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fit' Srodmbootmeatsehappij] "\UN10N" .
, (8ILIIIITI:KROl': i

Oe f'toomOOoten de-er MII,h~appjj v I

ken V.'lJ Ka_rltalt na_r , :. ·1

E~GELANJ>,!- ~,_~,,_, .~H~-~" A~mh'o"·;.I.iiltilr.r.mde
via ~hd~ira, om d"Jl an<l,·re~ :Din~srl~, le St. Iu"",,cber,tijrlell.. . '
Helenn en A~ce' Ion aal,It'~!(~nde op bepaalde .t·1("" e~ll" vfTmlnd'>rmt, V8~11
tu-schentijd-n. ' .' . I Enl.(eland fil t1~ Kaapkolonie e~

ANGLIAN, Kapt. Own; 8 Juni]. Junij l.-DUNROBIN CArSTLE,
PRFTORLA, Kapt. G, LAR~lFiiR, 22 Junij. HARRISON,R.N.R.
DANUBE; Kapt.DRAPER, 24 ~uoij. Juuij l5.-KlINFAtJNS C
THO.JAN, Kapt. TBAVER8, 6 ~ulij. WINCHESTER. '
TEU:rON,.K. apt. MANNING,ZO:.:Jnlij. Jucij 29 ....,...WARWICK

· : i RoBINSON.. .
~Hit 08 KUSTII' fENS ,RN NATAlL Junij -.-Extra Maalboot TA .........''''.......'TT
Vt'rlrek~en rij om de v~crtien d.~en, na TLE, Kapt. RIOBT •.

aankomst van iedere Sto')lDho-Qt van E- g~lanj" JnJij 13 -GRANTUALLY
en eens i« de 28 dagen let de 'Stoomhoot naar WJ:BSTER.' i

Natal hare r.elS "oorL uaar ' Jnlij ~7.-CONWAY CASTLE, :, :
ZANZIBAR,' ,jNIlERSON & M SON,'j:.."",·nr.,oll

ZAL DE
DINOSDAO, 8, JUNIJ AANST.,

MET .RUI¥ BONUS,
. late.-Ziju welbel{eqd m, ~er het

eigendom van den heer F. A. E. Dil VILLII:B8
p-elegeu aan de Zuider Paarlj_ met de d~
staande 8uffiaante HUlSjen BVITBffGUOtT-
WEN annex onder Ijzeren Dakeo; die allen
goed verhuurd zijn. Het Huis, frpnt makende
naar de Mainstraat, bevat 5 Slaapkamers, Etlt-
kamer. Kenke~ en Di.rpens.-Do Buitengeboa-
wen bevatten 3 kleióe Bnnrhniien van 3 K.amel"ll
elk, en 3 aparte Hnurkaml'r8.-Het is ~ede
beplant met allerlei soorten van V'Nlchtboomen
en Wijngaard, en beeft een stak Tuingrond. .

2de.-Zekere TWB.! .£RVU aan elkander
~ijnde gedeelte vali de Oude Pasterie, gelege~
In het centraalste "gedeelte van het Dorp, is
beplaat met alle 8OQ~n V rubbtboomen, 1,000
S~kken Wijngaard, en heeft een prachtig stuk
TUingrond, dat nu vpl bezaaid is met Kooru
en Gal'1i\. Wegenll. de vocbtighéid van dell grond,
kunnen er voortdlltend groenten van allerlei
s~rt ~rt geheeie jaar -door gekweekt ;worden,
die alhier zeer sohaarsch en gewild zijn:

Paarl, ,28 Mei 1880. ..

. DE VILLIERS, FAURE & CO., Afslagers.

10 J'ug~.
10 Do~

02. fil 3 jaar
(10., do. ,,1 ,_

.~~ De Ezels ell PAJ"-1't1I .. ri zijn ingekooht aan den ......nt.h< ... :no en in he tDistrikt Union(}ále,
~rden meti zorg :Zijn in zeer. goede .en de aandacht van. k~pel'8
wel waard.' .

P. A. LE ROUX)

F~URI~ Afslagers.
te Delagoabnai, Inhnmbn,.e'; Quilliniime en

~Io/.mhi·qu, aallle~'gende.
Retonrk.ar'jts wor jell ui ;;.~r,ik li' gen ver.

minderue Prijzen. ; :
Voor V',acht of Passo. e ,'Q" 1I1(\U aan,o~k 1>ij

de Ka',toreo der 11a.tschal'pi'; in de A ,dcd~y.
stra.al. . ; .: ..

· TEOS. ~:. FULLI~;R, .'
DiJ..lth,ur (it'''' mal vbo';..Zuid Af, i~a.;
· .r L

• • l

100 Vette 81agt- en Tr~kossen.
I'" .

Op Vrijd&g, den 4~Junij,
, I·" .

Z·1L de i:oodergetee·
kende ~e bovenge-

melde 088~ti publiek
veekoepen te Klap-

muts Station. Zij zullen ze:ker pre~nt zijn.
C. J~~OAAN.

J. S MARAIS & 00, AfsIHer3.
i'l

NIE MOLEN,
RY. j

liaar Enpland'via St. Heienaen MadeJa..
, . I ~E ~ob. MllalRt,oomlxjot

IJ ANGLIAN, H. OWBN,
Gezagvoerder, zal als boven-
gemeld vertrekken, op Dings-

dag, 8 Jn~ij, ten 4 nnr, 's i narniddags. Geen
~ding. za~ in~enomen worpen na 12. ~nr
( s .middaga) op den dag tan vertrek. ; I .8.
.sagiers worden venwcht aan boord te gaan a~n
de Oostkaai, .Alfred Dok, niet later dan :3 uur
's nam id dags. £ ' . '

Voor V1'8C~t of passage v~rvoege men zlcb
ten Kantore van de Stoombaatmaatschappij
"Union," Nb. 62, Adderleys~taat. :

---r-~---'-,
Naar MOsSelbaai, Algoabaai, Kowie e~f _ j

Oost Londen. I

i '

_S'--. DE Kop. Mailstoombpot
,'~ TEUtON, E M.unUNG,

~ Gezagvoerder, omtreDt[ 4
-'nDij van Epgeland verwacht (Da onvermijdelij k
qpontboud). zal zood ra mogelijk, vertrekken> na
het lossen. v.an hare plaatselijke lading. :
: Voor Vracht of Passage dcie 'men aanzoek .bij
de Kantoren van de "Ullionh Stoemboot
~aatsehappij, No. 62, Adderl:eystraat.

D'EOnderget1ekend~1l g~en hiermede ~ennis, .; een S~OOMMOLEN op~eri~t,
hebben, Oil het EIgendom van den heer ' . nabij de Spoorweg .~tatle .

waar zij MA.LÊN zoowel al, INRUILEN. ·.Ilu,..'"uql(""

N.B .....:._DeVerkoopin:g te beginnen bij No. 1,
op de plaats zelve, ten half) 1 ure precies.I ~'mDE . plan

W ~~g I; • • • zijnde váb woningoens\l.i;ll .,~' I I, te ma~en, zal op : i
-, I , ' rwoensdag en Donde~d&g,

. " .!:'
2 EN 3 JUNIJ ~AN8T.,.:·

'8 Morgens ten 10 ure preci~,
, " t

iPubliek, laten ve'rkoopen, in ~Q Kerk~raat, te
tw ellin-êon. I ;. (

· I. Zijn welbeJcend zeer Ko~tbaar Er~ gelegen
het centrale gedeelte v~n de St~d~ front
kende naar de Kerk- en Malberbtistl'!\ten.

be;t ;~rfpo~ i~ zij~ geh~1 is. ka~ ~etzelve
lC'ebJk .m ,VIer ~rven I. ver~eelcb !"oroen.
g~mdorii i$ bebouwd-met eel! ;groq1J en. zeor
gebouw.d (Woonhnis, friet t)nb~e Ver-

,'U"'VlIJIC,,' onder een Galvanisch ' IJz~ll Dak,
, 8 groote, Inchtig{ Kamers,r pispens
.en .. ' Alsmede: Bqltengebo"''''en, be.

• :vattende WBge~huis, Stallep eD;HQ~'~kamers,
: 'welke th~ns ~o,d verbu~rd ~jn.!, 31
;: H.et Ed' h~~e~r_ ~lItg~~rek~n Tp!ngrond!

IS beplant :met een WUrgaa'rd e.: allellel
'van Vrpcblboom.en, .en ·~s.~1 geheele

door VOLOP VAN W4TEIit voO~zien.
: is een scboone gelegéuheiP v~r iemand

Handel in ~eze floreereppe ~ad "~nscht te
nan, en. voor Hotel of Privil.at LOgieehuiB

uit~ezocllt~ ligging. . ; :,

: I~ LosseGoe~eren .! _
De ;geb~élo voorraad Wroke.'lgoederen, als

Linnen; VoJ~chits, C~its, Br'oekgftld,:~z., enz.,
'I'oonbanken, Lessenaar. ,Glallenk~, Rak-

'.\ groote Schaal, 2 Wia1celtl'appen, 2
Kleiáe t'cbAlen, Pótten, Emm()r&, d~.

HET Cnratori~m van bovenge.m~ldTn8Litunt
wenscht sijnen dank te ~U1gen aan het

Publiek van Stellenbosch in het bijzonder,
en aan de vole vrienden in het algemeen voor
hun?e vrieU(f~.lijke deelneming in hef droevig
verlies van wijlen de betreurde Hoofdonderwij-
zeres, MISS TA'rLORj en bewust zjjnde váo het
grO<;'te vertrou~en in. het. Insti~nut gesteld
bedIent het Zich van deze gelegenheid 'aan
Onders en Voogden beken4 te makeo, dat het
werk van het Institnnt op denzelfde~ voet ial
voortgezet worden als tot nb. tQe, I·innen kort
voornemens zijtlde eene bevbegdé eer.ste klasse
Onderwijzeres aan te stellen als opvolgster van
MISS TAYLOR.

K·ENNISGEVING.
A fdeelingsraad van de Paarl .

HIERBIJ g~schiedt keDnisg~ving volgens
Art. 38, Wet l'Io. 9 van 1858, dat déor

den Raad der Af?eoling Paarl, op Woensdag,
den ~6den JUlUJ 1880, des voormiddags 10
uur, ID de Regtszaal te Paarl, eeno Vergadering
zal worden gehouden voor bet vaststellen' en op
~e daaraan ?nd~rworyen Ouroerende Goederen
In deze Atdoohng leggen eeuer Belasting van
ld. por. £ sterling, 'de helft van; welker
opbrengst zal wor.Ien besteed Mil dl'! weost der
Hoofdwegen en de andere helft aan die der
Afdeeliugawegen, vó!gens Artikel 9 :van Wet
No 10, 1864. -c

Maandag,.
· ;

.INRUILE~

'Meel 5t~
; ,

ent Merino
f

800 Vette Kaapsene
Schapen. .: billijk.

BRED.

J. F. P. PEROLD
. Secrcta~is,

Kantoor ·Yan den Afrleelingsraarl,
Paerl, 16 Mei 1880.

BOVENGEMELD getall:Schape~ zal publiek
verkooht worden"te K,apmnt~Statie, .

Op Vrijdag, den 41,Junij.
Zij ~nllcn zeker present fijn en z~rider reserve

worden ver kocht. i.
J. S. JURAIS & CO.,~gers.

Paarl, 31 Mei 1880. ' . i

HEDEN schonk ous de Heer een lief
Dochtertje.

J. G. LINDENBElRG .
E. H. LINDENBERG,

• '~eb. R.UTH.
F!'8serbnrg, 26 Mei 1880.

'. . .

H. r~U·IERTI,
KOOPMAN, e

SCHHI:PS. IS~ fonMtsslK ~Gt:Nf',
No. 5ó, ST. GEOROESTRAATj

Tegoenover de Zuld-.Afrikaa.nsche Bank.

lOO Edra Vette Merino Se.~peD (ad
la'~e Wol)

200 Do, d.. Kapater B'kke •.

Op Vrij~ag, 4 Juntj a.s., ,
ZAL de Ondergeteekende pnbl~ek doen ver-

koepen te Klapmuts jStatie, lbovengemeld
getal Sebapen en Boklc~n, in g?áde conditie ..
lij zullen zeker present ZIJU.: ....;....___..._ ......__ -\Ó'--------.;..,;O.;.....;......._--------- .....-~

. P. A.IBASSON.
Palkl,'29 Meïl880, i

DE VILLIERS; FAURE & C~.,Afslagers.
I

, ,

I . . 1 ~-- . I
Naar Port Natal, te Mo.selbaai e~ O~

Londen aanleggen de; \alleen om Paa-
i sagiéra te landen e~ aan Boord i te

nemen. ,

DE Kqn Mailstoom~t
. N~TAL, F. CROSS
Gezagvoerder; zal zoo.apoedig

. mogelij k I\ls boven vertrek.
kén; na de aankomst van de KM,S, Trojan van
EO!lelaDd: " I
, Voor Vracht of Passage dee men aanzoekl bij
de Kantoren van de ,. Union" Stoomboot Maat ...
schsppij, No 62. Adderleystt8!l~. '
i • ,

BESTE'
liet Rijllscb(~ IIIStitliut,

STELLENBOSOI(_<SS(JUILDER:RIJTUIG-
\

ENAAN
Huisraad,

GEORGE FIND , . .'
De gewone Voor- Eet- en. RlaapkaiPer'll Men-

beien, ~Ias. en Aardewerk, Keuk_enge~eedschap.
VOORTS,!! ~

WELLINGTQN~
!
I

25 GedrfSR,-,rde tu '.~~.res8eerde
I\z,,18, nn 2 tet :I j••' oud

10 Gedl'f'8~erde Rnilpaar_u, tan 2
tot G jarta ' r

2 Gedresseerde' Menie8. i

, . l

~ aar Port Natal, Dela~abaai; Moz"m-
:. biqne en Zanzibar, iaanleggendej te

Mosaelbaai, Algoab~i, Oost Lon4en,
aUoon om Passagiers ~ landen en ~li
Boofd te nemen.: . j

_
. . [)E K~n.. MailstoomJx>ot

."~ AFRICAN, R.: A.
: ~ LBIGH, R.~,R. Gezagvoerider,
r.al als boven vertrekken op WOENSDAP. 2
~nnij, of zoOOra mogelijk na de 'aankomst Váp de
iTi!'UUm. :, ;

Voor Vracht of Passage doe men aanzoek bij
do "Union" Stoomboot Maatschappij, No; 62,
AdderleylItraat. ':. '

Naar Jf08selbaai, AlgolLbaai, Kowie'en
Oost Londen.

I)E ~on; Mailstoom:boot
T~OJAN, A. DE LA

'CouaT '1!RAYERS .~~z8g~oer.
. , . der, tegliq'.D Ju,nIJ van: En·
geland verwacht, ~ als boveó vertrekkén na

I bet loss8n van hare plaatselijk~ ladipg. :
Voor :Vracht op Pl\ssag~ doe meu aan.Zoek

bij dé Kantoren van do .~Union" Stoomboot
: Maatsch!lPpij, No. 6?, AddetleYstrailt.
'. __ -+'_'~_J-- _ _""_

1 .;

ex~ groeten" 8a.ttara ". , ee~ va~Ontvangen nu
Verf, Verfolie, LoodJit, Vernissen, Kwaste~ e~ Schilders Benoodigdhedeb, en ziJ'

zullen in staat zijn den .Haqdel te voorzien met de:t~Ornaamste Benoodigde arti~elen.

. . IJ~erpa.khuizen, 10, 'fl'ravestra.at.

20 \Zeilza-kken
Een Lot andere Zakken

; 4; Za.kken l{:oorn
1 Lot Akers

. 1 {jtroo(vet Varken, ell eenEqnehigte ande-

C 'U A ~ 0 .re go~deren te veel om te q1elden: .
• " I E. C; LE lWUX.

., .~. W~lIiDgton, 15 Mei 1889. .! '. .

ft""lat "ti t k . ' ..~. d P kb" ~J. FREp.PENTZ&Co.,lMslagers.
q~l el. e oop a&t4 ··e a Ulzen: -WORCES'l'.ED.

I . : j M. L. BENSUSAN & 00. . . ;., i"
Kasteelst.·a,*t.' , j . " PUBLIEKE VERKOOPING

De OBdeFget~ekenden 'u~~~n voorbanden ~Kosthaar'y ast~!oed
. KOFFIa-Java. én RIO ' , i" I, •· . . '.. ...," I

. RIJST-Rangoon, Mooghy, Hnis-,.Tafel en'S~ta ,.' '. • :. ,
DAD'EL8-in ztkken, Ma~jes Em Kistj'~ (een~uitmuntende par~in . D~Ond~rg~teekende, VlUlhiet vCrtlrekkende,
THEE-Congo. JD halve K~sten en Dboz!en, Souobong, 4 kwahtelten, GIIman . ,zal pupilek doen verltoopetJ, ., .h: .7:.-;w:~""''''''''' ¥""""W5i' e

• Mengsel, anskl'uid, Welriekende (jlranje Peko en Welriekende Oapers, 0 Z. t d :J ";... , t OVEItLEDEN,:-Te Tulbaghb op den 2!)sten
Alsmed. e eeri groot a.si.,ortiment KrDide,.nieraW~i',:eb, p.'er laatst aangekomen Schepen:, p' ',a ur ag, 12. 4.~,lj~ans ., MeI 1880, MeJnfvroutf de Weduwe H. N.· T u Vos, in oeu onderdom van '7ij jaren. Diep

T~ koop tégen de laagsij, p;.1';zen bij .. . S ~~)R\}ENS TEN lq l!R!E, . betreurd. .
• .' I ' .... ." ZIJn )(ostbaar Eigendom, :klell~ In oe Naplcr.

JG' S'lfEYTLER ,& CO' I' str~atl bev.tfende gericfljj W,<pOXliUIS met HET heeft den i.., lina!?ti~ be,l.laaJd tot. 'Zich
• • . I';' . ., Bnl~engebon~ell en Stal, alWJiIll' voor eeu ge ~ :..:..St G' t t N 28 K tad .. t"d dr' sr te'" be . b 'd te nemcn, op den 2 .st.eu !life' 1880, ons

; " : eQrges raa, 0. , a8p'I!. rUlme,n IJ _ eene voo: ee!ge : ag • ~ ZIj( el teeder17eliefJ ZoontJ'e, LotrRENS' JOluNNES, in
_~~~~~~~~~~~-~--~-~.~'~~ .••_~~_~~~~~'-~~ wud ~~rev~ ; hcl ~ m~e .~~k'ro~ hcl ~, ,." . , ". , .. d"'··· h . A I t "L b' den ouderdom fan ij maanden: en' 4 dagen.LEDIKAfNTEH, LIl)EXANTEN. ; v:;;i::t v;:L~:n~!:~ach~~v~ ~bo;em;.c " en "Zijn wil gescbiedé.;" M. L: S¥ITH,

'.. ." .. , . iLOSSEGOEDERBN::, M. F.1tfARAlS.
.; • 1 ..... ; .: ~ BUISRAAD,-zooels: Táfel" i3}'oolen, Le· Z,aip-loats,28 Mei 1880.'H. E. RUTHER.FOOllrO: & BROEDER dek.'ulteu, "~asten., Ke~nte+ed~~ap enz., ,. '

· .. , . , enz.) ens· , :; .' OVERLE DEN, ~ Caledon, op M~ndag', den

HEBBEN n~ uitges~ld een groot en gtj-tatieerlI assorlimcnt' LEDEKANTE~, . lSONUS I BOlt-qS I~\' 24Bten dezer, In den ouderdoin vau 66
waaroDd~r;~" ,'.' AfW4G~IE. jaren, Il mannden en 2 dagon" mHn geliefdo

. .1 T.ester Led k te D lib I' E k I F.',L. TTV.·DENBE.nll., •. :CO'..• ~,"•.·L.. l_- ra. Echtgenoot CtlRIS'tU,AN ANTONIE MïCl1IfL ril
l' e 8n n, :?'i' e ~'Cn n e ~ ,,~, ~ V08 ......Hierme,le wensch ik ook m;ijnen danie
Vi~r Stijl " , ,," I • ..~ ____._ ......-,.:..-.... ' . toe te b DCA I
TeJjt " ',~"" , N:;'J .. D.'·GOui fvON d~ v~~nr;:r~e~ie~~j ..z;; v~il?~~:~J~Jig~~u~~:e
!~_:n_slche ,,'. ': ' ';" .." " i-I . ' .,:. ;' I' zIJn lijdeo bebbeo ~IJg"'I>Laau. :

A w " '~. "~II " Tl~~HEELKIJNDIGE. M. ~~:'ED~~p~·&s.
~20,ST. GBORG~~AT. , . : l'A.AHL. t. .... Caledon, 27 Mei 1880 '

.j

(alle-n ingek.cht.ili het di.8trkt Harrtmith, O. V.S.) Beste
!'

BEV ALLEN,-qp 27 dezer, te "Cathcart
. Villa," Hoopetraat, de EcbtgeDoote va.n

ABRAHAMDE SliJDT, :van eeu Zoon.
Kaapstad, 27 Mei 1880.Op Zaturdag" 5 J~nij 1880.

DADELIJK: NA DE AÁNJ:OMST VA)!DEN ~ERSTENTREIN,

ZAL bovengemeld gelal Paarden eu Eze~1I
publiek worden venkocht I uit de Markt-

kraal te Wellington . i

De Pl).ardfln ~n Ezel$ zijn inti oede conditie
en gescHikt voor dadelijk; gebrui . '.

. 'Pt J. LA BSCHER.

Wellington, 20 Mei 1880. I
J. FRED. ,PENTZ 1& Co., -Wslagers., ,

------- _----------

Welliqgt.Ón .
! I

45 ~ra vette I 8lag!tossen' en
Koeijen. I I

Op MaaI1da,g,i7 J~ijl880,
JU i liNKoXST VAND~N !iRB~IN 'l'REIN.

riAL boYengem~ld ge!al Os.
LJ sen en Koeijejn pnbliek wor-
den verkoeb~ uit dt Marktkraal ~

Wellingt,oc. . I
: D.! CILLIERS.

i

20 Zett 'r.~ije JOII~~OSseD
12 .D~. '[ (fk : .Jo.,:
12 Siagtos8fB en keeijuj

(R •• ~)
(doj)

I
I
!

'-' U L L E N publiek ....b;den verkoc~t, t8
L...J WORCESTER, op ; .

Zat.dag, 5 ~DDij 1"0,
\ .

'S MORGENS, TEN 10 URE. i,
!G, J. LOTTER. 'I IS E:EjN KANDIDTURE IN' DE 1.1,1..1."-"''''''

Ilaapsche .)~.=,ml~!.JO"!"··"
WorCesteT, Mei 1880,

DE VOS & THERON, Vendu·Adm.
I ! t



'IU1KOOPI ~~ t,N.
VEI!J EN LOSsE -Gb,j, EDE-~1f!;_N TERUG.

DE VOS EN TH~RON I Vertrek van Muldersvlei
Mei 2~ -Worcester, Ossetl eu Koeij' ..... , van "Stellenbosch-

VI" "Eersterivier _q. J Ger"ber. " " Knilsrivier _
I Jnni) 2.-0verhexrivier; :ree en Losse (foe- "Dnrbanweg-

~eren, van S D. Nande. • " 'Zoutrivier -
i Jnnij 5 -Worcester, Ossen en Koeijen, v&n Aankomst te KaaJlll1ad
G. J. Lotter. '

1. F. PENTZ EN CO.

, J nnij 1.- Wellington, Ez~tB, VAn E. C. Ham- j
~an. I •

Jnlllj 10;-Wellington, filWlrden en Koe~en,
van S. Kilian. ' I

I ,
DI VILLIERS FAURir. EN CO.

Junij 2.-Klapmuta StalIe,'Paarden en Ele}e,
'mn P. A. le Roux. ,

Junij 4.-Klapmuts StatIll; Schapen en nok-
ken, van M. A. Basson. : '

Juni] Slo-Paarl, Hfllldell!livoorraad, van G.
Keet I

F. L LINDENBEJ:l}'.EN co,
, .Iunij 5.-Worcester, Kod~mllnswaren. epI.,

nD E HellDing. i
O. P. VAN zrat,.

Junij lO.-Cogmanskl~I'aarden, van G.
S: Wolvaairdt. • I

V A.STE GOED-emF..N

,~l~'";ZUID !FutK!AN" $1\
","OLl{S\1UlGND." I

~ - I

------~. i

DE ;qleekening op dit ijl~ is in de Stad
lJl t53. eo " •• llt Buil.e,.~18~lïkten £2 4.1: per

. tuOri~t beuialboor. Aal) d.keó iuteekep»ar
.. J,d~h drie .olle bladen per 'VI eek loei!ezond~lI.

~ zij die voor be~ B~d wenscbe~, tO'
oeda.nk® moeten drie dll'-a.nden TOOtuit
kC"lnls geven van hun voernemen. i_____ - +-_ I

Agenten voor de "tuid-Afrik_-
en Volksvriend." :

- Geo.~lJr~.

I!~:n~u~oor~ W.~. Joubert.
'.Beaufort West P. Tti8kl'.
!Beth olie - J. C.'de Waal.
:Boshof D. KJWI.
[Brits TowlI - ~ D. HJ Viljoen.
IBurgersdorp- t
,Colesberg J. L.1Knobel.
Oeree - C.J.v.d.Merwe,.O.zn.,
ICaledon R. C.; c(e VilIiel'll.
'Oal . . A. v~ R,ëenen.
I nnla W Ji Te'trI'
~dock J. J.I:.,van Rensburg,
:Olanwilliam J. H.;NolJ!lIrh. '
iDurban P. F .•J.indenberg.
iDiamantveIden il. K~.

iranschhoek J. J. le:.-Roex, P. do P.s.
raaerhurg • Geo, JIodgson. ,
eorge - J. Kr~tzen.

I raaif·Reinet P ... \.1Luckhoff.
iHIliaelbe~ - - D. P.jl\lamis, A.zn.
Humansdoq> A. L, Chlappini.
aope Town- - - M. C.'Louw. :

~

O'fer De Vllhel'8 & Centlines.
pefield D. M.ISJnbber. '
oenstad • - H. J. !Morkel.
rákeelrivier - - 19n U. Ferreira.

ysmith (Riversdale) A, G.m. van Velden.

tdy Gre'; (A)iwal N.) C. C, lJloete.
•• t. J B. W,thmar.

alm"""ory- - 1 C. de Ghleff, D.zn.
!MIddelburg - - Jill! Bennie.
!MuTl'Ilysburg J. :I. J~Marih.
!Mosselbaai E. MJlyer, N.zn.
Maelean '
Montagu W. A~ Joubert.t
NMal - A. vao Vêlden n
Namaqualsnd J. S. [Iauman.
Nazart!th - P. J. Nandtl.
Oudtshoorn - Il. vap der Spuij.
Philadelpnm A. S~nflillr.
PIT. a<*ls,'T.zn.
f' aar - D, J. tA. via der Spmj.]
Potchefstroot!l C. ~qDo"thwRite.!
Pretoria - Faure, '
Pearston A. J.lMyburgh.~
Piq uetberg K. de. Lint.
Porterville fW. F.jZipp,
I Koste* & Laueenee.'
Ri versdale - J. S. lL\ubenbei mer,
Richmond ' - J. L. Ronrlldie~
:f{obertson - L II.' Keet.
:f{lebook \\I;e"t -' F. R~l1w.
Someeet West JohaqTheunissen •.
etellenboach J Mier.
Steynsburg - P. D. .ossou ....
Swellendam G. _necke.:
$aldanhaba J. C. ~tepban I
Schietfonttlin - Stljrrenbel'll',r.

Jutb~nd - H. Wl v. d. Merwe
ome tOost J H OofmeF'
ol~ - , H F$n. :

TtU'kast.l\d - - Geo. rker.:
Vitenhajl8 - - G. de. orte.:
Utrecht (Trall8vaal) - H. L.lNeetblinll.
Vllllersdol'lf' - F 1.14n CAChet.
Victoria West - H. J.ti'Vemicb.
WIjnberg G. detKock.
Winburg - C. Ilr~dell.

E. O.I)lalberbe.1
J. F.lfenta & Co.
O. dl11Wet.
A, \"11 Dill.:

Wellington -

Worcester -
Willowmore

.,...

"

J, B. :IlARAIS Et-' CO.

J1;lnij2.-Lady Grey Brtlg, 'Vastgoed,
J J. de Villiers .
i J P'. PEN'rZ ES to, .
I Jumj2 eD 3.-WelliDlltou.' Vaste en

Jeren, .. an E. C le Ronx;
DS' 'VtLLIl:as. FAC!lEi EN co. I

Juoij 8.-PMrl, v' ..stRoed, 'van IJ. W. Malan.

GE QOOI'1'. I

In de ltieuwe Ned. Geref J{erk. op Zt:jDda~
80 Mei, d~r den WelEw hetr A. D. LDQk~oi
~ne doc~tel' Tan den bt'e!'i Johan CbdstOfI'e\
'Embroee, met \Jame ·Johanná Susanna Ch~etin,l.
Een ZOOII. van den beer JRllob Overber~ met
lIame Martin Jacobus. '

"

DINGSD~O, 1 JUNIJ; 1880.
I

EEN NAT1§RELLE~lO<DRLOG IN
DE~ VRIJSTAAT.

VRIJBTAATSCHENIberoemden ziph in den laat-
sten tijd, te mi4den van de Kaffer-oorlogen,
Zulu-oorlogen, len Baphuti-oqrlogen hunner
buren el' 0Pndat zij althans goon naturellen-
moeijelijkheid hadden. Zij hadden, wel.is
wnar, twee nathrellenstammen in hun mid-
den, t.w" de J3asutos vau Paulos Mopeli
(ee.n broeder vap Mo~hesh), onder een kom-
mandant te W;itzieshoek en, de Barolongs
van Moroko te ~n om Thaba 'Nchu. Doéh
daarmede hield ~en geen tekening. Immers
Mopeli was op zijn eigen 'dringend verzoek
V rijstaatsch onderdaan geworden en geble-
ven, zelfs toen I de overige BaBuOOsonder
Britsche vlet1ge~en de wijk, Minen,- en heeft
zich sedert zod voorbeeldig gedragen, dat
hoewel de VnÏtl.$aatsobe Wet pen naturellen
verbiedt vuurW'.penen te dra~D, er prak-
tisch ten behoeVre van zijn 'Vol~ eene uitzon-
dering is gemaakt; en hoeteer er in den
laatsten tijd 09k geruc;hten \ kwamen van
onrnstighelll en 'oproerigheid ~nder de Brit-
sche Bas utos, tengevolg(jl vafl de ontwape-
ningswet, hunne 8tamverwa~ten te Wit-
zieshoek bleven zich als du meest loyale
V rijstaatsche onderdanen g~ragen. En
wat Morok08 jBarolongs betreft, als een
onafbankelijk volkje midden! in den V riJ-
staat genesteldj hadden zij : door trouwe
dienstun in menigen oorlog aap de zijde d~r
Boeren onmiskenbare blijken' gegeven vlh
hunne gehechtbeid aan 'de.h Vrijstaat.
Had de oude Moroko niet gel!*lfd en w~8.
'hij niet gestorven in onverStoorbare vriend-
schap lOet de Bloemfontiein8C~e Regering 'r
Hadden de Barolongs niet ~un eer er i,n
gesteld, warme v:rienden, trouw:e bondgenoO-
ten, te zijn van de Vrijstaatachtl Boeren? En
waren deze laatsten niot gew40n geworden
met trots te wijzen op: het welvA.'"AY1It1A

Tnrn"'IIálI.rThaba 'Nchu, als een spr+:el)de wed~rleg-
ging van den laster, d&q d., _Hollandsch
Afrikaansche bQ¥!re" niet ~ ve,'rtrouwen zijn
met zwakke natllrellenstammep 7

STATIONS.

Vertrek van
Kaapetad -
Zoutmier-
DurbaDw~
KraaifontelD
Muldetavlei
Kapmuu -
Paarl -
Ladygreybrug

V. We1lington
Hermon -

Piket~
TulbRgJhweg -
Ceree",eg -
~rier
Goudiniweg

V. "Voroaster
Hexrivier·
Hexrivier OOilt

Komt te
V . .M" !~C'~

Vertrek van

Mont~uweg
A. Constabel -
V. Matjesfontein

Grootfontein

Prins Albertweg -
Fraser bu rgweg

Komt te
Beaufort Welt -

TERUG.

ZAtul'liAlr,
MaaDd~,

, ardllppelen,
Appelen, per
t 'oonen, per 8
linter, per lb. I
Beet, per boa i
Bil'enwu, perlb .
Bi tonlZ', per 8*uk ' ...
Bloemkool, i
1':ijl1reu, per ~OO ...
I~'nden, per stuk : .•
Guavas, per 100
Hcenders, per stuk .
Kalkoenen, per stuk
Kool, per atull
KWl'eperen, .
Limoenen..per 100 .
Nartjt't!, per 100 ...
Petattae, per li be .• ,.
Peterselill '
Pompoenen, per stuk
Pijnappelen, ... ' ..
Pompelmoes, I ...
Uijen, per 3 hs. I"
W ?rtels, per bos ,'"
Witte Wortels, ..
Zuurlimoenen, per:lOO

,0:0
10
o
o
o
o

Transkei
MDkomendl'D

de, G&ikalokJ\lle,
tla~ala~, ma.., de beri,gten

llitat.t.renotll!4e·jre1i11'... t,ltllllOO .-nmoedi:.rend,
d&i1:l'h.1IÁIl te ~n.' De grond

ft1Itc:ht~~ opbren"t van pro·
_",b",;~i~ in' de kolonie

8.,..n'II~lam b4dden verlBden~rm~.fraalje weder ep d.
m... t1"""IiI,n baai:ulleeatel'8 en

andere m.L de leiding beeren btagten veel bl]
0111 le bijlOnder ~ IJ doen gt!lukken;. Er W&8 e.a
ordentelijk «t'"l(jf geW ~den in!leecb.ruen en daar-
onder yersebeidl!ne Ya" !'beken!1en naam. Het 'Pr~
gramma be.tond uit lIf!II nomcpera, die allen a,,, K

'faD de band ging.,n. De eeraté prijs' w~ die l'onr
de "Onbeproefden," waard. £~, meti£3'Ss. SVfet'p-
etUee voor elk paard. Bun l mijl. Vijf paard-no
die in de .. volgorde 'unltwalDeD: Dr. lBi!lY'! Old
Boy, 1; D. R_uw' • .4lutmlkr, 2; M. Ekat~en'.
MOIC01D, 3; A. yan <ier Ker",oI'. BfI~ en J S de
Wh'. EuUJy uitde hAao geloo"Jl ... De Inschrijvlnj."5-
bek-er," waard £25, lqet £16 :door de dames i"lle·
aehrevlln. Anderhabe' mijl ])e.. werd. gewoflnen
in twee heats door J. Billjer'. '.JJattlddort, die dele
beker nil drie achtereenlrolgelld. ~en' gewonnen
heeft; eent in 1878, tóen bij bil le G",nge teebe-
hoorde, en vervolgeua tweemaat"oor &en tRgen"oor·
l dij{en eigenaar. It 'Battl«lore 111 bee voljCende. Jaar

bbo 'even gelukkig, d&n krijit de hf¥:r. Rt!ijel'8 den silve-
-: d ne ren ptiit! AAn delen ten nAmen ook .deel Schoone-
IJl en winkelr. st,. G-ue. 111-, de Wet'lI DeiJd Heat en P

lZ'ell811IC~.ppell 'van Odeadal'e Hamlet. "Ektteen'. Beurs," een pril! van
£20, door den heer R. M. Eke~t!n ,,"-nlleb iden] met
£5 van de club, en Sweepetak .. VAlI, £1 lOs i Een
mijl. Gemakkelijk gt'wonnel) door. R.. Eksyen 's

, TroM"" die Alleen MOICOW ~t médedlOl{er hnd
It .yit'Y" &UI'8," £26, met Swe ..~takes van £3

Klein;.Il!ralten.tein ' Helts 'l'an anderhal ve mijl; beiden i'ewonn,>" d -or
-.-'_"-'- ._t. J. Kuipe'a Maid of tM ~iI.l. De andere m-de-

, dinge", waren n. EkJteen'. W,.•.t1~, A '1'110 der
! Merwe', &Ji"" st,· GeorglJ ell Deafl Heat. I'&.

op lien lOek~:r'1I HllndiCl'p," £7 lOs. .Een f1lijl;. !lew~nn~n
gehouden I door Wrelltkr. De II Rack RacP," priJS £5, met
Molt~~o, Sweep"takel .al'l £1. Drie k9-art mijl ; gewonnen
wqen ru- " door G. Groenewttld'l DotctOf'.

ge-
.IUII'lr&lIllClle ram-

I HET PARLEMENT.

STATIONS.

Vertrek van
Beaufort West -
Fraaerburgweg -
Prins Albertweg-

Grootfontein
Mat jesfontei n

A. Oonstabel . -
Komt te

V. Montaguweg
Vertrek van

Montaguweog
Hexrivier Oost
Hexrivier -
Worcester

V:Ooudiniweg
Rreederivier
Ceresweg -

Tulbaghweg
Piketbergweg
Hermon

,
I

261 7 40
251 10 se
j a.~.~I1 10

101 2 0
541 455
,151 5 16
35, 6 35
31 7 7

30i 7 39
59', 8 13

,m.
36' 8 40
55: 9 8
301 9 48

I
291 1045
51t 111(9
21 11 21
25 11 47
401~ ..]2 20
2 ~]2 52l_I30
101 1 40

Junij 7, Nieawe Maan, pu. 9~. {1amiddllg8:
Junij 15, Eerete I\warti~r, llu. 61i1.namiddags.
Junij 22, VolleMAlln.31l.0m.nI\ttiddaga.
Junij 29, Laatste kwartier, Uu. Um voormiddsga,

, < •

TABUE BAY.-,AR~IVJlD.
May 3O-Dunrobin Oliede, SSti fJ'ÓlJl Algoa Bay.

30-NllmaqUih St, flom Port tiollotb.
30-Arfasead, hk, from O$rdi!".

TABLE BAY.-".ILBD
:ID-Lnpland,. SSt, to Mllll[Ïti~.
3t--Edlnhur~li' 0~8tle, SSt, tIJ London .
30-PleiRden, bk, to l..evuka, Fiji Island.
::O-Ambuillllt, bg-, to Motlllel iplly and Knyanll.

V ••Wellington.
Ladygreybrug
Paarl-
Klapmuts -
Muldersvlei
Kraaifontein
Durbanweg
Zoutrivier

Komt te
Kaapstad -

,I DE zuïn AFRIKAAN."
I ~

WETGEVENDE VERGADERING.
MAANDAG' 31 MEI ]880.

De heer FrOlt had een petitie nn Quesll8town om-
trent wegen. •

Dil heer T\ i 1,wood had een ,,&n Port Elisabeth om-
trent de bllVt!Dwerken, en bet werd tQef{88taaO dat
lij lOU worden gedrukt.

De beer Walker btd een VAn Nieu ... EnQ'eland
om de ontwapening der BM~tos door te lettert

De heer M1~Ul'II;b had een ,an 93 I:)telleoboscbe1'8
ten gunste YIln de ont1rapsninF!' ~

De heer &rry had een van Robertson om de-
herroeping van de accijuab~lastjng.

De heer Proctor had een van Prllnsch boek teg~n de
aeei jnlbtolaatirJll. •

De heer Kirkwood bad een van de P"rt Ehubetb·
ache ti Licensed VictuIIUel'll."
ve heer {fil WAter 'bad een van Tnlbaj!h teg~D de

accijn.beIMtilljl. ,
De beer Goldschmidt had eeu van Troe Trae t~gen

de accijnabtÏlasting. ,i
De heel' Wilman had een fao Wellington tsgen de

accijnsbelimng.
Kennie werd geF!'eV80 nn eenige voorstellen.
De beel' Solomon le ve!!dt!' het rapport i n v~ n de Cv-

mitáe omtrent de betrekki"~ Villi serge.Rnt et Rrms ..n
bibliotbecaris, waarin Mollt!volen werd de beide
ambten te scheiden en het IlI)Itst.! 'lloorloop~ lip te
dragen aan den opligter> der arcbie ",.,n. Hij stelde
voor dat bet sou 1I'orden gedrukt.

~ DE OONSTITOTIONELE QlJES'I'IE.
D8 ONT ... .A.PKHtNG lIAN DK BA-SUTOS.

De heer Brown zeid~ dat hij ,",oorIII' dwom sprak,
omdat hij lallif onder de inboJlIi'!B'81l had I!'l'woond.
De reaolutie zou geen andere gtlvolg~n llebbe'1Jdan
':le ceneulll' VIUI het minieteri~ en aaarom zOIl hij
daartege{1 stemmen .• pe rnolatie l!!uh ln lich af·
keuring VAn de ontwapeninF!' en ,:bij, e ~r, .,..~ vaD
Hn tegeno.,el'lle~ld- ge..oelen. De _ Gen. had
niel' !lengd omtrltJlt ·de con~itutiohele '11, en
had apreker teleurg~ld, dMr Jiij aU ten Wl'8OOn'IJi;ke
aanmerkingen Il'emukt had. De Iieer Lot inl!' had
meer ier IIlke F!'t'sproken. H ...t mini.terie', dacht hl!,
moeit een wet uit'l'oor$ die di"HuÏl hlld j!"eJlM8t'Ilrd.
Het W'tl altijd de be80elipg ~we ..1ll dAt de wet op
Basutoland &ou wordiUl -tot'gllP!'8t, J "ilt (Iln de ~e e-
nen die de B,,~ut08 n~men w"","om ~ij hunne wape'
nen willen bebouden, moete I zij oIJt!'Vap~"d word~n.
FlU at ne/tl3 t J'Wl reelt, of onrecht) moeten wij ben
O"twapeD~n. Hi i las voor uit een oude 'wet YBnhet ]'lar
]ï 47, volszenl welke 80IlImige SehotscbA eil~nden wer-
dpn ontwapend. !lien m',est hi~r, jl'dijk in Schotland,
sorgen, dat dtl&schoolnlee8tel'll de ~inde:ren IOy6l\1
opvoeden. Hij zou eehter R'eeJJ stem uitbrenF!'eo die
verklaard kon worden Ills !\"edkeurt!nlle dfliR4remeene
Inboorlingen-politiek. Hij wilt tejr~n bet beginael
VIln de In~rlinllen I~tie-Wet. D~PeAce Pr"stlr-
vation Act beteekeode o'lk niet veel. De ministsrs
seggen uu dat ontVfapeninjl' hun poliliek is, het WM

reede de politiek V&tl Sir Harry Smitb en later,van
Gouverneur Cathcart en Sir' Georflll Grey. Alleen
het laatste Ministerie hlld den I'erkoop van WApenen
AIIn inboorlingen l\II~e'lli}!'d4tcL Hj.. Inboor!t~en·
politiek heeft wantrou'IIVet! "erVfekt bij alle stammpn,
en nooit zijn .ij 100 ontevreden II's... eest als tbans.
De Sec. voor Inho.lrliuj!"en had g~ep;d dat de In-
!><)o>rlingen niet ond ..rdrukt worden, en al'e voorr~$l'
ten van Bri tsche ondetdRnen h bben: dat, zOllltspre'
ker kan in 't alil'emeen WAArlijn, mllM lekllr, heeft de
Inbl)()rlinll' p;een kall8 kgenpvdr he~ Gouvernem~nt,
dan kan hij geen rt'jCl krijlleQ. Hij wl)t'8 ten lx~
... ij&e op bet gH~al van de KIt'ers tan PeddIe. ZIJ
waren b<>etolen door dlll'lljtering, en' lij konden Ileen
regt krijgen bij de lleregtshovelJ. Oe regering heeft
de poeitie van de inbdorli.nF!'en;qu8ll~ie nie.t betar ge-
maaKt, zij hebbel"ttvoorQit wille!) )!aa~ en "ijn in eiede
achteruit ge;raan. De veJ:l\nderlijkIJeld van hun p0-
litiek keurde hij vooTllI af. Men moest nooIt zijn
d ...aling aan een Kaffer·erkenllen. HIJ kon de rege-
ring zijn ,tem dltrhalv" niet I!'even, 'IIMllt hij kon hRar
niet zedelijk onders\eune.n; maar. hij iou ook niet met
de oppositie meell'ftan en dllS buiteIl 8temming blij-
ven. Hij had een Amendement willen ,!,ool'lltellen, maar
noch de regering noch de oppo#tie !'Vilde er iete ~ftn
hooren; en daar ..m zou bij het niet! voorstellen. HIJ
wilde gaarne de BlIl!utoll ontwapend hebben, mll8r bl]
vreesde den uitslag. Hij ,wilde het minÏlterie niet
ganrne zien vall!!n, mear bij zou liever eeniji!' ministene
li"n vallen dan dat een Kaift!roorlog zou uitbreken.

De heer Raid zou tellen de reeolutie stemmen. AI
wat gel~d wall omtrent retbtnardige 'behftndeling
van de inboorlin(en was ounoodig fril"eeet. Liever dan
praten Ol'er rec'btvAMdÏflheid moes~ men lijn men·
IIChenliefde door lijll daden toon en, De Boeren op
de grenzen doell veel voor de zwarten, I!'even geld voor
de tending, elli. Men had in dit debat ook gesproken
VRn een Hollandsche en Enp;ebche partij. Me. hRd
v{'rgeten dat wij allen kolonilten li]ll. !Je heer Ilo!· \
mlly? hAd ~t gezegd IIn door lijn j!'88ChriJf had bij
meer dan eemg .ander ~D o. ,le bittere ll'evoeleo8
op te wekken tUl8Cllen kie Epgélïebe en Hollandsche
kl_. Onle _InboorliJlgen-polltiek ie volmaá1t,
mn.ar over bet 'geheel il het rSiltnudig. Dil reg-e-
rinfC had niee willekeurig, niet ~nkonBtltutioneel "e-
handelt!. Het HUIS had ttltiJd de iQboorlingen'PGli-
tiek VAD,de regering QndÏll'ttlldnd. ; Het PllI'lement
had de r&lering verlof ji!'egeveD, bet geld voor de
wapenen Dit te plven en &elfs IOnder toestemmiog nD
h~t Hnls heeft de regeripg rejl't geld (lit te geven pe
Tuf~h Kloof~poorVfeg was foI'"maa«t zonder toe-
stemming .,,.n het PareOlell't. De Peace Pr_nation
Act is rel!tvaar jg, want zij strekt tat heil l'&D de in·
boorlinfl1'n zoowel ale v"n de Kolonisten. Oe regel'lillg
lOU regt heliben de i0'hl?orlingen vlln hllnne wapenen
te berooven, leUa londer nrgoeiling'; want lij waren
door de '!'orige ,rejlering op auw.Uige .-ijle geWllpend.
Als <le Beautoe de regetlng ale bun tader beschouw-
deu dail moesten zij dien vader ~hoananien.

De heer Mawyeprak nOl!' br~.,.,oerig ten p-unste
vlln de motie VIIn den heer Fuller en belde de beeren
Wright I'r k'gen, W&&l'Dahet Aeba' verdaagd werd
tot lJingsdag. ~, ,

..

OP steeds dtiingender herhaalden aan-
drang uit bi)na. alle deqlen des lands,
hebben wij er toe besloten, OnRblad
van nu voortaan driemaal per week
uit te geven, en wel op de groote
postdagen ~in.9sdag, ~o'YIde.rdag en
Zaturdag. Hoewel deze vermeerde-
ring in hei getal onzer _uitgaveu niet
kan gesêhieden zonder :aanmerkelijk
verhoogde onkosten, en hJ:ltadditionele
postgeld alleen op 4s.' 4<;t.per jaar zal
te staan komen, wordt ,het inteeke-
ningsgeld met sleohts ~er shilling5
verhoogd. Dat wil zeggen: Buiten-
inteekenaars betalen in; het vervolg
twee pond vier shillings per j&.ar,
vooruit. I n de Stad i~ de inteekening
één pond zestien shilling!'! per jaar

Correspondenten en Adverteerd.ers
gelieven kennis te net;nell van de ver-
andering in onze dagel'\ vd.n publicatie,
om met hunnil inzendingen niet te laat
te komen. '

SMUTS & HOFMEYR.
Kaapetad, 6 Maa:rt 1880.

STATIONS.

fP'
- jÓ7 Ó

]6
- 22 I

- 25 I
3fi I

- 38 i
I

vaD

IlEEN.

TERlJU.

]0
20
29

Vertrek VRn Kraaifontein -
" Klipheuvel -
" Kalabas Kraal -

AankoUJ8t le Malmesbury-

\- ertrek van Malmeabury - I ...

" Kalabae Kraal i 9
" Klipheu ..el - I 0

.o\ankom~~e KT'II&ifontein-,-".!_29_'----+-'-+-_....:.._.:.....:..:
Losee A. Peze treinen houden

pa_jÓtll'll zijn die op of af -willen
V, Vene18C.Jingplaatll6n.

HKT "ORANJllvausTAATecH

een tijdschrift dat vele bellanll(wekJ~e~idtl,
amusante stukken ben,.
voegael tot De &pre. ie, 100
lliljlegHen, en &al binnen .kort
'Afrika, van noord naar nid, en
""YI!ell gelesen. op bee OOJ~.. rIDl".

zeer b..lanllw:ekkend, aangelien
ache ve"",\ing nn het ~kw&DIe
ALPlll<D Ayl.w~: "Ve He,dendlt.afliaelle
vaal," vuorkomt. De.B:rt.r_
eene DlafttsehappiJ 1a~ Jdranje
en bevat, behalve het Dle"WII
alle belltngriike berigter. ''il\~
Kaapkolonie, Di."D.nHelden
ninllsprija voor De ~~ il
A pplikauea te worden ~emu.kt
&pr-, BloemfOllWn,IO ..V.
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~aa bpmi,rld,~I~
honne "i".fA"_;;
~70,~2,. en
alII bekend; £81
zood at elke leerli I

Er ~zijn thans
vl'n drie in ae
één i~ bet Transk
atechtls p07 van
:Q.l. Dale acht i aansreum
D}lle ills~kteDrs '
. Niet alleen bet

sého19D 'neemt
de ToIgt>:ndeopga

f ~g~.~ ~ ~~ S
1r'~.!01 c:;; .....
g:E~ ~~ ." od ~i.~~ ~]I . '" :ii C

Eo< "" ._ ~ a5i ~ rij 65
W,li04 5,007 2,780 1,992 945
25,634 5,10$ e,9~ 2,329 008
27,668 . 6,23~ 8,200 2,309 '1,137. '

',Wel is waar, bet: getal ~el' kin~eren, die' selfs
nu nog beneden Standaard I zijn, is aanmerke-
liJk, doeh dat i, niet bevreemdend, waaueer
men in aanmerkiag neem], boe groot een ge-
deelte hun lier bestaat uit de kinderen! van
Kaffers, Fingoce eo dergelIjke naturellen. L
. Dr. Dale berekent oat-op den gronl:lslag

"án I in 8 der geldenrdei eli ] in 6 der blanke
bevolking er ter school ~hoerdeu te zijn 10 de
Kololli~,OOO blanke en 62,600 gekleurde
ldodercn. Doch :trekt men de kinderen iu

,Basntoland en het T!raDske~che er af, dan ~a"en
': er in d~ Kolonie slechts iiti,ooo kinderen bp de
van Sta$tswege ondersteunde scholen, veJideeld
in 21,000 blanke' en 35,000 gekleurde "'inde-
ren. Voegt men bij di].' getal 9,000 Ijanke

~ kinderen, die" e!ligt pri 1I8at worden ondcrwe-
zen, dan blijven er nog 10,:000 blanke en 2V,000
klenrling-kinderen onverantwoord. J'
; Om dim aanwas ran het ai:hoo stelsel uide-

lijk te maken, wordt eeq tabel gepubliQeerd,
waarnit blijkt, dat er in 1~66 alechts ~92 ~cbo-
len waren tegen de 848 {n 1879 en in het; eer-
ste jaar slechts 3l,875 I~rlingen tegen 6r,122
in het laat~ jaar. i

In hjjt iaaiste jaar verrie.rven 128 ka1dida-
tén het certificáat voer ~lem ntair oadërwije
tegen slechts 70 in 1875 !Het examen voQr bet
oortifikaat der middelklasse werd voor de ~er8temaal &fg-elegd en wel door 18 kandidaten. !

Van Kwcekding-ondeql'ijzers waren ,r in
1~79 in, hun eerste jaar 5t en in hun twe~de en
derde jaar 99, b. halve nog 21 VOOrhet borgere
of middelbare examen. : ,

Gednrende het Jaar w~ten niet minder "
996 naturellen - waarvan i 2,J,9 meisjes-on',
industriële opleifling- t

ÁlJ~n roer blanken ~erd onder dit hoofd
weinig of niets geqaan. pr. Dale geeft Iljan de
hand, een departement v"n kunsten en weten-
scbappen te stichten in verband met het stelsel
yan pnblieke scholen, s~ciaal met het dog op
de ontwikkeling der incfustriele hulpbronnen
Tan de kolonie.

Q

=....
1~6-71
1877-78
1878-79

KA.APSTADSCBE!KRUIDTUIN:
Bet rapport der Icomm~sarissen ven deze in-

rigting is voor den algerueenen lezer in zooverre
'Ian belang, als het mededeelingen inhoudt om,
trent proefnemingen me~nienwe planten, De
.. priklet comfr~y," die ~geveer vier jaar ge-
leden werd ingevoerd, ~ waarvan sedert zoo-
veel werd gehoord, blijkt ~iet aan zijn goede re-
putatie beantwoord te b~bben. "In de Bota-
nische Tuinen," zegt het ~pport, "is de plant,
~nder uitwendige a88ist+Dtie, een volslagen
~islnkking als vperagieplant." Ook da qui-
~lDe planten zijn niet g~slaagd. Tan de vijf
IDgevoerde Boorten is er lIU nog sleJ:hts één in
leven. Omtrent jhet Niqnw Zeetandsche vlas,
waaromtrent laa4't zoo Ijoog werd opgegeveu,
wordt gcmeld, daIt bet reaps sedert 30 jaar door
de COmiIlIssarissep, is ingevoerd en verspreid,
doch dat deszelfij inccel! al. haodelsondtlrneming
twijfelachtig is' ;Eenige sPorten van Natalont-
vangen $nikcrkan komen Qlooi aall.
Voor limoenbot1reo il! *t van belang te ver-

nemen, dat de Ati8~raJiaclre lllis mooi is ge,eerd
eu nn niet in groat~ getallén wordt gevonden in
de tninen. .Jammer dat ~eene bijzond~rbeden
worden ,gemeld .. Beeft $en in de Tuinen ook
krnidenboomen? ; Boe wotdt bet insekt dlUlruit
geweerd? ' :

SPOORWEGOP~ETINGEN.,
V.AN 110S.stQllll l'A,$ OUDTSHOOR.l1.

Voor dezen spoorweg ~ijn twee opmetlugen
gesehied, beiden ooder he~ toevoorzigt va~ den
heer Young. De eeue loopt over Attaqnas,ltlool,
de 'and('re over George naar Oudtshoorn. ,Bei-
den komen tamelijk kost~r uit.

De route over AUaq1ftuJkloof is rui~ 76
miilen lang en ,zal £"l7,340 kostelI, f d. i.
£10.G67 .per mijl. De lijn r.al moeiJeli~k en
slechts ~gen groote kostenete onderbou den Izijn,
wegeus de steile heHingeq en vele korte qraai-
jen. Er zulleu te.vens een!paar tunnels moeten
:I!!f:laak t worden. !

'~ne route over . ',4 mijlen 7 ketting!!
'JaiJg en zal . of '£10,457 per
mijl. , '

Niet alleen is il~e ieta
mliar r.1j zal ook minder

-" daar zij minder 8te~le
dien 'z.1 zij een ~ijker d
veel Tfnchtbaar laqd Jan
kléine Bh.knvier' ~at
leveren. Er ij! Ben
,.Iakte 'nabij de
den korerloouw
daartoe ~q:a-ó naD .het
het land: op het
1"rDchtbaar, slechts
,,.Iood ":Jl~ graan te
~U gqeakoop guano
V oorts zOu de lij n beelgen uit de vruchtbare
.ut.bet digt bevolkte

moeeten
kon Ter-
ale ieder

en, ..n het
op zulk een

zich Vl\n zijn

FAUBK VI. DEN XOLONI

De HootdregtervroellllAn adv.
judicieel kepni, nemen kon
tIlatbrief.
AdTokaat Leonard

haalde Tl\ylor aan Oil!dat te
'op het teit, dat die
G(I~tt~ gepubliceerd waa eo PlO,(Jll'dee.rde
pillArvan dat blad.

De Hoofdre,-ter noel!' Ran
!Z'enadieM opinie onder
Il18tbrief dee Gouverneurs
diend wordeD,of,met &Ddere
pl~it de verweerder, ale de aktie
p:etuill8nis zou mOjlen bijbrengen aal~ll'Ian41e
briet de8 Gouverneurs.
Adv. Jonel! wae bepMld YaU

of Ian.telling afzonderlijk
.., .' Ware zulke gedIan, dan loa

ZIJ IDd~n In grot- ben ,ehad om. !AD te toonen, dat
Dan dok is :wae met de ~n dt18lands. De

van George' r.eer : T~rn~urs m~.pen deel uit van
ode om een over- hl] hield stllaode dat het Hof niet

onderzoek te tredeD van de
brief toegekende mag1 óf "",,,,,,,.iI ..
lijke wij&everleend W81!.

bleek in sui jd te ziïn met
kglonie. dRn IIOU hij al'gllmen
hoorlijke wijle 11'118 toegekend.

, en een spoorweg
rien aanbre~gen.
te vervoeren ,krij-
kloof, zoow~1 als

:W. 'J~SlÏlith
" fW.:{; QUin
JJ ! ~icb*l O'Conndl

; Esécaite.rakallltr
" , B. Til"rd~, .
" j ctntllnea;: &; de Vil1i~
" f Rt &; W, iietelerlump.
" j P, J. ~all ~Uer ..
" Richard Walker,
,. ,Pi C. ~fe~lel·k.&IIlp

Exeoriteupkamer
" , Wllnt1e1'" Zooa •.

Hudllbn,lreede • Co.
J~. Si.. ~o &; Co,
J.,H. jHól!Bep, :
T: Sb~p8tone, Jt.
Bl.oelDfoó.in Exf-kam

" 0, Relts. •
, J) r...1Zedierberg') IL 0

:: d,' H.jP.';'oti. :
E~L.:Kill. :
Eucu~arakamel' .;

ido.: '
QlleeU'S Town' ,t J. W.' BeU.
Riobmond J. Sr O. atln.... ,
RolMilt,~on ' ...' Carr,J:& Nnell ;
RiTehdale' J~. B)lrrJ & Co.
8om~raet 008t "S.,J~ iÁrlbnr .
8telleDho'iob ., J, O_ill.aer.
8wel1:endam "Barry:& Ne~en
St.ooltenl~rom Ne,H.i::imU. Jr.
Uil.e~haRe Execn~e~tlJkalDer
~ïctória'Wee~ J.ll, ~utet
Worcle"ter' C. M..:Bef,nlrd.
WiJlO'wmoo", ... t' V. J. ~te",.OD.
. Pr~mie~ voor de, VerzekerltYr ,~aD> "£100,

: ' OP ENK.ru.E LEVENS,;- '
:VOOR DEN GEHEELEN "LEvE'NSTIJD.,

"to

"

OR'B

DE Zilv~ren Medllilie is toegekend RJlnR. ¥. Ross &; Co. voer de beste collectie Ploe~
gen ~n 1879~1880; ,

RANSOMES~ enkele,' dubbele, drie- en viervoor Ploegen •
R. M; ROSS &,Yo.'s verbeterde Zweedsche;Ploeg, twee en drie voor
AMJ4}R1IKAANSCHE PLOEGEN, iti alle nommers
HOW 4RD~S enkele, anbbele, drie- en viervoor Ploegen
Eggen. ivoor ligten en ~waren grond . '.
Ploegen voor WijDga~rden, Paardeechoffels 'en toebehooren altijd in voorraad.

R. M. ROS8 & 00.
Pre m

! I. d
. 3~ _ i 171 6
36 i IQ 0

3
3f, 3 0 6
~ 3 i S

39 3 3 9
40 3 fr 6
41 3 7 5

. 4i 3 II 3
4.3' 3 11 34i 3 13 4-

:1 45 3 15,. 6;j 46 3 11 9
47 4- 0 3

!,',i 48 4 j' 9
49 4- 5 6

I
l,t 50 4 IJ 3

51' 4 Il i
a I 52 40 l40 2
6 i 53 " 4 17 4-
9 I 54 5 0 8
1 1 55 5 4-·2

Straód~traat, Kaapsta'd.

DE -GROOTSTE .JVOéRRAAD
~VAN

M;iE'~UB E:L EN,.
I IN ZUID AFRlK~~ ',J

as. 90 en 92, LJ..NG.BMARK.T8TRAAT, KAAPSTAD.
'li

1S A A 0' "S 0 & CO.
L} EBI3&"J e an lid Pubf iek vali de KSIIIMlad en de Buiten Dis tr ik t eu te beril(le;,'
l_' OHII ~iJ hunne GehciuwPIl aau me-r k e lij k vergroot hebben tot btJl~rl' plaal~illg $'all

hu" uit:~eflrfIJen vOlllr,IHdt;wl'l .. en zij gt!rusl k uu neu aanbevelen, einar u lle Ar t ikelen r an
go,'cI or()()~ hou: gt!llI~akt ;::ijll, geschIkt vonr ,:it ~Iimaal. De ei~t"l!aiHs, 'eie ililelJ lan~
d e zeu hallkJ.~1 gedrt'vell he bheu de, eli k ou't nu t e kno~el~ op de ED){elsche ~Lrkt z ijude, zijn
III staat OIli le ver k oopeu :-. ' ,

GOEDiE MEUUELS tegen :lIerkwaal.lig ·'L~GE PRlJZl':N'. n,"'IPllbo\'en 1.i)1l
ziJ unk "~,\I!II"lIIeIlS .vOOn. KONTANT GI<:LD te verk oop en, h e rvei k h en in staat
stdl II. li I Illii .. {·,klanten he~ ,olie votlrdeel ~~" klewe ....ilislen te c;evt'lI, Jaar er niets
:.:e~e\ell wOIIJl \I>4lr "WA·DE SCHULDEN. :
, Ee" ~r,j"t a,,,,rlilll~;II}",11I III de kolonie gema-llkte ~leubels
altijd \,(lO~h;(lldeli.

lI"l Pulhliek wor,lt udg,'noodigd tol hét kOri{tll Zien van hUllnen voorraad eli I
"t'll,en\ell ,,,,,ill ril' prij 7.1'1t. ~

O.

De rreflit,II ~,IIJlIOrl,/n fJOONlit lJetfa~Qar; of, lUIa,
dIJt tU r(r"lt~taa, ul."er/allgt. llalf-jalrl,ft •• eI et!tl.
9,,·j1l<]6 fJ~,Aoo!lj"9. ':'

Daar dit ~ell 'j Onderlinge Vel'lehrint~maatao"appij
II, warde" de ,Nuk. .ut, au' i. EijJ1Ulom •. Alaat
.cllapp/;eIl, ',mclt~" ae Eig~lUIre" ~" ." rer~der:d~
.~rrkeU. .Jl/u beAoort iJn Poli.Mider"loe.

De '1Yi"IIe" :f(!or.tk. o..dtr de Pllill/jpukr, lUl" MJ
eitJde :"a" 61/&t,dfJa!t MJI DRIJf J.Jlll/f fJerd~/d, t!tI

~t il .a" d(fttJII ria" i~d~,e" !tOflde,~,,~et.tt!tl, 0. '.rw
'&~Iau d~ loo" Mt. "erleft~,dtlO1fl I~ dll/l1lt~otijn, lJ,
!tel aliee"e dftkJ,lte b~taJj"9 te o"trlQ#gttt,--:-ojlael a/u U
f(!'J.d~ tot ~rukr:t"f!JIJ. rh toelta.il.'f/ door ,lae. t,
6e&aleDjatIWli~M JWewie~ .;
. De. la~t~te :Verdeelibg Wil;' .@ 2: peroe~ pel
Jaar, of (i percent voor de dne Ja;reu.~ .

~ ':volgeod...Verdeeliug van WiD8te~ zal ge!lcbi.d
den 1~ Aug., 1&80. :,',

Periouen, ilie zioh ter Terze\:ering ·Too.tellen, Eullen
hu~ne! Doop,a{tellt!tl, of zulke andere':cbewijfAJDnn
ollderdor;n '14 d~ Directeuren 'yoldoende ~ogen aebten
1D0ett)llule',.etln• . -'
Peri.onen, die zicb ter verzekering yoorlitetleu,worden

niet bil!rasl liet lte betaling van de Ge.~~~ 'u het
Gen_c~,r. . ~

Projli'll tlllis~ll. Vormen Hn Aanz+\: en a~le in.
formatie betreffende het GenQotscbdP~ kUllnen ..er
~rege~ worden:lL!ln h.t Kallto"r te *~ps,.d, of bij
Iedere; een der Agentecilllppen o'tEt de ~ebe~l.
kolonie.' ~

Op I•• t un het Beatuur~ ;
J. C. GIE;' Secretaris.

~Kanto;r Open nn 9 t.ot ,,".;are.
, ~

LET OP HET' A,DRES:

Afrikaansche ~Meubelba .......,....,....
. ;, I ,

ell ~2. La ..g,elUiu·~tsta~ult,Kaal'stad.
NB.-Op la3l1vraa.: 7.ijn (t(,'llIu8treerde CalalogU!8BU te Y:el~lijl(eJl, Prijs

"eld zal 'lfolllt" lerUl;(hl 'alll,1 ~Hn Itr." (\ooper "a" Pe', of,": jjll )\'1 k~l.

De Z~id
S~, 90,

COMMERCIAL
Zee-en Br~dassuraI,lti,~aatschappij.,:

I' : OPGERIGT li$5QJ:' . ' ~
r ~ t. ~ i '

HOQFDKANTOOR: ADDDL.nTRAAT, KAAPSTD.
, i 3.A.JT\A&L,:£5,O,OOO;!S'!L' •• I.I.G.
, B;SSlIaVIII'O.DS,,,I£_,'801do.

DlUOTBU.: '
"W\1. BERG. VoórziLt~r.

JOHN lt MAXWELL. Vice Voorzi~ter.
J. IIDE 'VILLIERS, D, A.ln.,
'C. J. M.:VOS,
L.,WIENER.

, "BRANDAGExTttaEN :-
INOORJ)"':SAUKIt & CUDI!COTT. P.'A:ARL.. P. F. DI! ViLLIERS.
T WEST-A. y, MATHEW. PO}tT ELIZABETH-Ouanïall Allurauee

J. ~ I EMURS. ~ICUMONIJ-A. P. nE VIL IERS. '
. C TRun.a. RIVER8:DALE-G. Run. '

.. F. ST~J(J>U.: RO .F;RTSON-J. J. GUItINGH.
DEN-1. II. Vt:NN & Co. S!WELL~NDAM-T. W DANIEL
TOWN-Gr8b~lJl's Town Fire&ld i TiULBAQH-B. FAOAN. ' -,
AB8nrance fOIQpaIlY. UIr !iNaA, iE- EXecu'eurskomer.

P. MnAJ8. ~ICTORlA WEST-J. B. AURET.
B. CIro\\'DEil. WELLINGTON -CoATON & Louw

Y -SMUTS, touw (0; CO. 'V,ORUESTER-BUNAJI,D & LAND~BRR~.
u.n, ...._.-. RINCE, yINTC1UiT & &0. "

A~8urantle t.g.n Braud op, alle eoortfll VlD EigeDdothDlen in de Kaapkolonie.
M.ll~e zen, O..twijfelb'i1e Securiteit, Prompte en :Liberale Betahnl( vau .Vorderin~.n.

. " A,. BROOKE SMITH, Secretaris .

Malmesb~ Executeur~mer
1 VóOgdij-MaaUchapi~.

OfGERfGT 3 OoTOBlbj, 1864.
o·

:Ingelijf4 bij .Aete tlaft het pJrlemen.t.~~:
, --- f~;
DlREOTEUREN: r

!le Wel·E:f. het:r H. G. GRUIt,.,}:v oor.il ter.
lo JJ C. A. ,BABIO,~~'
" J. S. F. ('0"1.(,:
" "ToK. A. J. ,Lqvw,
JO .. W. F. Du~Qt,-,
" "J. J M~Th'
" "D. J. Ácx..jkll1l1, Sr.,
,,; .. J. M. ·A. Lqu~ ,
., T)OB. C. LOOQ~IB. Seil.
" "At. SIIU!S, Jr'I.' J Audi-
'I, "B. R. B. 'G:s;n'_, teuren.

, . B. WETHMAR, ~relarU.
.De ] llrrote~n vergadcrtn 's QID@idu~s voor.

audlbl' len f: uur. '

·298te~D,rl~l'telmber,1838,
,1£65,000...;......._

DriantÓ.z1' :
0"1Wel-EeL H~e~ W, :C. Kun, President

" ' .. 1. P. B.v. D_ POEL. Vice ..
" . " ~AU L DE V TLLI KRS; #
" .. J. Á BAM, Jl>. '
" .:, .. G. J. DE KORTE,
" se . W. J. 'VAN DE VEN,

" " J. J. HOF}{EYR,
" ., J. C. HOI"MEYK,
.. .. , J.:C. WESsELS,

'AUDIT&U1ZIf :

De Wel·Ed_ neer (l W. STEJJTLER,
·S. V. HOFMEYfl.

" 'I

Agenten in de Buitendistrikten ~
Bredasdorp, O,e hhr, D.JIOVf'~a & Co .
Beaufort Wut, 'De HeeT C. S. Pillans
Burgersdorp, . ,,: F. R. Tell~lll1~
Caledon; " ' J. IL F. Kle'lli.
Calvinia, De Hh. Oehroeoers Hl'ilbroll
Ceres, pe Repr W. F. Stamper,
'Colesberg, "D. Sluiter
Darling, "M. Versfeld ,
D' Urban, , "F . .J - v. IJ. nu III inJ
Fraserburg, "J_ Hr it tain ,
George, "S. J. C. Gird
Graaff.Reinet, "., F. K. te \Yater
Heidelberg, ,'" D. Schol: z
Hopefield, De Heer,A. G. Il. van B,eda
Malmesbury, Malmesbury Ex. Kamer
Mosselbaai, De Hh. Hudson, Vrl't'dl' & Co.
Monta~u, De BeH p. S. Villi der MenIG
MurraYllburg,. ,:..:_.;..' ----
Oudtshoorn, de H...er F. A. SWl'lIlm,·r.
'Paarl. De Heer: A. J. Beck er
Piketberg, .. iJ: Zoer.
Prius Albert "
Riversdale, "
Richmond "
Robertson \,
.Sjmonetad, r,
Stellenbosch

-e Swellendam,
Tulbagh,' ,
Victoria West. "
Wellington,
Worcester,
Wijnbl'rg,

"

Gijsbert Rti I Z

L. van' OPr Poel
J. S. Lewis,
·'F. Hugo
'J. G. Mader
De Ed. hr. J. J. Barry
J. C.' Reynold's
G. il B. Probert
J. F. Peut z, P.z.
F L. Lindenberg
J. D. Pieterson.
KOC K, Secretaris.

"
"

"
"..

S. J. DB

EQl'lTABLE

8r•••• sara.liê e. Trust.aatseh.ppij.
'OPGERIGT 1 OCTOBER 1844.

1rapit&a.I-lDgeschrenD
Kap~t&a.l-Gestort I ..

Ka.pitaal-Ge.~, Opgéloopen
en ~... ... :_. ... ... 37,000,

Vullen., .itltetaald; .. n n.a.r8 fin
r.linea £'D,ttU.

... £25,000
6,000,

• DIREOTIB.
De Wel.EJ~l\l. Heeren

. SAUL SOLOMO.,
J. A. 'ROBERT ON.
J. L. .M. ~ROWS.
W G. ASDllliSoN.
J. 1. STETTLEa.

L.W.V., Voolzitte r,
H. K. TBEDOOLD
L. P. CAUVIN.
R, R. AROEo:t~, '
W. Musu

AUDITBUREN.
De He6I'ell

E. VAN bTAVEIlI!'N,en E. G, ASPELING.
;;.

AfdeellJlg Brand.
Voor btl verzeker.1l fu" OIJ,oe,.nde Cf) Hoer-r.de

Gl>ederei- t'geD Sobalie of Verli. s door Brond ..
Rl8ik08.orden aaog.Dofllell tl'g'.n !e I\ag@tet a nr-
~Ten, en Toorstellen onIl!H<I.lijk o'.rw"g." til besliet.

'1

Af4eelUtl Tnut.
Voor b..t AdlJllDieti'er.h en Be' reren V'II BOedels

en audere Pondt'lI, al~ E:r.ecut..nren. Curator.n,
AdministrakuT8, V...o'l le" uf A~"lII'tli. V04lrwoar-
dtu I\beraal.-Sp.cilll .. sqhiltkingen tOO ,lie ,.erlangd
.orde... '

Hoofdkantoor: St. Oe"r~e!tr"ht, K..ap~·ftd i Kan-
tooIureII: 9 I.nl. tot ot n.m.

Aienturrn éoor de gehee e Kolonie heen tO in den
't Vrijstaat

W. Y. ELutr liG E. S.cretaris .

DE PAÁ.RLSCH«~

Bra.tIbs.rutje e._T,.st.aatst~appi>,
~

Westelijke Provincie Bank Gebouw.

opger1.gt den 1.rien October. 1873.

KAPITAAL ,£40000.
VllUCTEUIlEN :

De WtIl-Edde heer J. B. ZKEOERBtRO,
\' oolzitler.

W el- Ede,le h peren
I'A J Roos,
B P DU PLKS8'L~,
J.F MARAIS,
M SKUTS DU TOJ1.

'.

en

De
JJ ALBBBTJIM,
EGRETur,
DO HO!lAK,
D M,UU.ll!, A P lO,

BBANDDBPUTEIlEBT:

AANZOEKEN:,OOr d&"Verzekering van lh-
rn Vaalgoed tegen ,erlit's of echl\de rloor

BI'Jl~d zullen dllt:rlijJ.I ontv~ngpll en Polis8tn Ult-
gertllkt worden op-uer lfoordeelige termen,

lTRUBDBPABT.BlUNT.
Voor de Amlllil~}Llie 'e~ hefedderin~ vlln

Boéde's en Inder eigendom, als Rxecuteuren,
CU.alorln, RedJeraara, VoogdeR or Agê"ten, op
de Iiberaa1at.e .oor.aarden.

BtlerDÏng6D tot-grlluD op Eehl' Verban-1 qUI
Vu~. '

Dirtcte'!lfen komen e1ktn Woenadag It'Jt-fn
voor bezishedell_ ,

J. J. D. HLLIER8,
-f ~cret ar:s.

Ge<l1'Iikt ~A&S)lUT8&~Honilll,
Kuteel.tn,at petad. ...,
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