VI'Dter bebulplRllm Will om r.,
ontYIUI!'~eD, ie gevanjl&n ~enomen j men &egt dat hU
£30 voor zijne go6de dl4lDet8n 'l'&n deu oDt'!'lugte
ontvRDgen had. I t
INvoK~n.EGTgN.-De gisteren gepublieeerde officiel.

0plZaf Toor A pril ill, ials volg t:-
KaaP!"tad . £86,191 11 Il
Pu rt Nolloth 6 8 6
SimonllStad 28 6 ,6
Fort !Beaufort NIl.
Moeaelbnai 1,843 16
Fort Elizllbetb 32,8::16 13 1
Port Alfred 2,260 12 10
Ooet Londen 13.863 B 0
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~I .... de di_ ..11 &tt ~~ De heer AIIM d~ Regering lI"elrom~n
'!'..". ple __ 1 .. 1eMcIt. Ko· ....,. met de te:Legraa Frueraberg en C..r-

lau bad ClISt,~ fl1D uur Ene- Mm)n.
die '~~ • grond clai h!i De beer !Ai", selde d. mAtforielen dadehJk

•• m.«Ir1, .. aoclea ~;;;t outln.Ji!ten had.. Wceld wuen. naar iij lIag niet Iream"e~rd
~"rteroD\l!Iageo. $ir Heary Layatd 8POOB~T.foBlD'. ~

bem oppoome". n.. heel" Wilm.1I vtneg, ot d. Regering 'VaQ piAD
WienrCl8dellld.lte' or... beeft:,in " WMtelijke I&'"

AmeriJra .. ~keJijke ICbade .,..,bet t&rif'fopdeo W_ .. lijkeD apoorw.g te ....IJII-/
ril rd gen. Bij llIII ei'lnige voorbeelden ~m.un te toonen

den a'!'\lad .. 11~ 1$Al.·.... hoe ollft8rijmd hOOfr bét tarief tham.le. .der! atad Mart'tkt, jin en Staat De heer LUDg .. ide, aat het tane! werkelIJk <er,
door het. ~weld 1'&01 ell etorm ill eeu b--A .... _ bii ploofde dat de "erhOOfPDSI"te
...erkeerd, en la&er ontïtond le die pain- ... ",,, _, "'de d h oedk

Yeraeh:rikkelijke~. Vi.i(~n-"Tentill' re31'!'urdillt'll waL Hi] sel , at et even go oop
hebben oll4er de i11l~d. haken den w.. ~eren met bet • ..,r naar Beu.fort te senden

!lt·'!'oIKleD. eo tweehmtdeTd .ae_ djn mUa of ala op aeDige .,u1ere wii'_
p~l lIh ~ g4IcleelteD .... ».~ Kll!D4DlOua.

Staat dja u.g.uib' ~ jrelr01ll811 Da heer 8010_ notr _r de corre.pGlIdeotJe
'1'llD un leYen eu eigeDao .. 1i!JOf bet noodlot- w.ch811 de .RegerieJr ef de Rijbrepring omtrent
tige I, Oate_yo'. geftllPDIC~. en ook &an ... ellre, pel'S<r

Uit 1811 in New· York on~nDg8Jlt.elegTJlm ....erneemt Den toegelaten en r-iqrd it om 0.18 •• )'0 te lIen
men, dAt door eeae oqtplollillfr iD fleu bdalrruidmolen . Bij aeide dat hij vernOJDen had, dai. de Koloniale
ill C&lHornié twul1 bLInken eo t~ Chi_n dell Séeretaria per brief 8Ota~n gewmgerd eli sn-
dood g,yondeD hebben~ . 1 dmn toegelaten had 1 Oe:te_yo te zien; als

De ~ 1'llII Ohili te Wa6IQ11"tdn heeft TAD1dat waar wu lOU ~t be~j&en dat Oetewayo een
Panamt berljrt OD''!'~D, dat dia ~ 0aI1ao door lrololliaJe g&YUflen, wa+ Hij (8"1lolOon) Waft over-
a81 oor~bepen VADllijn '-OII.,.r~~r.blokkeerd illhra dat Oetew.10 geeUi kwaad had~, hij hsd
~o~t, 8!! dat denrege daar eD i~ lii~ de grootste Iléehte aijne tepiD en ,jD land -reni~d, dDl! ....M
onwt.eltenll beerwehte. roodát ,d&-.Dwn~.,. naar alle bet niet noodig bem hard'te behandeLen.
mten: da "Iagt name~. ID d....,d. dt9paahe wordt De."""""'). ~ri. ae>l~. dat de papieren tPT tAf.1
ook lJI~egedeeld, dat het l~ '!'iIi P~ totaal y~ wven. Hij óitken~e da hij brieven g8llCbreren II d
alairt!D 11 te Lae AD,Ileloe, DlIbil Y~u~ua. w,ijlW6Dde om '!'erlof te '!'en.

Per lbt~ uit .Bombay .. nieemt men, dat een De heer SolO_II ,eeid~ dat de beer Ooleneo Jl"P.". •• •
officier en eeDÏjre manechappell "tt;n bet 19de Rege- ~ .... of door den ~ol SecreLaria of door diens
ment .an het Indieeb. lttgllr .oorbij Quf'ttah door aeeret&ri.. I
een heII.~e 'AD 1000 PaUaana' ~'!'alJell eo ,er· De beer bPf"lI'g ooLlr8ll~e het. Er was jl"fJtlDlijst .."n
moord II1D. peTI!OD&D die ge ... ijrerd. 'wareD. ~~n wu bem In

bataljollll komen "I'~D 'om -permu.le om Cetewayo
te 1Ï&1l, Aoutrali8che ~eN ens. Hij had allen
jMweijrerd. He heer COl~11IIO had bem. (Spng,) met
ga'l'JMjld OlD -.erlor. Hl) .en eeD '!'Mend h~ %IJn
(Sp~@) privaten eecrewu .ge..,u.gd. Iir. lelde aan
dG IItlCtetaria: &Ell hem !dat ik &lIen gt'lwugerd heb
Zijn (SpriWII) printe 8éer6taris "'1\11 bekend "le een
leer beleefd man, do. kon bij den heer CoIft.D84l met
een on ....iendelijk antwoord hebben jZ'eIlCbreveD.

De heer Solomon seide, dat bet dus bleek, d.t
'!'erlof uewe4!-erd ... 118 door den heer Sprif,!,l. H lj
beweerde dllt al Cectewny"" vriendeD geweigerd ;raren
hem te zien. Hij urdedijl"da den beer {Jh ·S."!; te::·n
de unmerki~D TAU den h6el Sprurr lIe he{"
o"leneo moeet bo"PD aU~n toeJrelllten zIjn Rl! .. nen1
'l'&n C~tew.yo. Cetewat bet-it ge ..n kwaad lledRl\n

De Prok.-jZ'eneraaJ. O. ° I
De heer SoI()lIlon:" ..ide dat het ~een ....oDder "'A',

del de Prok ~Derul o! o! riep, ?ur bIj ~~bt rlA:
alle inboorlinllen Qoie Datuurlijke VljandeD liJD

De heer Walk!'r ."oejr, ale I\II ..D jZ'ewp.i,.rerd WRN'n
w&llJ"Omde heer Oolen!o &ou lijn IOelCelateo HIJ .:""
aich w&s tevredeD me', de "erklanog ,,"n den Kvl
Secretarie." '

De hen Sloer aeide. dAt de Kol. Secretana Illet
had beb<>oreD te ... eigereq <>( t<>p.aten, maar had ID()e·

Jen &ejl)len, dIIt bij er ll)iet ... m~h t~ doen b~d.. HIJ
,.ide jat er Teel meD!Cb:.n "nJ rondhepen. die meer
elnf ..erdienden dao c..te>)..."yo. Als de KoL S..el"et.·\l"lS
&ich met o..tewayo belb08lde wud~n wij jZ'evrlUl"d
kunnen worden om een'gedtelte Tan de rekeniog te
betAleD. .

De heer Watflrmeijel' dtMolda iD de ~voelen! Ult·
jlI!lproken door den Kol. SJcretarÏl. Hij betreurde
den tijd die o"er deze uak nraplld WM.

De Sec. '!'IIO Inboorling.. aeide, dat CetewRyo een
mi'litaire prunnier ... n.

De beer Solomon ~"k iiijn vnoratel iu.
t

8POOllWXOJl.N.

De he ..r M ..rr:m~n "l'Ofg om de aanetellinlr "fin ~n
O,)mi~ om dl! %Aken, apoorwegeD betreffend., t.
•ond.enoe ell. .

Rij .eide dat de Spo~)l'1re,que8tie eeD der bel"D~'
rijlrwte onderwerpeu w~ die bier besproken konden
worden. Hij ~rde 1e te,"nwQ.,rdige WIJJB nlll
.poorw8jZ"be.tunr. O"enU kl""4lde men onr dal be-
stu nr. Hij dacht dat 4e fout durun la,r, dAt er te
"t'el hoofden w.nn. ~i hAd medt'hjdeD met d.n
C.'mmillSria van publitke w~rken; lOveral wuden
,. iDdignation meetinjll" phoudeD Het stelsel d'"1i!"de
niet. Men IIPrU: VAD l'_ptJrtmaat.scbapP'j!'D, .. n
O888Ilwllgena Olll met djjn 8poorweg' te concurreren
Voor 'feuoar '!'an 'Wol' en ~Illln woreeD enorme
prij"D ,refl'llAjld. DlIllrentegtn waren de prijzen
voor JlI'MIgieN ... rvoer >buiteoaporijl n~JOd,,·d np
d811 Wijnl»Q!'Ipóo~ •• Het wu beter IlJD, dAl de
Ilpoorw8Ifen . onder p!aateell]ke eommiaieD f!Mteid
... erden 10t dat e'l'n alj:rJmeene bestuurder we;rl ARn·
!!""teld; 'bf dat een Bi1>&rd ftn O"mmi_nSllen d~
raak in haDden J1~. Pit laa1llte hield bil v"or het
bell~. Hij stelde de aanMelIing 'I'IIDeen CoWlttt.O r,
om de IIIIlIk te olildeTloeken.

De heer Pr"~tor l:ei4_ dl\.t men algemeeD klMgd~
OYM het tarief dat veel te hOOjZ'_.

De heer Afiol! sprak o.er de oDtevredeobelll, die
bieromtrent te IWoreesGer heerecbte. Spoorw~fó.'en
belpeD Die~ 1Ill! bet tarief 1.00 hoog iA

De beer Walermeijet onde~t.euDde het vool1!t~1
'an deft heer Mer;riman. Hij hoopte dRt niet ,,11..~n
bet tarief m.al ooi: IUIl:lere &!Ikerl door bet Cvtl:lté
&oadeD worden Q .. erw"lrtD. Bij wild!' dllt de ank '8ten
Yan .poorw~tbre.iding c,olt: door Comrolsaal"l .....n
wnden 1rorden. ~DtlWl!8rd. Koetbare SUIllunsge·
bou ....en waren n)et -nÓOd$K. ,

De beer II''IiJle aeide dat hij den be..r LIlIOi! de
leb nld niet wt1d. trend! '!'lIn het aloch te best unr < n
onae .poorw.n. Meh kon niet all&!! no b_m
Tergen. Bet tarief Toorl ve"oer 1'llII ~I p"r 'p<."r-
wp., w .. on~ van 9d~1" 100 lb tat ll>d yerho :.:d
t. King Willi&UlatoWll. jWlojleDbulU WM jloedk')('!l"T

De heer B1&i)Ie nid., dat de koopli,deD te O)Bt
Londen ook luite klugfen aVfr d. 'hoogs tranapvrl-
prij"eD op den 'poo1"W8Ir. •

De heer W~ eomp,1i.menteer4e deh beer ~~m'
manr'oTer den IraImen' toen ..... a,-op bn het and."
"erd iDjl"eleid had. ·Bet \doel '"an een llpuiJrl<ejl IS "rn
bet publiek t. re/oordeéleD. Het publl~k bf.~tIlJI1 Uit
h~n,die ... onen ván de odDj"eTÏ<ler tot Al!ulblli! .en •• ~
Port Nollotb ~t de kei. De spoorw,,/!, I' IJlet .
'!'olmllakt. maar hij ~Qtwonrdt UD b.~t d,wl en
wordt vrij goed beatadrd. Een apoorwejl b.>hoort te t'
betalen. De ui.uweblad,LrapporteD beteekene~ DI.l~ ,
bIJ TreMde 116Diet. D, lAte trt"inen nAar \\ Ilnbe!")1
werdeD 'Jer~, ombt bij dacht. dllt 11.5 ",n
beter uur '1'8$ 4an lliOO De" lJDbel¥@Cbe mln
betult uer goed, en !lR_rom warl'1l de r-1I1l'r~
kurtJ8I goedkoQJMl!" jZ't!maakt, eli bl] ,,"Ide de 10"-0-
neN VAn de '!'ëpeete KU}lltlld D"ar de Hlle lurDt
'i'6U06ren. De YJ"8eht. mOMt "fordeo verhOOjZ'dtold.t
de hjn betaalde. Er waren mill8Chu!D (ooteD belr ....n
omtrent de Terbo..jlÏng 'Jllll de V1'SCbtpn Jlen TU
wol en wijn Wunch1jnlijk aou dAt worden ber·
zien. ' Hij ,erdedigde aieb tejren de btecbuldlfl1Dó1,
dAt d. rege~ Port Ebsabeth bevoord&'"lde IIIJ
dftCbt, dat de nllCbtprijUD lI"81egeld moeeten ",ord.n
Daar verboodilll nn de koeteD Tlln de h JD .0 <,,~
het wagentranaport Hili ,,,,loofde DIet, dat de VT8cbt·
prijzen te hOOf{ wllJ'l!n. De wngenv.raebtpnJzeD ...ft!.n
25 of 'l)(f pe~Dt hooger daD per 'poor Bet ...1l!
eeD w.nbe,rip te verOD'deratelleD, dat men 0'·'·
vraar;d w.rd door de 1'JPOOr1fe,r"Dwntt'Jten -\ I d.
kiRgten in de Dieu .... blad~D beteekenf'n ", ..t8 HIJ
blld geen bepu;lde'GbJ~tie ttojZ'tmde aAD!telhDfl <,0

het Comité, _r hij ",ilt met, wilt dR! ComIté uJt-
.oeren &ou. :Er moeec. eeD .algemeeD bHuerder "fan

£84,108 16 f~
ERN YERXAK&LUKB V~BGI88[l1iG.-Iu Kimberl.~l

werd voorleden week een ,ol,,_n peraoon, '!'6qr
bil'" hawehjk jledoopt.. (Je dienllt lC8IChiedde in de
Holl.Ddecbe taAI vol)reDs bet ritueel der Engeleelie
kerk. NadRt de doo"'bedillnil)g w .. algeloopen W-
gon de predikaDt de begrafeDi.dien.t voor te leup
en Diet~ voordat bij bij de g$beden gekomen W8f,
oDtdekte bij li~ne '!'ergiaiDli'. Een oogenblik
heerllCb.te er plell'tlge IItJlte en ile diell.tdoende kier.
8prllk eveD pl6jZ'~ig het ,. Amen" uit. Toen,nng de
predik", t met de gevtone jZ'el)edeDvoort, tot gr.ootb
vrolijkheId VaD IIIdejlepen, die dele grap bijwOOOGQ.

KUU!RRL&Y, 7 !bt 1880.-0.. M"eder van Lady-
brand i' bier voor de twee(je IIllUII beruepeD, eD reedS
van d~ hehben wij antwoord "an hem ont'l'lng,ni,
meldende dat bij het beroep iD elD8tÏjle overwegiDjl'
zIII nemen, en vl'1lágt om onle voorbidding, o~
1IJne ~lillSinjl de Wil van GOd moge zijn. NlI'dil
Syno<l.elte Bl68mfontein die hij thaoll bijwoont, IIllaij
Ollie G~JUeente te Kimberley eell kort beloek geVeIt.
Wij lfven ia vertrQuweli dit hij Olll beroep 4I(t
voc.r de tweede mMI op bem ia gef&llen .. I UD."
'Inen, en dat bet Gode,mOjlIl behagen, ell dat de Vlir..
strooid~ ecbRp8!l te Kimberley opgelocht mogen woJ'~
deD l-H t aebi)Dt mij of de Kupeche Synode ODle
Ned. Qeref. Gemeeotll te Kimberley reed. '!'ergeteji
lleeft.-Oorre.jJO!ilhat. ,

SPOO~WI!GTABII'.VEN,-Een correepobdent uit Wel.
lington IzeDdt un de ÁryIU een opgaaf '!'IIOhet tAriél
"'n vraChtzoedllreD tlllllCben JirMpatad en Welling,.
ton, 100ala bet 11'811 iu 187ó, toeD de lijD door het
Gou'!'erbemeDt werd: overgenomen, en 100 ala be~
wordeDI ie na de ojt!aiiga gemaakte heTliening
verbooginll". \\ ij nemen dwnit o ..er de
Jtoemde~priJaen met de rerliooP.l!jr er bij
verhoogfln~ Ba. 4.; BraD~.W1rd IBa. td. ;
/M.; GtRnen 121. (oDdt!r beatUnr der m_l.. tlehlIPJl,ij
lOs.); ,erhoogingIUs. 4d. ot l3e. 4<1. j UewllAlIClleli
Wol 1&. 4<1.; nrhoogiug lie. j Vette Wol,
verh. ar. 4.; Mest en Gjl&D(l llie., nrh. Ba. 4d. ;
168., verb. 8. td. f LaDdl»u'W"'ll'erlrtuigen lae.
verb. lil j Olie 80." geeD' nraadering j A(IOPIlll,~
goedere~ 1&. 8., nrhoogillfr 41. Bd.

I

M'D ..indt in de Enielaébe' bladen een brief ....AD
den btlel Ohs.on, die llUIl8JIII blit Oeriootacbap tot
beech.rming "tUl IDlaDdlln een lIe~p op de pen!
doet teil behoe ..e '!'tUl (}ete_yo." Ret beldag geldt
#\'oonU het nrbod ~n b4n0dr8ll bij dien u·
Koniog '!'IID allen die ~ qlet bem in '!'riend-
ach.p~liike betrekkiolI" lI'.... o lili.ddeo, of nn wie
men _t dat le met Blaeehop 0ó'1~0 bemeDd zijn
of correepondentie onderbODdell. D(! edbrijver wijat
op b.t teit dat toen Dr. Ooleaeo, d~ bif!chopa IOOn,
op reil! DUf Natal te KaapatM < .. ~jntLj. pereooDlijk
deD heer Sprigg ~ tot OetefiJ'o '!'~l'&OCbt,hem
~ulkt toDdoit gtlweiger4 werd. ;t!é, htsr Oheil8On
klaagt ook over d .. bebndtliilg; die, .... r hij :'I.er·
neemt. ~tewayo wordt a&n,edaáiI; d~ afzoD"del"log

I waarin men bem hOQd~ eD de ""eiJl~ citepanning
die mea bem Yel'gunt, 9&0 weUci IICtn +n ander bie-
IChop' Oolel1llO d. ergste r ..olgep. TfMitt. All een
be.ljl, dat Sir Bartie Freree be.(ri.iul 'an de ..ÏjAn--
delijke plindbeid der Zulu 'tepn d~ Entrelechen
w88Npret!n, uoemt de ICbrij~er de dUd&a&k, dat
een pur ,oorname Znhihoofden bij blasébop 001_
gekolD6D lijD om te Tragen weUi ~w. Oetewllyo
eigenlijlr lledaaD b.d. Zij brajtteit .DIet .ieh het rap-
port un Sir T. SlepatoDe o,er dd kopinga ioatalilltle.
Het w,!ll eeD prachtig es:empNl! ~"Oór de Koninjlin
un ~wayo WegelondeD, en d4l, na den a1ag .,.n
U1indi verlOf'8n gegaan &tjnde, ... gT!)Ole moeite
terug"aoeht eo gnonaen....... Iiaat boek ... tID;ch-
~n al de woorden te liet! IaJijewuen, wu.ruit
blijkeo &ou, dat Cet6_yo iet. T!:ieleedigeDda ibad
ged&au. .., f

De ..f tla, eeD EngeJ.ch b~, 'fa., tot ~e konkhllie
jlekomeD,!Lot Sir George 001l8f, ~ DieIlw benoel:Dde
Gou'!'erDenr 'l'8n NaW, .... 'JelI1 :& ,oojuum pelllO-
naad je d jDde OlD Inlk leeu ,ietig8Jl ~t aan te nemen,
iD aUe: opsigten opvolger III aijJi .,alF, Sir Gamet
Wolaelel, eo .oow"l de Tr.an.l'ul ... Natal onder
djn ~ed krijgen 1t&L. '

HANDEL EN MAbT.

HET

De handel in metalen tabrielqrol;dereq, '!'ooral Ijze-
ren, gaat. weer achteruit. De prIjl8n .ijn &OOd&nijl
verminderd, dat de fabri~nten ei niet j '!'oor le-.eren
leunneu, en derb&l'!'e IstaaD de ~n w+er atil. Tin
gut ook de naar de laagte en gefjlt £21per ton min--
der. kM!" DD! IIrger U bet gestild ~t de koren--
mvlrt: De onverminderd. aanroei in Enll8land uit
New-York .heeft de prijzen IUInm~kelijk doeD dálen.
Zij di. in dat artikel fl'8lpelroleeNi! hebben, toeD de
marn betrekkeli jk heel boog ilt(ljjd, lir,Ien enorme
'!'erlie_n, nu de tijd komt om d.\.iMell te houore·
reD. De markt Toor ... oll.n t~D en jZ"ew.f8D
goedei~1n ua bet algemeeo la le",e~er, hoewel niet
Teel. '~

Wat de wolni1iug "'treft dili' op 20 April, drie
dagen .óór bet vertrek dw.Pnt~ lI"eapeDd is, be-
veeiÏgea de berigoten in d. nieu1hliladen de reeds
oDtvangeD telegrammen, die je ri"lIti,ete tijdiQilell
inhielden. Jammer maar dat la"re dépkhea eeD
ploteelingen omkeer iD de itemm. '!'oor dat lltapel-
Artikel medegedeeld hebben. dié toé nog toe ni~t ,er-
uderd of weenproken i.. :': ~

STRUJSV~DE~.
Be' rapport '!'&o de makelaars 'Oree~ ot Piu lllidt

all volgt:-
De nerde publieke '!'Ililing Toor dit jlW" had plute op

21 April. De kWlllltitelL wu 800 ~.tA.D ena., namelijk
372 Yap de Kaap, geecbat 0' .eoo,~. 21 F.nptiaehe.
wII&rde £ 1,liOO. -Voor eene ~.~e ~AD omtrent
£54,000 KII&JlIChe en £800 Efry~h. werden '!'an
de haad jlezet. Bet uDtal bir.lle~IIIU bllitenlandlche
koopec. ..... middelm&tii, l1IAII' ~ .het ~edeJI _ren
dell6 aenigai.na traag, de ~heele ~ng door. Witte
'!'edereu 11'&1'811 volle 5 P.'fC8nt '~I!r, maar middel-
~ Irorte lwarte dllnrd,r; micldélmatig. en Irorte
vale iela minder. if<

.' -
WETGEVENDE VERGiUEJlliG.

!( I

DONDERDAG • .la M~ 1a$o.
De heer Watermei,.r ~f ken~ 1\11" atln '!'ool"lltel

OmLf811t Spoorweguitbn.idillg .an ~ilrt Weet Dur
Ool .. b.kIf. , '

De .- TenIlAnt lnerde b'et jappqrt in van het
~mitIJ o'!'er de KaaJlltadIC~ lIluliici~Gteit._t.

De hé'r lrvine .. ide, dat hij op trill!ág .ou '!'!"&Ilen,
wtUlneer het Rapport van de CoCi!iin .. le, .&Djlelteld
om de' yerlielen op de GreDsen 'ondersoeken, ter
tatel &ou ... orden galegd. '.

vtTUllToaKN OP 4G~HMI

De beer FlelJlÏDg vroeg ot de ~riÏlg dien VUUf-
toren lIbU verplaatae.. •

De beer LaiDg seide dat in cUse ~ttlDg de 'l'er-
plaat8iog niet .ou wordell yoo~. "

{; I
L'fSOLYbT OJU)OlflfÁ#Tn;.'

De ileer ViateeDt noeg, ot d" ordenll&Dtie aoo
wordeQ ,eamt!Ddeerd. "

De lilac. Gen. laide dat die odoDrJntie nrbete-
riDg ftreiachte. Hij bad eenige ~emeDten reed.
ui~nn, maar het ..... moej~li. ietl te doen
dat IMf belaagrijlr &ou ICbijnell ~ h,etlpnbliek. Hij
IOn ~ne eeD ComiU IIIlDgeate14. zieo om die &aak
te ond~t!n, en hij hoopte dat iétl ~ d, aak .ou
wordelI gedaaD g'8dtUad. eIt_' 1it4Jbg. ~, ..
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·s.aer ware Alribaer
__ t rijn." , Vnnr •• Ir...

I' wel.k:e.--vemcheen V...II-",~....

· Dftd. lengeyelge _~t\itlelM1&
~:IIINbei.
i ~ ,an. de teIlitii:do.u.ing:i
~b. Het JOU d1l'llisIH,tU,
IDrtnigfieid zijn, Ollll!iYlfI1.DJ~I"'"
Y~ "lUI de "I" .. ,eette

- .... grondsebied a.. '"Dr1_'"
"'nhonllen. Mijne iLl_Ti eI_
JDQeIt doer allen

·,W moe.C tot hel
~l gemaAkt
8elAina.ry), maar te.u~lfdilil
ai't'· ,erwaarloosd
dat de ElollaDd8Che.
onderwezen wordt. W.lnneelr wiiJcTllPterll8n
deb kolonie nie
ft zij .. in b"

· dajdelijk, dal
.. orden ook door I

.. ~,rden nrkregen,
'WUr beide talen dUUl:UijI1i" oRde.lt.i~le:n.
die door eer'litlr'en<n,del1
het :bereik
1I1Je •

•

, .
;:;. .
M1CHAEL BAB.RY, .
ti.o. 'U" BREDl\, .
D. f. KRYNAUW,t. !olAllAlS,&.

DI Vn.un.s.
-o..n'iu Aaunaee.

• DK VIL JEU.
B~.:rn.
aUIlDIQJL
W. D.uliIEI..

,I GEORGE
1 1 ~

~udell eX:'·f~.~ltc:lélel
110hDIIOD·~ Portla4d Oemen' I

pegoteu; IJ.reD ':Lucht-BauteeneD
'rlFraai bewerkte Luoh~ra .
:;Gq., iu;T-on.ielju en V~D
.Uh_inD '., RaleDte 8Delwerkende
iIJzel!8D iLede~nten, en Kiindlerlujlell~etJ
Btrijkkolen, Strijkijzers . I

"BlikWerk, in' Verlakk ToiletatelleiJ.;' t.~lY;ialler1l~.• en
BrOOdpauneu, Druippaanen, .

Koperen. VischketeJs, eD Konfijt .............UU .. OCI

Voetbaden, Reiskoffers,

, DE
.~au.rutie

f~

,KOFFIJ-Java en Rio
i RIJST";_Rángoon, _uu ..~••

I DADELS-in Zakken,
'THEE+-Congo, in halve
. ~ Mengsel, Buskruid,

A.lsmed, een groot 8880rliment Kniid:p.l1\lsk1lrll.psn.

Te koop tegen;: 4e E..... pt;e

J. (J'

kocpt iedere boeveel-
Sk'lldIYetI8l'1i111 Is op butoot- nD!fees. in mij is, en

de eerste sult zijn
heele uitdrakkinz mijne
Web behoef ik u nsaowemoox!
g,,~n !Zeen vijand gelaj(
~"bor ..n en tejl'enw ""oDende
Tl~. heb ik il..leerd te eerbiedigen. Maar ik "eT-
af$Chuw het, !,,,boren lisn.J'S, ja, ze!J~ lieden pes ui,
Hêtlsnd :gek',men, naapers en lUI~bit!d"rs te lien
"lUl all-s dat ~ij ten ~tW",alle Dl\~O-
nanlllHoel el) iezen, W Ulom kan met
ieder lijn eilfen pereeounjaneru bebopden en toch in
eell¥ezinbeid met illench16CO!lStitueer-
den buurman ISH is: gem~tbeid uu een
Alrikaan en een' HqUander om van
Engeland Ills zijn, I¥ór zijne mede-
koloB:Ï.!!ten wordt als eelj.lAJTedeserteur,
en! door lederen Elljte1scbman aJf ee~6n ?nw~l-

beschouwd. ~ sre Diet 10,

OllJaJl~11IC11-·en En~el8C~prt'kende be-
niet onder el~li.nder zouoen
lIetWllIk eilldrli jk de groote
1110et wordeu.; !Je Transvaal,
'is op bet "ogenblik in den-
Engeland i~ ~e 13dp lW
dat. de Mllgna Ck

vt'l!"C"IJJ"n.~ " Vllnlpreïde \
1I!~rtien OOl' L u

L)1l ...... ,..,... ~ te formeren.
talrijk~ feltejrenwoor-

:PlI'l!;Lllnlte Euro~ecbe Koning-
vallenlt 9an de laa~te

mseuoets stof tot ~lIlk een geloot)
meer is, wl\lJ.reer die" ver-

de ver:8CbiUende nationalitei-
zich: rolleni sereenigea om

£~'llelBcltt-:.!~friliaAr.l!Cb TU ,it te maken.
welijk I tpQT u, eo Toor

''''''r •.,~,..n. is het t'jhtrekt nood-
bet Hollaadscb aan te

uwe ~nlp in dese zoo
Wll/lr'foor ik u bar te-
" !le~t en profijte~

dit IaQ.li te IZfmen met bet
wotdt. De tiil. komt dat bet

': in alles op' den yoorjllond 1.,1
, drukte ik mij yit in mijnen

onschuldigen brief de ~-ol.kut~", welke n zoo
zeer r erscbrikte, dllt' ,ij.Io bet ljUlts~e gedeelte van
u ....•· inlerdingsartikel '!!,ebeel op ~n!' l"ejlt8omkeer
maBktet en met kJ'll.Cht en ~ verbitterde
fl1Ifoelens bejlont op eene •• geheelandere
bjn." lIis&chien z gij tot ataan gebmgt worden,
en DlÏ!&:hi,'n zelf~ uwe Toetstapp$~ terugkeeren,
wallneer ik rond verklll/lr, dat iii met die nit-
drukking niet dat de Hóliandecbe taal
eiud;,Ujkde o,er zou zijn, ,Neen, werke-
lij~, ik doelde k ,op de ,IiMge betrek-
kl tlI!l'n , die reeds' infPnomt'1l ~rd ..n door
mailnen al~. wijle':. Re~ter.t! WRtenneije~_~n. l:;locken-
sU·Qm. wIJl.en \nn de Sandt de ''1ll1lers, den
tegbnwoordisr~n Hoofdregter van de ~ltde Kolonie,
deo (Jllvermoeid.n ~. H. HofmIlijr, Jr. en ten
aloite, mBar niet he~; minste, onzen eill'en hoog-
ge1lCbten RWld Kotzé, IIIl ..n volma.jkte EII!l'tl-
ICbe jleleerden. maar:, t"rz.elfder .tiJt! Jl"b.,Jfen Afri-
kSCIiIld"nI, wllre zunel\ VIln bet 'land. :[Ieze lijn de
m8,llnen.-waYen er t9,cb maar velen :~oo aLS zij!-
elie de kleine ~in&<lleD uitmakt·n en de (onda-
menten f'elejld bebben' en nog voet VOO~ foet l6j!'gen
nn b~t Anglo Afri~l\ll!!Cbe Rai, nrI. die IIlldere
lULde elie er zal opet1\l\n~ ,

ewe opmerkingen 'Omll'tnt ,het zijn'van mij un
eenen verkondÏjler v&;il vrede en wellMilillfl'ep, ria"t
nll/lJ' spotternij, bet w,pen der zwakken: en t.eleu'lle.-
.t"lpen. Ik prees de:! Patriot niet om 'Iijne vergif-
tigde politieke iDJi~enl maar allee·ft cm zijne
sterke vaderllUldsliefd,; en de beriapi~ welke ,ce
jh)fbetaiginll verllezelda: Wil. ftUeIl! bebalre :utcbt. Ook
• trCl(>lde ik niet de VdlkMtt:m en '<le Z,Jid Afrikaan
op den rujZ' ,nn we!!,,, ~e p>lrtij elie lij ~Il de politiek
tuelZedaan xijn, dRn aJleen om bet l\1iverl! HoUandecu,
....aarin zij met zOQjV,·"l ~kWaamli~id worden'
gescbreveD" en Toorz~ker lOU een ]j:njlelsebmftn
wel ,de I\llerlll8t~te li)",' 0111 itmlAn!,l te verachten die
zijn lAnJ li"f b~tt en ~Jn mue~t"r'aal in 'eere bOlldt !
Ik ~I wol openlijk vërklaren, dat ik d~ óVf!rdr ..ven
politi~ke iDzii(ten, stNlnde !l:ebouden en: verkonelijl'd
doo~ die drie koloniale couranten, niê* goedkellr,
Ik denk dat er " een~ beler P!ld" beetAlat, maar ik

. bou! IDlj teJ'1lJl on:! dit ~el'Bllrvoille pad in <te slMn.
n beb al ~oor mi JD .' gedllAD om vrede en liefde

in dils" m.-.eijelijke ti~~en te prenik~n, ~Il ik tJ'8Cbt
Dil, lDeel dan ooit, a.lr~ te b8Ddelen, "mi -'QOr middel H I'.T ol OnAN.1
nn ten gezondd en vnj~nDige opvoediug,.de strui.kel- een tijd!!Cbrirt dat vele "1aJ11!iW'ekkellde, let!lHII,me
hlokl;ell uit den W~!l :te ruimen, den.sebeidsmuur amlU!8Dte slukken bevat.
faD "erdeelin!Z aI te ll\eken eD nn die !tWl'e één te voejl!!el tot DIJ &pre. ja,
maken. InderdAad mijne :aendillll' is et eelle VAn ui~egeverJ, en sal hinnen
nede en goeden wil ~ De. T'rtl:D8V1Ul1iai niet langor Afrika, vali noord naAl luid,
afgeeeheiden VIVl bet 9.enjle d~r beecbaatde wereld, wordeD gelezen. Op bet
ea IIJet de kom!lt van ni~we belllillgen en' denkbeelden zeeT be!angwekkend, IlaJDgE~I.,~p
hoop ik met der tijd ~t oud" [ll'6\'oe1 vJt:'n.erdeeld- sebe vertaling tan bet
. heid! tlWeben HollandÏ'18 en EnjlelMcb~n traJl8l!'e- ALFiUU> AYL'WABD:
.. ijd' te zien verminder~n. Gij denkt in~~nd~I dat vMI,~ voorkomt. De
hetzelfde doel bereikt ;izI'IJworden doo, ,lie pu of te eeDe mll/ltscbappij
onJlll!l afeebeidiw, sj~bte, get'ot'leos' ~n baat Ill! en be,sl, behalve bet
pr~kell- Uw couMln~ is ~I dOO.r uit~~ hard, OOI i aHe b"ian~jktl .

. niet: te le$l'lI'en OlU't'!I'1JMrdll!'. .I:!e....~i onr onl~ I' ~l\8pko,l(l[lJtl, 1llI~mlllDl.vei[(1enl
- 'land~lijke be\'olkiDf, ~ -redelijke h~n van bet DlOjlS,P,l"J8 v')Or De

'Land- Gij voegt Too~u~d 'b.ilée~~ bij kwaad.. I Apphkaties te word~D
W..r.om moeten wij MribaDdeJSalti.illibeiebouwd· Ezpr_, Bloemfontem,

t !; :
i

Pij:iiELiAR,
Te K ~P in de Pakhuiten van

LO~{j, COHBITT & Co"
30, Lullgestraal.Nieuw York verwuht.

hunne vierde Qezend
~DDial ·Strui8V··..~·..
~ontv8D~eD.'

Julij 23.
--~~------

"lUID iFIUK.iA~" E\'
" \TQLK$,rIUE\P."groot circa. 5,000 Morgen, ...._ .•,~~

mWllWln rijdens UB h~ -spoor-
wegstation, aan den Darling,
hebbende ·extra eo uitmun·
tend. Veew·eide. Ook [is grond Toor
het aanplanten un ruim ·WijDgaard-
14>kien, die men Terséke~; uitmuntend
te QUen beantwoorden, en,' 'waarvan de op-
bre,Dpt op de Plaats 'met.;;nel Toordeel kau
Y&II de baad geset wo~n, ~ VOLOP LOO
PEND WATER. BeneftU8 ..~Gebou_n op den A te' d" Z id .II 4': ~kaa
~Delen Opstal; bévaf;tena~ ruim Woon buis, gen n v:oor e ID -.tUn n
Wagenhuis, Stallen, K1rale1,l;' ~ok en Bui- ell VolkSvriend."
teD"ertrekken, beBta,at er '~ne nette Woning, Alice " _
geocéupeerd door den; Hem" RAs, op Tijger- Aliwal Noord
fontein, en meer of min e6)l dertigtal kleine
buisies, meestal geooolJJieerd :.door gekleurden,
eo die veel Toordeel ople.,.e~a. V~rder is de
plaati bij uitnemendheid· ge.cbUt voor. Vop·
atrui&en. .'

Di.t Eigendom zal ee~t in ..drie afzonderlijke
perceelen en daarua in r&jn ge:lleel worden opge-
reild; "OlgeD8 plan, hehrelk t!8r inzage ligt bij
den 'Trustee. ',.
n LOSSB CJ<)EDBBEN. Oradoek _ _

Olsen en Koeijen, pJaroeu Schapen en Bok- Clanwilliam '-
ken,'Wageu8, Kari-en, Ploege~, Eggen, Tnigen'l r~urhAn eld- :.:-
". _..I cl T D ".. ..1 __ '-_ d "amant\' en,' -
LAliQaJ en oom, ~ruenJ-geruuwocuap en e F bh lo .
gewóae yencbeidenbei4 H~. IF=~ l =
.LIB"GIRA AT BO.US :Gtl<lf'!Z'l! _!

.1:1 - --' ': .1.'1. • IGr~~Reinet "
J. J. DE VlLLIER'S, A.P.lE. I Be~eIberg -

Eenig Cnrator. ! HnIDamfdorp ,".
W P Bank bo '.'-. , HoPe T01l"ll-

•. ge D"e~, ' I Hanover _ ':
,l?aarl, 12 M.ei 1880,. i fI IileB Id ·1

J.;W. IOORR.J?F.S .. CO., Ulagen. K~D:bId: ~i: :
~ ""'-------""""-_'_""~"_"_------ E:teelririer '- -

BfJekeu! ,Wlien I 1 :La~sG!!~~~~~?': . IMalfe5bury- -;- {

ONZE Bezending 0ll:tTan~ hebbende, heb-I ~ticllielbnrg - - -
, ben "ij bet.geu~D Qli.Sen Inteekenaren IMlll!ra!eb~ , - -

te '""rittigen, dat wij met de aleV'er;lng in de MTbaai - ,-
Kaapstad beginoen lul~n op AANSTAANDEN :;r::u
MAA.NUAG, 10 deser. ~ Naw - - r

BULL '" ,JOBlISON. N<~ualud
NUU8Ul - ,-
Oud~oorn -
Pb.i.JI;delphia

-,----'--1

1 ..:: i!l'td~linll·oplftt ~AI ie Hl de Stad
.J rl 16 _cif"'; -Ie 6ui, ë t.distr iktea £~~ ~r

I::" r'o<J'I/,ï bd;.talbl'41'. Áa.~ eiken in~eo ar
e ,ni drie .ql! .. bl••ien p- r lo ee k tO~l<ezlPndell.
_~ Zij <iit voor het Bl&d wenacben t-:

redanken m~ten drie maanden v~ruit
<ennis geveJfVfJl hu voorne111ft.

Onder del Tele Getuigschriftén,
nes gebruikeDI is qet volgende.

De., Heere;u V l!l D~ BVI. ti: Co., KaApstad.
:Waarde Heeun.-Het doet mij l'e,I''''.1"6''''8i1!.

cJ»ne, die ik ".0 u: "ekoolu heb, ten VOile hlo.oimt'.. -o... ro
Strniltijflrfn' i~ grpl"at.sl, ,... .ruu ik nelet!
Brofilllacbine ~e ... é.t te ziin; VAli h-t ,esten
bet audere hracht eeo Vol"'8.8~en Kuik-u voort,

.,..t:rJ",~'''J lrey()erc1e ,....rT_" ...n_, no het .i. I :
Ik D10.t ,.l&;,r1ijk 'egllen, 118t 0"'. Broeirs

.riDi~e moeil. (laaraan verbouden fn bere
Gij kuot V~1i d.ien bri.f ~ebruit makeu, '

~ Geo. XlWTBY.

l -

- W. A. Joubert.
- P. 'l't!6ke,
- J. C. de·Waal.

D. Kriel.
D. H. Yilj~n.

A "omuur -
BeAnfnrt 'Y t'.t
l3et.b ulu
&sbof
BriJ.s ToWll-
Bor)l'érsd orp-
Oolesberg -
Cereé -
~a1edon

- J. L. Knobel.
O. J, v. d. Msrwe,:C.zn.

- R. C. de Villiere.
A. VlU1 Reenen,
W, J. Terry.
1. J. J. "An ~bul'j!'.
J. H. NOl'Jl&rb.
P. F. Lindenherg.
B. Keet.

- 1. J. le Roex, P. du P.E.
Geo.H~n .

- 1. Kre.tleJI.
P. A. Luckboff.
D. P. Mar&Ï8, A.ln.
A. L. ObiAppioi.
M. O. Louw.
De Villiel'l! & Centlinea.
D. M. Slabber.
H. J. Morkel.
19n. L. Feneir&.
A. G. H. "an. Velden.
0_ C. Cloete.
B. Wetbmar.
C. de Greeff, D,sc.
Ju. Bennie.
J. J. J. Manta.:
Eo Meyer, N,zn-l

(~t~tli~c1t. ~tlieYe. n.jflJ~ij"i.

'VAN DER'
J' 35 ST. GK10ll(}U'TR

.co.
C&lvinia

EQUI
Zee- eh 'l3randass

ADDERLEYST

aannemer ~ew()J'den
buis te Bloemfon-

andere fraaijl' stieh-
RrrnHJ.n te danken heeft.

de Beer il! gearlmit-
ftt,.knr ..n bij de Hooge1'8

"D'EZE M:aatschappij, besloten
uit fe breiden, is voornemens

stellen, en zal aanzoeken inwachten.
Agentschap pp zich t€ nemen.

Kaapst4d, ..15 Julij 1879.

W. Á. Joubert..'
- A. van Velden.:"

J. 8. Hau.man.
P. J. Naut\é.
H. "lUI d~r Spuij",'
A. SpeDjller.

{ T. Rooa, T.ID.'
D. J. Á. VIllI del' Spwj.1

.' C. M. Douth-.n.ite.1
_. - Faure.
-. Á. J. MTblD'lfb.':
• K. de Lint.
fW. F. Zipp.
f Koeier & LaureOCil~
- J. S. Raubenbeimer.~
- J. L. Conradie.

L. H_ heet.
F. RUII!Ouw.

- Joh..a TheunWen.
J. MMer.
P. D. Rossouw.
G. &ineck~.:
J. O. StepbAn.
- Sterrellbel'll'
H. W. v. d. Merwe
J. H. Hofmep.
H. F&jl'&D.
<ho. Buker:
G. de Korte.'
'H. L. Neethling.

- ·F. Lion Cacbet.! :.
H. J. Wl'rnich.
G. de Kock.

- O. BredeIl .
K. O. Malberbe.·"l
J. F. Pt'nt& ot Co.
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Porternlle

90 ~en 92,
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JD. co.LI EBBEN rnllldiet Publi~k ,all de Builen Distrikten . le b~fi,ten
l dat zij hunile Oevou\Yt'1I aanmerk r0,it hebben lot betere pl .. taiDg ran'
bu .. uitgebrl'IJt:n vOofra~(I, welken zij 'ktJHI1,1 ~n aanbevelen, daar aUeArtikelep hn
::o.-t! drOOl{ hoe~ g~lUaakL zijn, gebchikl !lna1l.t. De "ei'~elJaara, vele j.rep I.og
delen handel ~eurt<;Vt!1Ihebbellde, en 10011 1'U!U"Cli op de Engeliche Likt a.ijnd,. ~,''jo
ill staat om te "1:"rkóopen :-

GOEDE iMEU8ELS legen :nerkWlai.~1i2" LAGE PRIJZEN. DaarenboYeQ .jJn
..ij <Jok vO~Hne.mell~ VOOR KONTANT 1) te verkoopeu, ·heh\'elk uen in' ata.'
.lelt aan hUllllé klanten bet wolle voordeel Id«!ille winsten te geven, 'daar er niet. toe-
gegevell wordt yoot KWADE SCaUL

Een !truut assortiment van ilJ de kololl
lt lt ijrl voorhandei" ,

nel Publi.ek 't¥ordt uit~enoouigd tot
velllemen van d'e prijzen. ', .
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Wijnbêrg -
Winbarg -
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W 01'Cf'8ler -
Willowmore

Isaa.c Horak· de l1Villiers. , . ,
Pro.eur, Notari8 NlW,~: ~aftcer .MI

Gé*xwen 'l'ram'tateur bij 't.H;flO9 Gt!(egWwf.
.B..aRtoDr :-8t. Gwrge',Jta~
St. l1eorgeatraaJ, ~ •. ;

N~J.. D. ~OltDON,
TANOHEEUKUNO'I GE·

. -!

PAAkL: _, \

Meubel. en Slinkb9ULeD Stoelro

sien v!,u hunnen "(forr •• d en bet
ONTSLAP~~ iD ~ U~r, 8&n de

1IJ'KSÏekte, op d4jn ll~ lf.e~, A..t.irrr.A
JlJIIILLII.tn:HH BUBlfl)IU.,. in den ,ouderdom TIUl 2

1D8ADc:teia en 6 djageu. ;'~ig' en ~liefd
D{)cht.éftie : - ·:1

S. J. v.- « SPUIJ en
A. B. J:~. D'. SPUIJ,

! . geb', BBINL

V..r.hok, Koeberg, :
11 Kei 1880. .

DRES:

.Meub·elbazaar
·Kaapstad.

le "tk~j~en, Prij. ~fie 8hilliag-s .. elk
~'t~l. _',

Zu1d: Afrik __.&.;LJ~.I!.&.V

88, ;90, £U 92!
U-Op, un!naa~ zijn Geïllustreerde Oa'l.lolrll •• 'G

,.Id sal worden tel'Ul~c:táald.. 0 deu Koope1'
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