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SPECIAAL· BERIGT.
\ 1 •

J. n. :OE j-&{ CO., .. ,',
CUJOU$Sl.E EN AGENTEN.-' .o~ter, •
N EMEN ~n alle ~~R ya.o pbi nk~n t.i

kooptln of te l'erlcboJ>4!n,~OÓ ala <nu ... I .
Wol, Vellen, Wijn, Braadihvijp, Stz;uiavederon,
eJls., ens., enll. ! l ,! '

Iodieó vereiacht IpUell f,Ooliachotten worden
,gedaan bp aUe Goederen, t.wel~e hlln teil yer-
koop mogen toevertr:ouwd ;W~mlen..

Eene Pub~eke V ~rk~'p\óg pan V ogelStruis-
vederen. zal' ap den . ee~ten' DODd~rdag nn
elk~ maand plut& VlndepJ te. beglnnen .den
88teD J ulij eerstkomende, ten Kantore VIUl de
heeren af.alagel'll F .. L. L,Umllll"BE.RQ& 00., te
beg\nn~ p\'ecie8 ten 2 ureiP.mi ,
. !t:B.~Uitbet&liDgen Contant.:
Aanz~ek~o voor jonge "truiiVQg,ls, 3 maan-

den oup, .knuuen dade.l,ijk .;wor~en gedaad,'
~waarbiorga door geen BroeiqlaOh~Dea te sijn
uitgebréeid, ten Kantore ~an: '

-e-':" J. u. bi V1LLltRS:& Co.,
Oomm; en .lIgem. Agenten.,

Worcester, 3 Junij' 1BSÓ.) .
, I '

, d~r den 'Onderge~ke~de ingekooJi~.
de aandacht wel waatdig. é,n sullen ~.,.r
, . J. B'. 'l'RlEuRkcH. . !?'

1

CILLIERS.

i
láte.-ZUn

ei~ndom -JaD den ~eer
~l~ _n de ZUlder
staande a1iftieante HUIS
WDan~ onder
goejd verhuttrd zijn.
naar de ~n8tl"a&t,
kather, Kéuken en UUIDeID&'-

wen bevatten 3
elki en 3;:aparte
bep'lallt m~t al
en ~ijD~rd, en
2de. _ tekere _~w400'''' .. i....~·~

zijtlde ged,.~lte vao;:·.
in ~het celib'aalste aArt_lbI
benut miiit alle DiII05'Ul<llQllllen.
StOkken Wïjngaarq, en
TujDgron~" . dat nu vol
en Gal'lll;.')Vegenti de Y'v\;UVllItU"''i!I

kuonen er .voortdnreud
aoq~ .het ;geheele jaar
die! alhier ~eer .schaarsch au ge

Paarl, 28 Mei' 1880.
.DE VILLIERS, FA

-.".--"""'--i

N.B.~D$ Verko,oping
op de plaats zelv.6, ten

High Sheri1ta' O'ce, pa~ Town,
, ',: i 31id June, 1880.

JN Execut.ion of the Jucijpnent of ~e Supreme
CvDrt Ihe (01l0":10g S'~ês w!ll ta)c., place :-,

:- <District :,o( S.,hlleJ.idAm.
BARRY & lfEPHEW'Sj lverscls JÁMES &0.

HERT HALL and JOHN G.4BRIEI,. HALL,
Ist At Malagas, iith~ District or'SwelleD-

'dam, on WednesdnT,' thel16t~ June, 1880, at
10 o'clock in,the forenoó~;I-HbuseboJd Fnrni-
tore. an~ Kitcben :Ote08118, Shop; Good., 10
Maids Barley, Ha~~8, 'f.~;iqg ~hine, arid
di.,erS other A:ticl~ an~ ~~iu~ ', ; . .
, 2nd. A.t Heldel~rg, ln.;the_fRidJ>i!ltrict, on
Thul'llday, tbe 17~~ Ju~~, l~O,-Household
Furniture and K itollen Utóllsill\. :

JAMES 'Jy CRO~By,;Big'b Sheriff.

Kantoo~ ~an 4en ~aljaw,
Kaaplttad,ll Juoij 1880.

IN Execatie van Gew~ade !van; bet Hoog
Geregtshof in de: zaait tuscben BARRY&

Nl!vEN, Eischera, ell GAlIRtiL ~LiL,Verwerder:
Zal verkooping ~o~den geho*,den :-
Iste. Te Mala.gaS; in bet !Distrikt Swellendam,

op Woen8dag, deo L&ien! JUDij 11380, '8 vóOr-
middags 10 lIur, van Hui8raad,;KenkeD~reed-.
aoha.p, Winkeigoedereo, to muei!, Ga.rst, Tuig
Naaimachine en verscbei<fl'ne; and~re artikelellt
din~ . '... i'

2de.' Te Heidelberg, in betlelfde :Distrikt, op
Donderdag, den 17d~ JUDij HI80j :Huisraad en
Keukengereed~hap.: ( :: -

JAMES M. OROSBY, Baljuw>
____ _c__' ~'

Vogelstruisyeqeren.

, ' - .'

.
.

PlJBtIEK~: V

i

S
"":

I ~J
, ( ~

. ,

OOPING
van .de Janejro,

2/000 tEN :
Ir,

...~ ..~TrWBB09N..mo :;ORlai
i EQ ZEER- ~~E P"UtTI.T.;: '

. U~ert~.de ·o~ts.~h'~ping tegen ·~rniina.erd~
I I. PrIJ~e,1.;.,. ':.: !

nemen.
Paarden,
Op M'áaiut:~g,7

Ossen.
, DEl·Kon Mails~fDboot

t NaTAL. F.· CR~
Gezagt'erder, zal zoo 8poedig

. mogel'iJlt als boven vertrek-
keu, na. de, .. nkom8~ vaIf de K.M.S. Troj~n van
Bngelaód. . •

Voor, V racbt of P~: e doe men aan~qek bij'
de ~'!,,>ren .,an de ,. U iou" Stoomboot i.Maat.
echaPP1}, ~o. 62. Adder ,!1St,aat, . ;

Naar lIoeaelbaai, ~abaai,. Kowi~en
Oost Lcfu4IPl. .. ().EJ Kon Mail8toolliboot

ITROJAN, A. BB Ll
'CCUI!~ TUVER8 Gez~voer.
der, liegen. Q Junij YaP ED-

rland yerwacht! zal &1~~,.eD ,,~rtreK~~D na
~t loesen van bare plaaqseltJke lading. 'I

Voor Vraebt bp Pas4agé doe men ~nzoe~
bil de Kantored van <{e ," Union" StooPbeot,
1I.t.cb&ppij, Nq. 62, A~dedeystraat., . ' i:

,[ :

I' I I : . '.' " . '. . J .;

j
i L~~.t 'en lVI"'kUSS$D ivan ;1l~1m~
. I; . . DYSPEPSU~~

EENEjZEKEBE xmrs
I 'I ,Ii ' .
I V90R[ "

"LE~ERZ:ul:KTEij

SLEC~TE SPIJSV.ER-

I TERING
. bIT KUSSEN GENEEST DOOR . , VAN OPSLORPIN~. ' ,

HET,'iS Ide beete gen~heer der wereld ,de' ~ver, de Maaj7, de Mitt.. en KQOJ..
. :aoo~lIrddllizodon leunnen hiervllJl getuig~.·, Bepj:'oef sr eeu e~ word over.;tul~. • .:

HET LEVERKUSSEN VAN HOLMANdleeft meer genesmgeu bewe,kt.,' wai'me're
vrienden ;.,er:worven·en ~ s~i~r in gonst geraa~t~ d~ri ~1de BehanJelingfl~ijBeu: del'. Wer,eJd
bij elkaQde~. Meer ,dan' ~,OoO,OOO levende Getliig.,n: kunnen de Waárbeld det VIi~ekerlQg
be.,eat.igan. .: .' ..

EmnGEAGElfrn: I ,

SOH~DE \&. ;~o., De' Kolónn~de,' Groenteplein lW.p&d .. ;
PaIlif,eti met volled~ Bijsonderbeden. Getui~hrift.eu enz. te yirkrijgen op; aaosoek .

: ,'; . 1 DE Ondergeteekende koopt ieaere hoeveelheid
STRUISV,.EOEREN.-~ -.t4l vinden op

Kantoor van 8 uur v.m. tOt 5 .ur n.m. '
:Jit G. !A~PELING.

No. 20, Bor~t.

. den' grond,'
;allerlei
'\fordeD,

~ijn •
. Bo'YOUllta4nd' :

worded toet torg
teekolJdo zelven, ztjn in n~lOt[l):Iil:OW.Doe
v.it.g~oht eu g~hikt
culatenrs, Slagters en

A. B. Di

Paarl. 2611ei 1~80.
DE'VHiliIEB8,'F
'. '

GALOrWELl.1NG C·

BUJKL04p,

VERSTOPPING
f ..

Naar )(ouel~ ~ KoWie .. , ..
Qost J4nciju, "'IJ'. E! Kou. ' Mailatoqjnboot

~_M_IO"'! TEUTON,·E .~.
_ •• l1li."-" iGefl&gv.,oerder, zal .111 &von.

é d vérlrekken, op ~áand\lg UDllt., 7ic1ezer',
te 12 UU'T,'8 middags. 1 Geen lading ~I iIi'-
ge~omep ,!:orden ,op deDj dag van vertr.elcl& Pas;
~ers geheYen.~n boO~d te gaan aan 4~~post-
k48i, Alfred Dok, nie~ latee dan 11 pc 'I

morgenIl- ;
Voor Vraobt of P1\8!1~ doe men _D~eII: bij

de KB'Dtoren van d~ "lJnioo" St+bodt \
lIaatschappij, No. 62, ~dderleystraat. "

DE Ondergeteekende, i .
zal. publiek doen ....af'kcv)nI>n.

ap Zaturdag, \ Ju
'S MORGENS 'tEN.

Dell Heeren SCJU1>~ct '00., " . '
, '.' Klipfontein, Vente.rllbdrf, 16 Á.prl11880; .

I Mij~t- Heeren, -q( ,beni [blijde u te melden dat &~"HOL~AN8 .1.f~ERKUS8E~ beproafd h;b
Door bet' ~ .,~ be~"11 gedurende 17 dagen, iiadat ik talm 30 Jaren geleden had po een IW&~ke
1DUfJ, Q~~e le.,., 811~ma, beu ik il'! dien korwp tijd al8 vernieuwd nIl kracht eli geheel hellWId.
Ik be.,eel·iedtr ~h' die oO~nu een &iek ge.*el iJ heiie1.,e ~ri; :. ~

_ i :,,' ::.: Uwi·Dw. Dienaar, I ' •

• i ' D. P. Y. D. HEEVER.
I '::

en .·H. RUi:p:p;:U'TI ~,. . :: D,aq, J
(KOOPMAN, ;

stIIR~PS~ I\N'.C4tIIISSIK "G'INT,
No. 55, ST. GÉORGESTRAAT,

Te2'tlnover de Zuid-Afrik~he Bad
,D~-H.VftJOE ~'Jl, ,

Geregistreel'Cl Land-.t Wet- en P~..m!llie ...
AFSLAGÊR ENOEZWOREI; VERTALER n

)

an •. , enll

I).R' SIOOIll~tHl d~~r Li"i~ v.ftrdl~l'n nil
Kaapstadl n.ér ~61'1 om d.a, ~bderen

Diojl;Bdajl, ,:ia 114dM~ en; Pl~ ~ 8M'
HelenlJ' tn ~~071 •• nle,geade op. b~p.alde
ll1&aC~entijaell. IRelonr.~aar'jel .0000len ui~ere,tl
II~ell erDe vtrm*nd~rin~ van 10 PerceDt ~ifecb;en
Eore1afid ep de ({aapkoln!lie, fn Natal. :,
Junij 15.-KINFkUN$· CASTLlii, ~. A. .. - .

, WmcBiRSTER, i ,
Jonii ~9.--:-WAlitWI~ CASTLE, *pikio

1toBm80~. i .'. ,

JUDij --.-Ext"Maalbbot TAYllOUTJl CAS-
TLE, Kapt. ij.uUlT. ' I

Jtrlij 18---GR~TUAtLY ·CASTL:S, ' KaJ*.
WnSTIIR. i I

JllHj 27.-CONW AY ~ASTLE, Kapt. ions.
.6Nl>l!:R::SON & ;dURISON, Agt'!~ten,.

ï.

. WorCMlllter, Mei 1880.

DB VOS • TR~.JI.Abl~~.
. JIll lHlrI' .

BOOOE Q~lfPF.

1 : l' IDE KAAP D"E 'G: 0'ED' +.. HOOP: . D' E gë,,~ne Maa~del·. ; , I : .' i . Ji!" ." i . k(lOpmg van den 'O[ld4rjlilteekellde

per!h~etn~pa~uw..;·Land .. eh B~t~ingrl:'aatSchapRij~ ;~:.;~DgP.
, I, (,',,",b, r: No. 2, Home":"'.', ~" lbers, Kaapstad., . ;.' ,,Hi ala wanneer zullen

P P: E N ALL E DAG EN'" AN'. 0 TOT 3 U.UR. aij8Órtim~rtt N·ea(!,tielloe1~.erlm
:. :. I ' . '., CJURATQaiN. 'i" w~ren, aooalJl:
: De ~-iJ(J)B~'E.MAXWELL (MAX~L, &: EAin'), sa. Georgestru.t.. ; Kaarsen~ Boter,

, , "" l~HAiRLES LEWIS, JI...W.V.,8~detrQt. . . . ~oort8 Meubelen, .M.a.h01~lello".te.1i
: ! : l' : :.1 • : ..' (baar S~leo, 2 Open v.'..e..:k.·Nin

. '~~.I~' :~n OUl ~lén moe~D geecli~.n ,bij en ten KlntcJre -?o den Secr~ris ~eer ten verkoop zal werOen
,_,~. " ~ .,el1l8men 1.1)0. :.i " ,. ',' P J
. . De :i:AAjN d.... , ~i .~, den In~reat daarop I(fnen. te \ allen lijd. DA E~NE ~.AND opaetfeo, . .

~~'Qt thiIPI betUld wordende IDte're~~oel'8,(.,dor,6 of 12 mAand~D.,.at)jie 6<percent(. . Stellenbosch, 4 Juuij l880.
Ool.",.aId_ iDE.POSl!I'Á . die li pereent Inter,e4~"~ af J;)EN DAG DER BELEGGING dli(gen,~I_ .~18.110_ Wuggenaalld worden teglln .,eertien dagell OplAlgg.III... r:
De,e ~t.IicJ1a"PP.ii:y_baf~ Blit Publiek de beet Woge1ijke; Sec~teit .,oor :Geld~l~ginl!', daar ;nare

FOD~ ,okit! ala:ORS~~ ftYPOTBEEK op V.ASTaOE.ij ~ogen ultl{6let w~rden. :.1 '
LJ!$lOlIIG~.""::'V09.RSOBOTTEN ter tefUllbo:lili!'llf pij IQAandelijlu!c:~ete-rnij!ldl,:naar de. I IN

.eo bet. ..eriaDpa.er ljee~ worden aan de Leden-die: BIllIAlIl. BotlWén ar KoolMtn'Wlllen, op en.

proaa'ii~~=~~n 'te eenIger tijd af~OIï ~OrdeD ~o ~taling van ~et aaIdo:~er I·
, .. " . .A. SIMKINa, Kasteelstraat.

Julij 213.

b. P•• me et. Vrje •• ea

WORm l>ek~.ad gewaakt,; da~ mijD geliefde
Ecbtgenoot" de hoor ~DR1EB BEIUfARDCI!

DU TOIT OD deD :3O!st.enM.ei In. ii overleden, iD
• If l' , dden ouderdom .,an. 1:)6jaren eft dne maan eD.

Tevens 'itenaeh ik hiermedE! mijDeD da.nlt te
betuigen &",n den Eerw. beer Botea, Or. Zeed~
berg en ~nqere VrlClfden, die (Jen Overledene In

I zijne uekte hebbe~ bijgestaan: '.

I
,.A. A. E: ut.: TuIT .

gl·b WaLVA.A.RDT.'

Klein Drakenstein, :.! Junij 1860.

, --- . ~
TwB&D& Ba:ZllliDlNOWIlffIRGOIlD&RlN~ .. Thana

ontpakt: Sterke La~n 'l&n alle 800. ,il vt;lOr
MaDs en Vronwen (tegen de lAagste, . rij_o,
Kontant), WRr~e WinCerkl~deren v : Kna-
pen, Jongelieden en M&DDen,-Ulsta:ft Oyer-
ja~8en, Bant jes, :tdaneJ1ep, Wer~. en Reis' kkeu,
Bhkke.n Koffersl Goedk!><>peK18ten, ,t.gtiled
rn Ze~doek TI,\sscben1 (de goedkaoM~lD,de
8t~d), In PACKiHAl1 4 C!>.'s Standar lilap-
!IJD, Adderleystraat, nal. ii dE' Standard: nlr.-
N,B.-Vergis u,niet n i.bl::lt tldres. i,

, :1

,[
"'I

:il

WellingtoQ, 26 Kei

J. FRED. PDTZ



IN DE DVITSCBI E. L. KBRK
dAg ten 10 ure eu cl. avonda
dienst gehouden watd-..,,~ U"",~U","_;U~

Dx KOLONIALX :S~jlRl8
Aliwal Noord per télegiaïp berigt
publieke vergaderiiig aldbr hem
sijne parlemeniaire oy.enrinninK.

1)E STADIIllA.AD ,an Pi4~telnnllritjblUil
ten £20,000 te belteden aan
nieuw stAdshuie, de eerste steen
ledllll daar gel.g~ ilJ niemand .. "".un",,,,,,

DR BEER FurniulORM,
r8jZ'tahof in Natal, heeft, VOJI.81'",1I'iIi.'ooht
gekregen V&II een letel op de rea'1.DlLlII
nal.

Ds EDUR HERB. QVI!! ill
gevorderd, dat hlj waanlCD:I)DIII.)J'
veel velder gevorderd ia, op
gevenden Raad sal kunnen lijn.

DB H1IJIl\ ie Port r.1I~1)8l<1l,
,erl{&dering dlU
den over" Het leven pn den tijd
John PaterlOn, L. W. V."

VUWONDINo.-Ztkere Kelly
heef& een oder mlD 1I00tlani@'
",ond, dat men un het behoud

SHIPPINGI I~ELLIGBNOB~ ollgelulWgen "'ADhoopt.
----:- , , BIUUJ'ORT WSST, .tad eu afd:ejl~ÏlI«

TABLE IBA Y\-ARRlVID. Woenedag en Donderdag in
I hare vakantiedagen, omdat

June S--Yaria, Dan 'Ph, f'im Pon Alfred. Moltenoepu en-de m Jagerll]lU
TABLE B~.-SJ.ILKD keer lullen geopeDd wordeD.

8-Leonidu. ,*ip, t.o Calcutta. KAAP8CH1I
8Wlid: Flo"'er, ~h, IQ Dyer'a bland, kieling plaat. van ee
4-African, RMSt, tD'coa.t pol1a. Jer kreeg 122, en Kapt. TRD

I I "weaigheid uh de I\olonie de YA,.arJm ...
t=:s:::sz:=~=p, ;:S'--'- UI stemmen. De Mo1l8r ie

~IT FOIlT BuuroaT; wordt ReDtel4, ~t een i ADItLA1Da.-De
Alrikaa.oder ~er, m~t nam~ Erumll8, wonende nabiJ, ~oor Adelftide en Fort lot
Waterk!oof, In bee.tenla, Ilenomen il .~n8 het stand Il.,.!romen. Zij is voor Hol-
dood!!(llueten van .~n Hquenl.olecb meilje., Men IlIlldllCbe AfrikllllD8Cbe werk&8am-
,De!!,' er eeht..r bijl dat de beer ErumuB, ~e' w&o heden Ileachieden in . De heer
ten de du bet !lewt'Jllr lI'e~en "U, pr on,o(lrlilltijf -E. P. van OU ie nangelegen-
_418 omgeg~n had, ~n da~ in IOOYerre het ribelUde heden, voor lOOye{le &ij in D8lreJl.ID,1l staan Dilet de
MIl ongeld II. " ; I .beIangeD der "bo.reo, lijn niel ~Ioten.

I'
GOEDER~iN

----.;..--' I,
JUqls ~N CO. I

laiDlmut8 StatJe, Paarden ~n Ezels,
I ~i

DI VOS U THERON I(
JnDij 5 ':"'_Wm[ceeter-" Oesen en Kot!?en, van

G J. Lotter. 'I • i,
, Janij 7'.-Wellingtori, Ossen en liKoeijen,
nu J. D. Cillie~.· If

Juoij 22.- W!orct'Ster, OBSen, V8~ L. J:
I', 'I

Erasmus. I I i
J. jf. PI!NfL IN CO. i I

Jnnij 5.-Wellington, Paarden, ,a~ P. J.
Laubecbel'. I' I r

Jnllij 1.~.-W,lIingtofl, Paarden e1 ~oeijen,
TaIl S. Kihap. I' I '

DI VILLIERS hURJIl EN CO. I
Junij 7.-Klapmut8 ~ltatie, paarJiu,Oll88n,

en Ezels. nn A.IB. de Viiiers.
JIlDij 1] .-KI~pmnts'Statie, Paard8JI, Ezels,

en Oasen, nn J.IB. 'I'rearnieh. II
, Jnnij 31.-PllArl, H~ndel8Voorraadi" van G.

X~ , I. t,
I' II

F. Li LINDIln!ElCO IN co. ':
.Iunij 5.-Wo~8t.er,;KoopsmaD8w'ren, enll,

Tan E: Henning. \. ! '
\P 1 1!PSlUN. i

Junij 9.-Stel).tDbosch CommiBSie v.lrkooping.
", I "

~. P. v¥i ZIJL. .
Junij 10._;_Cogpans~oof, Paarden,: vl\n (

S. Wolvaardt. !
J. 1. ¥ol'Juh BN ZOON.

10-DUJ'Iban, ~trQi8vogeI8, ~an.,. d.Jnnij
Poel.

I '

VAStE GpEt>EREN
I " :

DI VIL~RS. ,Aun IN CO.
Junij 8.-Paslr'i Vl8t~oed, van C. ~. Malan.

, F. L. ruNDk$lBRO IN co. ' ,
Junij 12.- Worbe8te~ Vaste en Lo$se {toe-

deren: van A. Waggle. ' I
i :
i ~

MARKTIRIJZEN .
I :

Van r en .4 Ju,"} 1880. I

• I: £ a. d. I£ I. d.
146 bl AardaPpe~, pd3 bI.D 11 0..:... ~ 4 I)
-10 lb. Boter, per h. ". ~ .. 0 2 6"_ 0 8 4

Eenden, rstuk!.. 0 8 0 - b 3 6
, Ei jeren, ~r 100' .• 1 0 O.L li 1 11

Kalkoenen per .tuk tJ 6 0 - j>]0 6
lf) be. Ui~ per t8 hs. ? ". 0 11 0 ..... P 11 6

DonderdAg~ 3:Junij~ 2 WIlgens t K~1'I'en
"rijdajr, li : do. ! 4 do. 13 do.

NIEtJ:l MARKT.
I 'V, 9 ~ 4 Jlmij. ,

AllrdappeleD, per 8 !:+t. ,. O]Ó 0 - 1 8 6
Appelen, pel' 100 . ~ , . 0 4 O.L 9 7 10
1100nen, per 8 be. ..1. , . 1 19 0 ..... 1 HT 0
Beet, per bGs 'i'. I" 0 0 2 - 0 0 2.•
Bloemkool, . . I" 0 0 2 - Q 1 0
Eijflren, per 100.)' !. 0 198 - Q 19 6
Frnden, per .tuk.T i. 0 2 6 -' ij 8 3
Gua.... pell·lOO . I '0 1 0 - 0 4 1
HoeDders, per .tuk • f !" 0 1 I) ..... d 2 4
Kool, ~1'8tuk • r 0 0 IH~ 0 8t
Kweeperen, . ,. 0 5 6 - Q 5 6
.Limoen eD, per 100 ,lr 0 1 8 -ol 0 2 7
Patattae, per 3 be. , . 0 8 (; _:. ol 9 6
Pompoenen, per stuf 0 0 4....J 0 1 7
Peren, : 0 1 9 _jj 0 4 1
PijnappelelI, ". . i. 0 0 4 ..... 0 0 I)
PJei, per 'boe. "lOO ~ Q 0 1
Peperwortels, per hoi 0 0 4 -' 0, 0 4f
PiÁDfl'I!, per l00,,~ 0 Ó 6....J 0: 8 0
Selderij, per hoi. .•• 0 0 1.- 0 0 li
Uijen, per 8 be. .. ,1_ 0 I) 6 ~ 0112 0
ZUlUlimoenen, 'per lqo 0 3, lO __, U: 8 10

MAANSYf:RANDERINOEN."
JUD~j 7. N!puwe Muln. 11.., 9m. namidd~'
JUOl) 15, Eerste R~rtier, iUu. 6m. nami~.
Jun!j 22, Volle M,,!,Dj.3~. Qm. nami~ ,
JulU) 29, Laatate K.~er(l1u. llm 'fQbzwiddap., ,

zión
in het

'in de Boekerij.
somrmge leden be
gebrek; hebben on(lenronl[le1l
thecaris i maar wij
zoo spreken, juist .nenooren
die het meeste gebruik
Boekerij I

1\ og gelukkiger was
aan te bevelen, dat de
de, bet_k~s: vaa Bil:MiotJMeoaaia'.l1Al
smelten ruet die van

In de oorste.plaats heeft
goeden Bibliothecaris,
degelijk toevoorzigt. over
bekomen, zonder extra
kas. Immers er is thans
hegróotingen :voor de
v~ór ..de Boekerij van
8oÏnmen. te Mmen Vell'8C:na.q:e:n
1.aanl salaris' voor
het naslaan van Dode "vo"' ...... " ... <".
het omgaan met boekeg

gt, ~mMr ook een
Iemand is, joist de
gunstig bekende
ver, en wiens bijdragen in
Magazine over de dagen
m'et zooveel graagte _nN1<>,nll~~elezen
wel gee~ Afri~aan
dier van geboorte,
voorliefde opgevat voor
geschiedenis, stelt hij
het Hollandach van de
door en door meester te
met deszelfs antieke en
zonderlinge uitdrukkin
in het offleiels han
even goed als in dat van
ache Engelsch. -Het was
schande zulk een man te
sedert ongeveer een jaar Jl' >l·;.~".''''U
meerendeel van zijo tijd
het sorteren van
het opmaken vnn pakjea
ten behoeve van Civiele
in de buiten-distrikten.
ring overeenkomstig de
HUls-en dat zal zij
beer Theal ontslagen
terschap van schrij~u<,uv",~~,.,u,
le archieven als de
"evende Ver~ering
tende zorg krijgen.
het werk niet' en kei
uit werkelijke
Wetgevende V <

thecaris erlangen, die
geven omtrent het inwend
uitwendige van 'differente
rende het Parlementaire
naars der Koloniale
vrijmoedig mogen begeven
der archieven, vast overtoi
daar niet bevinden als
herders, of een bootje
en alleman 'zullen alsdan
gen heid zijn, met de 'l't',or.r, ... ",

naar goeddunken om te
zijden nit te scheuren of ","","""""
te vel'wijderen, zooals v
maar al~te dikwijls is gesch
maar hopen, dat de heer
aanbevolen schikking zal
en dat hij die ten eerste
brengen.

ungenomen .
• taIGILurr-;It~,AJI." JUr lIIBLIOTRI!CARlS.

voor; 4t de betrekkinIl;
Bil,Ii<i.,b4N:.'tria ij!.!fetlchetid.,D .nu worden '"n dl"
IS4II~anl"L .....~, eu dat bet ~blioLhecarilliïCh"p

met het ~iva.n.chaR, van
KoJoaiaiJe 4.llIlA~!,,..'D. '

bet BibhothecariaecbAp
bet UIÏa~n'.kle~kllCbap van

I&B,

bii
door
ki.t, ia ll1!'lro,()nllllli

PuSLI
lIBl te
der B. B. ng gehouden wor-
den, ten het .poorwegtari~~
te bespreken en e~n af te vaardigen om
met de regerlog d&8ro,f'~ te l/aadplegen. Een ieder
kome op. I !.,:.

DKBATING SOCqTY.- V;erl,den Zaturdljl woonden
de heeren JO\lbert eli Kr!IiJ~, leden der Tlao,vllal-
,eche deputatié, te Stellenlloi.ch op uitnoodjgi~ eene
vergadering ¥j "can de junior Debating &eie ty
Genoemde heel en 'bl'l\gteq ,elln Mogenamen Rvond
door. en.~onden niet gl'D~ ~t'ontw:ikkeling
gelui pnjzen. I , L

STANDliinToII, 19. MlU.4én uw hier op 1"1"IrRI~r-

mMndllll'1 II!Ij I duim dik. r Wie rolden één "",·.rH.t:t--+.
marktplelD vnin vi~f v-9tl~jó doorsnede. De
strekte sieh door bet,l{I'*b~ diatrik~<lqit, docb WAl
't dikst aan d8J Vaamvler.l :ne heengaande poetkar,
die Standertoft op' d~ l~~n verliet, werd den g&n-
schen dag op Paardellkop .1 bouden.-Corr., VolU-
Item. " 'i '

ERN R BgL~NG~miR z'Uxl-Het pleit VHn den
Deken Willillim~, ~n antwookl op de declaratie \'Iln
Biesehop .Me1imllu, welki in ~t Hooggeregt.~of bij
de dagvaardir.I VRn den~;I~tlten tejren den eersten,
zal 'f'oorgaleg wordeD; t. d~n 27en Mei naar
.ted rersoude , na 'revisie- eil IwiJligi~ door
ken. Wij Ilelrovtln dat de, Nornaamste
versebil in h,t pleit onlQiddblijk lijn •• ,,,,..,"'..... ,,,
ofscboon het mog41liik ie; dl" op IOmmi~
wan hét Plei~de laak zal vervallen, voordat men in
de merieten treden. ;

Ds VOLIS AAD v8tl d6~nje Vrij8tl'lUlt h~eft de
nieuwe IipenLi Wet op dell .'rkoop van .terk~ drall-\
kdn IlBngeromlln. Een de~ bePalingen, die in de dia-
cueeie een" kleine veranderin.~rbeeft ondergaan; luidt,
dat geene licenties tot v&rk p van sterke dranken
bij de kleine ~&at lullen ~e,1 nd worden, ten.ij op
g~ve8ligdé dortelI of op pláR~n aan de hoofdwegen!
waar de appli~nten; behoorlijk~ 10lfieahuiun voor rei-
zigel'll hebben, mi&S niet ~l"8'.n binnen twee uren 1:8
paard (12 .lJIijlen) van érkb~de dorpen, of van de
grenzen aan de' li jdd ,"an n4tlÓ'tllen.

LADI8IUTH,: 1 Junij, l8,!¥>!+Wij hadden hillr ver-'
leden Donderdág een hee! ~.e vedermarkt. !.adis·
mi th begint inderdMd op tetlliken. Zaturdnig' had
hier verkooping p" vao el' ig 'futgoed en d. uit.-
komet "IrM lIellr lbavredill'e,nd De helft vaD ~n
droo!!' erf met drie geboll'1lriJ~ er op werd t.oeg.. la-
gen voor £4(1), terwijl ~n' rf dat even buit In het
dorp ligt, £68 opbl"1lgt.-Ia den atlleloopen lUcht
woedde hier ee!! vervaarUj~p • orm. Onae kerk even-
wel heeft de :woede des'!wl da onlfeacbokt doorg""
.taan. De bergen drageIl' t~an. een kroon van
aneeuw.-O""""pondent. : I

DR VINDIN~K'BBID d8j1'Human.dorpers of lOm..
migen bunner~ Wilt ,het Q~ren van telk:ena iIt'llil'Ï ..
&elende vermden be~reft, 'ec'hlijnt onuitputtelijk. De
hondl'n waaradbijnlijk Rllen "rgeven lijnde, worden
de kippen in ~ekwilitie gen<ni:len. op zekereD mor-
gen in de vomge lI'8t!k ~erál Dr. Little verl'll8t met
het echOU1'"8pe( van tWMlt hG8ndel'll en één g",,', die
nllel: door eel\ 8p4!elaiellen ~nd in bet hok gedood
'JllTen. Hebzu~ht "'!If geen weegreden want op
het Rppel ontblf.k er geen. TI Little hMkt naar bet
oogenblik ,dat bij voor dit wij. van vriend.:hap
zijne erkentelijkhe~ .. I k~Dnen betOOQeD. '

EIN DJIT80~g .BoER, ~et;~ame Zit8kie, wonende
MD den W~ 1DMl" heli, heeft volgene IIChrijven uit
KlDg WHIti1tm~ TQwn, een .jnlal!der zoo heTig met
een !!,eweetecbot ver;wond, datl de man nMr het Orey
hoepltRal moes~ verwoerd wo¥en. Zil4kie legt, dat
bij, aanhdudenden o,erlut ~n inlandscbe .troopers
lildende, tleD l!'~.eeracbot In ~t boechland afgevuurd
had, enkel ow 'hen ;Mng te m~ken, niet wetende dat
er Kllffers iD d~ nabij beid wa~n. .De Kaffer. die bij
den gewonlle geiweNt wareD 'f riekerden, dat' lIij sich
dllAr bevonden Ihadllen aIJeen m een bijenneat1uit te
hali,ll-du. in allen ,evane OJn rich iet. toe t~ eige-
nen :wat hun nie:t ~behoorde':1

BARRINGTON, met de ali~-een waarvan Lord
Strllthmore-ia Ite Humanedo in de handen dn
Filistijnen gevallen. :\Jen bR aldaar, even al. op
andere PI~n±' eene volledig' beschrijving 1:I\n hem
ontvangen, !SOO at toen bij PP. dat dorp zijne verton-
ning maakte, h t niet mogeli)' "'III lich in den man
te vergiaaeb. qe Tredereg~r; de heer Oheaffine h"d
hem dadelijk ~n de gaten e)sergeant Mllynier be-
IlIItte zichl met .ijne ont'fan lt. De anders vJUjI'lfl!
vogel werd on~iddelijk in d , kooi geplaatst UDver-
volgens geïntroduceerd bij d~Reaident ~straat;
die IMt gllf he'f' te terug te den naar Oudte~oorn
waar de Echo h00pt dat hij in Deden welItand "mop
gearri 'feerd &ijni . ' I '

AANSTI!.LLIN~gN.-De bMIf' Ct. A. Martin toe 'fre-
deregter voor &el distrikt ~'rka, de heer l. B.
Monlagu t.ot dIr ,oor Mum burg, de heer J. O.
Hartman tot v ldkbrtDII~ de wijk Zondapri.
vier, Uitenhage; de IUter .t. R. Orpén aulr
ontvanger van ~'voerregten, e='a., te Pon
in pll18l4 van de blltlr JenDin die afgetredeu il;
de heer J. A. M Dnik tot ont nger van Hllisbel_
ting in de afdeebng P.aarl, de !teer J. O. Blanclren-
berg tot diL!.l in Ide aldeeling itenllage, de heeren,
Johannetl vali H~rden, Jam8f nieU, Henry Rue-.
seIl PllddillOD, TIlomas Bedford en Albertl18 JohADD8I
Vil'oen to~ veldkorneta reef' 'velijk van de 'fer-
.ehillende ~ wi~kel! ip dél aid ing Hanaur.
, V"'IICDLl~.-l>8 prijl 'f bet ,lChapen'leeech
il in deae week !oppvoerd t.ot Bd. 'p!r lb. .A&nne-
mende, ~at de 'fsrhoaging bjk wu, om den
slagters een billijke winat te v kereD, dan bewon-
deren wij.de aelfppoft'ereDde Ii!jeralit.it 'f1lD de fir_
die jlII8 aangenomen lleefl 'om vflo ál den ]eten Julij
aanat. het d ",anlflarbeidi.etation 'AD den Zeebrekw ce
vooraÏtm nn ech.penvleeech ,~r £2 h. 8el. de 106
lb., dat ie IOOwa~ 'td. ~r lb. Jen rllnd'fleeecb 'foor
£1 17 •. pet' lUi I"., dat I8 'nog rll'een 4d. per lb. u.
toewijaiDg 'fAD het .ont~ 4taat te leleD in de
G~tJ vali gia~ren. ~ bPvenetaande prij&en
komen char 'fOOhin btJide ge~llen al. per 100 lb.,
maar de VOOJ'WIUlen vlln )Iet k \ralrt uggen d .ide-
lijk, dRt voor el e 100 lf). scb nvl_h 106 lb. en
voor elke 100 lb.lrund"lee,~h, 1 6.1h. moet ,eleverd
worden, li jnlle d~ 6 lb. in !Jet ~rste en de Hj !,b. ill
het tweede gevallbeatemd Rls o,erwigt ,oor de been-
dereD. Zorider bee$leren dne''$elMlt be~ Oouvern""
ment un de goedihartige lef~ers 5d. pet' lb. "voor
ICIhapenvleeech ell 'id. 'fOOr fII4,leeech.. "

'j'
I

1rIreB. ~
De beer nofmeF hWa .. "htite rede ten

IDDlte vao hf" ,_tel ru det! beer Solomon, en
dacht dat de ve~e laetrekki~ &an den heer
Tbea11DOeeS warde I .... ~ !; ;

I De ~r Fuller iii' d~Udjln g~~ eQ het
,oor.tel werd _ng omeD met ",~n 14 .!- .8n.

KeD !PM toen "~Iftot de '\!e~ng ""il een ....
.-n~HtmeI'Dê4 4Ier de'Wet~ OOatemmen,
J. O. Oloete 5, G. Terry~. 'J. ~.rk.n. 4, St. Oeo'i'
Boy. 1. 1. H. T DaD' 1,OamQUnll, u. O. &~
8, O. W. Tbomaa. • ~ de:betll' H. J. de WeL
"erkol8n ",erd ver~rd. lI8t werd lW! den Spealfer
~D, de belltlr.ing ?n ~Dueklerk &an te,aIleu. .. " ,

ONV ULD. PL.U1'IIUI.

De heer de 8mi&t v,..jr om "nl opgaaf V&II bet
I&Dtil onverdeelde ~tlen; ':

De beer, Merri~ dJlCh' dal bel bl,ter &ijn sou, de
aak naar een eomit,f .. 'Y..,njlen.l ;
op raad ""n d-1 !heer Scanlen,tr4k de vool'llteller

ai jn motie in. ,t, ~
. 0¥l'Al'I'rianUB. :

De 0 ,>--~, >.1,> " .' •heer ol.....,bT;dt ........ e .,oor ~ comUé te ,aan
omtnfllt de nrkiee6jkbeid van een brug over de
Olitanllrin.r te OI":wuliaiD.

Het v~tAIl we~ iwIgebomen. ;

-luBLJI~ BAYDCOtOU88.IL "

De heer F1e"!'Dg;:r I" :roor d~oJDltitatie TIn de
Ta.fel~ .Ban 'mielie te amendereD) met h~t
OOI!' op een betere kbeetiilringr :. .

Nadat de VOOl'l III' en' de heer 'MerrillVLn sterk
teil gUDIte ,an he~~.oomeJ IfIIIPl'Olr4!DhaddeD, werd
bet deha' 'ferdaaJd"1-n hei Buie a4joarlleerde.

" 'VruJOAG, , .TUNLJ,. 0#

'1. P&1'f'tBJf .,' ( •

Werdeo iDgele,erc4 door d.~ 'beer Auret Y~

Fruerhllrg eD {)alvloia ,oor het almendereD n" IIete
DO.l~, 'AD 187B.en clqórdenheeH~.u"" vara de mUDlc:i-
pa~teit 'an Ali'&;l~Noordt. ,"rlof "IiaP.nde ter inle-
nnn, VAD een biq om ,..d te I,,!,nl!n Toor publieke
cIoeleiDddll. I ' '

n. ThKLBJuCllB iuvaJlOo~tB.,
!let COIIIi16 over '*lit aoder_rp' weai "oortjr~let

cloor de beereD Me~man eD Snl ..mon, Welke Iyu&!!
'Yoontelde hel ondjr:werp. ~ YeT1rijaeo naar een ~
kOl.. Oomitl. Na1 > "De talDelijk lange diacll!l!k
werd dil ,oorateJ IIII(Olfenoc.en.

KoPmaaoT OP .drruLAKDllCBB TItLKOJlA)U(KN.

Het Huie ging l~ ~mité II'8IIeraal over due Bill,
de heer P. Wateno'jjer 'foonitter.

Een tal VAD wipigingeb werd io de Bill aange-
b"lfl. Een boete nn £20 werd op de eerate ao 'an
£40 op de tweede 6,erirecljng onder de acte 1I'.U!ld.
He~ Plal uren bio"en welke bet onge&utoriaeerde
herdrukken ,all Nlf 1Iel~ .an buiten de Kolonie
onlvlLngeD aD",ettitC!; al aiju werd blank gelAten om
later te WordeD ing~ald.

01LUJ7 .lEbriTecHII lIWIftQ1PhB BILL.

De .eraaderinpd in OomiU ,.D.t...J in delle Bill
gelllll&kt werdeD ~ekeurd. '. ~ "

D. O.VA.NGICIf8CllAt ,.UI OItTKW~YO JUJ'.U:11IUNI.

~et Haia ging~in OomiU o,~ de Bill op dit
oader",erp; lD&aJ' daarillede n<!lf Diet ver geTOr-
dard, tOeD men ye 'e. j

t' .' I! ' ij I !

HOOG GEUGTSHOF.~-----( Jroor'~ TJOltGllig, Hof.)
!-----

WOEfSDA.O, 2 JUNIJ.
!(Y.. volq.)

DI VILLllliR8 BN ~DKN N. A. EN G. VAN ZIn

Efl' •• If AlOIDEB.

Dele ... k werd ;'port,geaet met het verboor der
getuigen wor de defeneie.

A. Willemaen geifiigde, dat hij niet: wiet waar het
Dtet wu, <~h hi~ had gehoord dat er e".nl een
w~. Ala biJ er DIIaI' geaocbt h,td lOU biJ..het mi ..
IICbleD gevonden heblien. Op de6 mQrgen lliLnaode
met lijn baaa, A. 'f. Zijl, meende hij 0p .. n grooten
~tand '1'&11 het ~ twee ltluieYotf«1a te lieD, doch
bl} Dader ondenoe~ JIIelren bet twee ileeaten .., 'sijn,
Zijn baaa had, oflchqon Dur de vGge!. loekende, DIet
ge., dat bij gel~fde dat die beeaten Itrui ... o,elt.
ware~. De beeate. liepen op een grooteo afstand
vaD el8Chera plaata oh 'er van bet pad. Rlld hij j"njlo
vogele gevo~ilen, hij'irou le 0J? de plek gelaten heb-
ben. Oew~ wu~ door ~Jn ~ Ilitgelonden OlD

naar de '0fl'811 te IO!!ken. Van Zi!1 htad niet bevol~"
de grenseu ~IID Slabbe~.plaat. te ,o~n j had hiJ
II &rgeDl ge'fo.dent bewJ ol' die plaa .. of op Rarde-
vlalrte, dan had hit liju hUe lDootauwunchu"eo.
W aren de 'fOJele ~p de Iaatate pJáati geW'eellt, dlln
IOn hij lija t.u bi'bben moeten "'~racbuwen door
clell rook TAD eeD 'fiar. Zijn ·baat wu hetl<!ltde fl&-
daan be~ben, ilJdifn ~i:;;'de vagele g,vond~ had. Rij
bad IUikte orders ..ge en, WADIleer !iij bet spoor
vooel. op den weg Daar ardevlaite. de vogel. niet
te 'folieD, maar ~ leUeD te gevf'n. Hij wilt
volatreh nitot ~ het n.t WIN! en kon dDl ni ...
leggen, of hij in de oabijbeid gt\weeet, w... op lWa
pUDt, ",ur men de gell:l8le P.Iaaaa 9udé,I&he oyer.
&ien' kOD, bad ge. ... .<Jg1!1 gelieD. op den
middaj;r "'AI hij .veer "D UIlr te Yoet .... n ..
baas. dieD hij in de.;v.ne jag en ".elke geen vogel,
mj zich had, en die in de rigti~ .an Kalikamma
voortging. Oe~:' self Ireerde !terug. Toen bij
...oor lI.et eetat den ~ ,an lijna Illeeltel'll 'fuur ZIljf,

beyond hij sieh op d.\plaala, waar Itij JD lijn bau in
den morgen gelCbei~n waren. HJJ ,.... niet op bet
gegeven teekelI ,olg_ af.~ to,geeneld, WIlDt de
afat:and ,.... tI po(It. Dne dagen later bad bl) het
spoor ~volgd. ZiP. baaa had htm toen jreWez6n,
waar hlj de vogeJa . guien bad, IMtm terultJer f1Jd
wijaeJlde, dat hij de t.eJa lIfei verdre'l'en had. HIJ
Iron niel -.rgen, dai ~et spoor ,,~ ~et paarl l;IlD %l JD
ha..- over laet .poor: 'ran de Itrul.8!opl. ging. ZIJD
bau h.d te purd ~e' spoor grootelljk. gevol)Z'd eD
wa •. algeladelêl bin~n ele gren~n ,van Hardto,lAkte.
Get~ge daO.M, dat ~e vagele in i de rigting V&n
:S:ali~1DII Y~o. Hij bad le dikwijls iD
IIbe rigting ~8IIen, ctoch nooit op de ~14 Hard ..
'flakte.~ t :

Gid.eoo TAD Zijl ~!lÏgde, dat hij rarledeo jaar be
!'eIf~ ~bad bad 0(' SI6berta plaau ,apla te VlDj(eD
Hl) "'l.8t,dat Adnaan.~tlYogelige""Dffen hIId en hij zag
8 ~.ageD later het ~ in geaelacbap' van Willelll8en.
HIJ ,ooel he' 'poor.'~hei serat bij\)KaJuADlmll DRar
Holb:laa"'eg, en bet" belli Diel goed voo,!~ekomen,
dat de 'agels d~r i,.!p:rand Le·~.",orden weil'lle·
drneD, "'aDt hij Y(lDd later de "ogele, die lUBUg

graaed~. Vola'ena ,etuige gillA' ~~ spoor 9811 A
"I:'! ZiJ" ~. d-. o'er het IJlO'I' 'Tan de vogels.
BJ) "!II ar bij, ~ hu l88de vog~tje Irevangen
werd. II! g,eselachap 'l'an deD laata&en gettige, A.
YaD Zijl eD ftn clef, Weetbaiaen. De vogel werd
genDpD op op den! grond' van K..lika.mma j de
GIlde. 'fople wareD ~ toen dig1 bij. 'Oetuige bad
de ~Ide 'ogela ~rmtllea ge'siep :op KaJikam-
_grond. •

Weer onder~ door Adv. ~~rd. Hij ",jA
waat bet Ddt "'as. en: ook dat de Villiers niet wilde
hebllen dat b~ neat'\ verltoord~. Hij had nit-
drulilrelijk lut g~en ge_ vogels te 'faDgen
"IliI'IuIneer lij op Villi6i!1 groJ1d wann, . '

PRJ!EXBEURRN.-Oroote Kerk
KOllé; Engeleeh, Dr. Kotaé j
mIlDn.-Nieuwe Kerk: '8

Luckhoff. - ZeepuDt: Da.
Ds. RoUI.

a"ond" de eel'll~liing
voor dit ja.r m«~ de

bet l"OOnf'el.tuk" OntHrd:" OiIder
... ,.n,p,u personeel merkten ",ij ~nig. nie1fwtl-

op, tenrijl &IIn de' andere IlflIe eenige be-
lpecialiteiten ontbraken. Desnielteg_nlwjnde

'h.t et.k in den rell'el Tlot van lele ban<IJ! dat
Will aan doorz ... nde rolvaslhe~d.. Er

echter soowel bij .pel~rs ..11 bij audi to-
weinig animo, bet gevolJ! VIln bijkans rol-

gebrek aan draDl&tiecb etf~kt in het di1\lna-
pr~ukt lelf, de IICblij.er waahan p. a,~gee~

Hlieilin!r' IChijnt jl'ebouden' te hebbeó met bet feit
eerier Iluede tooneelvoorstelling nen-

het geligt, ilia het gehoor tot !voel1uig 'fer-
De Kamer kiln, bet .tuk geruat van. haar

btierltoil1'8 tcbrllppen, en het in weerwil van '11_
moraal (die ee ter niet sonder ernatige bacten-
ie), venangen door Rndere, die een dAnkhállr-
veld opleveren 'foor .de beoefe~iDg van, pre

·1
PAARL.-tVerleden DiIJ8l~ la aldaAr onder "'/lor-

J,ltlerachap ,'Y&n~d8. Moorrt'188 een publieke nrgld""
ring gehoullen om laken te beapreken in be~tilk-
!ring met bet GymnasiuDl. De lanft ge",elllC'hte
"'gen bad 1 'felen teruggehouden van de bijwoning,
10<1, dot er <slechte een tw~ntijltal berangetell~811
qO"tlJÏll,fu. De Patriot 'geeft o. a. het ,o~epdeot_ het verhandelde ::-Die Sekretaris, daÁrtoe'óp-
perpep, I~ die rapport voor, wat 'n te, kort aqti'1on.
ll1il toeligtingl van die kant TIIn die Kuratore blyk
dat' di~ 0'ldereteuning wat I~e Oym.nuium nloeger
"'IJ, buite jl gelny bet vernJlnderd 18 'deur dill i op-
~ting vau In.titut8 ver lioger onder-lY. op andere
pblae, IOda~ die inkomm nou nie toe,.ikend is ver
di!! uitga~e nie. Daarby kom nog jlat Mej. Jiie
We~u",. ~an der Linge, I ",at met hjulr jaarUk16
ht!eaar Ye ..! gedaan het tot' in.tandhouaing van die
ln~ng, 4eur ve,:,_kte guolldheid e~ afneojebde
kTag~ gen~p wvrd om te bealuit om ,~aD iMr die
luste baaUr te gaan hoa ,er die doel. Met $en-
~rjge .temme werd beslote om dadelik inteke-
nJng,ly.te :te open ver 'n jllatlikae wMiborg, eo die
Ill,wl'll Tall die werkgeaelekap te versoek om' u.it
holle midde 'n bestuur te kiee om die jMrlikae ha-
_r an te hou, en die beroep vao,'n dl!rde on·
dlIr".'1l!er ÁD die ~uratere te laat 18 jD die beetem.nae. ' :

HilT 8CHA.NDELIJK roONKSL in Ki'ng Williil'me
Town wordt lloor len correspondent van de .4rgv,J in
&fin tel~m al~ua bescbltlven :-Oi.teren avond
(2 JUDij) omstreeks ten half acht, vel'&8melde rieh
een ~roep 'an 100 ~an Kaapeche rijdende aclJerp-
,;schutters uit de- kueroe bij het kantoor 'Vlln de Mp'-
C1Iry gewapend met stijgbeugels, met @poreDiIi de
handen en 'met andere werktnigen van R&nval, 'Hun
verlangen wae, ~d6 machinerie te verbtijllelen en de
letttll"1lt~ v.ntrooijen, en lIadat lij eenig;' ecb.de IIIIn
et1l' bUlten,ebollw blldden IlBDgerigt, traebtten ,'lij
hatt etablis .. ment m brand t.. ateken. )leer bijrf>n-
~~r>:w"s he~ bun te doen om den redak~ur ~TtOOD.
liJk leed toe t. brengeD. H... daar niet YlDdende
Illeldllll lij nlar &iju woonhuis, vanwllllf bij eC~ter
re~~ met !vrouw eo kinderen ontvlu~ WM. < 'Zij
poog~en met.'geweld :binnen'te:komen, mMr *el'dlln
d~rin ver¥nderd door de ,lmmlt van r}ap~,Gotds'
wQrtby, dIe door een van de ruiters g~en wtird.
ne manechap Ichijnt in vlam geraakt;te lijn fióor
eene aAn8ptMk die,Kolouel &yy tot beo 0\x de pa_
rll~e gehol1d~~ had" en aomllligen der gewelaplegel'll
.~tden,. dat II) door de officieren ge.teund weroen.
ZIJ dreli!en. het ",erk spoedig te hervatten eo t6 vol.
tÓóijen. Gistere~ avond )beeft Kolonel &yl1. een
w~bt f!'ep&at.t bij het hnie nn den redakteur: liet
ft.r.tlkel 10 de Mercury wordt beechouwd al. een ijjl.
lijk 'fel'lllag en een billijke kritiek.

'",~IIUru~. GRDKURTBNIB.-Het volllende nemeq
,WIJ ov~r ml de Trtm,vaaJ ÁtyIU ;-Het i. onze ,1r6e-
rill'&: phgt de v~l~end~ ~beurtelli. la beljgten o~-
tltlf\t het 1100dloltur nlteln~e van den heer Phi~ip
~M1~nnea ~!l.dr~ .Watermllijer, op de pla4U1 "Twee-
h~onte,nt diatnkt Potchefstroom. Op Vrijd.,
d.~n !.listen Clel~r, bij het áRnhreken van den d"8'"h~d
n)n; Kaffl!rledlende hem lien uitgun en kort c1aarba
eeD lechot jfehoord, maar bij had er geen laotitle~,~n
It6MID~~, tet da~ ~en opmerkláam werd gemáákt
d.'!O, lIJn ~ wtbhjven en men lIijn ij'8weer Diet~in
11Jn~ k~erlvond. Toen werd men ongerlllt en giJag
aan !het loe~eu gedurende we~ eeo paar ureh laag tbt
d~t 'men he~ eindelijk vond,:!!eeD honderd lCb';diln
v~ i het h~ dood achterover)j~ende Ulet lijn ge-
"'~r .. 'Mt ~n•.de linker band geld_d en jhet hoord
~~r~"J&eld, lIjnde de kogel in den hoek v,.n het oog
1DJ."Il"n eli> boven door de. ~ereenpan uit!l Naar Jltjj
'f~r~emen ",:ordt 'dele ~ , toegeecbreve'l YIWtIe.e
te~e~tg ... 14e Uef~ r Anne jongeling'! Hij wd nóg
IlO!> ,on('; R'" ~ )Aren; en daarbij lZ'eloncf eu sterk,
ao~ e~J!PIIIIM:~d, met goede tijd6lijke vobruitaich-
~!J, en _"'~d PI] lIl1en die hem Kenden. De RedaO.ti, "eelt dit ,berigt, hoe droevig ook ,ooi de nabe-
~den, Illede, ?mdat lij zulb als haAi p~ .~.
scha.wt eD due Dlete ADders bn of mag haDdeleo ~D
O?)t: om, oVBr dit fe~t onj~~.of verkeerde~~p,
d!" .-er .e~.! SpoedIg, aJá "'J er O'fer IIt.Uswegep,
~ udere iileu1Vlblad~.lOuden worden ~deJI,
tett!I!I. te ~ ~n ~lilk ook! .~et harteli)~ ID~+-
vOlll,l Jn .de ldroefbeld der f&IDille Watermeijer. pë
befP:afenl8 bad .plaat. op ZO~dag jj. en werd bi~
w~l'd door; ruim bond"rd perlOlI8D mt de nabullr-
!!(lila,. ~r Ko~, :lie lieh juiet op zijD reie 'lUI
Mltieo naar: Potcbefatroom tie Venteradorp (eea;ulfr
te ,:paard v~ TWe8linpfontein) bevond toen djt
d!oelfig g!~ daar bekend 'l"'u geworde'n" lpotId4jl
1l~\J.... IIljnide met de lamiJi" goed bekead ;llMr h,~
l,oÓpNl •. dlll 'onhe~ lI&1D delel un de ~fenia;_
Ip~ bij be'(&"" eebip toepUlelijk .. woorden.
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J:_~~,"""",~ENDEPRAOHl'$K s;PUK,. ~:!, "

Bosch land, Percee~ AH.;
Elshoek,» groot 1,5Ïs' Acree.'

. ERFPACHt-rLANO-f
"genaamd " WooIside/, gr9O~ 3t Acres,

oonhuis, onder IJ~ren Dak. De hélft. van
den Landbouw. 0, I

I binnen een uur rijdens van de Knijsna, en
""_~U,~~lle16J;1tett,Ule'en voorname, positie aaD: den Hoofdweg, tusschenen '!belangrijkë Zeehaveis, de Knij~~ en, de

nieuwen Weg, die pu aángel~gd wordt tussehen
Zij gijn goed vooreien ian Water ll~tI de Wit-

van een Dam kan geb.r~t worden O~ minstens
....."n;.ntlllt>n ~n om een Zaagmole~, te drijven, daai er een

lel van min~tens 30 voe~:diameteri
_volop.,Hout van alle 8oo~n, en een Speculateur of

qe tegenwoordige winstgev~de ~ naar Hout en
"''''''+'''''Ál''''''' vo<ir het C leveren van Dwanilegger81' zich groot

In 'deze Eigendommen tefeleggen.

Bi " CO. I Afal&ge~~

26.

" American."
W.A.ARLH(ml~l)E:N DER PASSA.

en gemppor;.
UH'ICIO'"SU der Rijkaregeriag iD

verdeeld ondier drie
kosten aan 'hunne

in den oorlog; geem'.
2. BllitengewÓne on.
bet ell1ploytlren .val1

3. VoorsobottelJ
801Jij , proviand, ~Clelrlnll'en ,gJ'IJO","Il8e1ll

',"o,lun:lale troepen. Zij
DlrlTflVf!ln der Rijk88ehat-

rltH,1)8,ltelsotlell oorlog bedroegen
besteed aan de Rijke.
aftrek val,l de'£201,
£23 ),966: terwijl,

, werd betaald £30~,499,
£40,000 Ï8 teru~bo. '

dus beeft de' Rijkarege.'
ranskeischen oorlog van de ko- . ~lir,-If ever there js a reason for opp!»illg tbe
£5?S,46~. Maar daarentef!en' ()@!I~deration !'Cbeme, i~)s the attitude tbe Mlriil~
uit eigen zak aal) den oorlOSj ~K.I lMumed In the DlsarlDamt'nt Act by aJ\}jl.}'lng

en ~S ministerie boud~ tbe ",me to the Baeutoes, a I"yal clAae of people, ,
deel.daarmn op re.kcnin'" ' I l! bethl.Oonlfidde~tion acbe!llbe i'll paasedhK":_~ ~~~ 1"I"lJE' Undersigned, dhlj authorised by.the

. ... ~n ln.o ve In war WIt ate aur tn ....., I , h Slo 'f ..1<·Co 'al J;'_ hir::lmen, doob h.et -'1l18te snd whom i, to JlBY the expensea, but the ~a~y en t fj toep wt8 mmerei ~c ange, at
~o, ft de oomm188le nog o~ertaxed people ot the colony. A. ~. I: ,SATn:'DD" ,Ay'. JU'V1:I se . 1880.
UiTGAVEN VAN , UtA, ,A, "',.1:1 ~ , •

tn;'OIJAND. STELLENBOSCH. 'I ' '.~ , li
De inkomsten v$n Baá~toland voor hot jaar Mei is., 1. THE Wt~KNOW SPLENDID ~ECE OF

1880-81 d ~ h . d b be Aan. dm &dakteur. F h Id "d L .
to~a:2~~I,be~:.~p £.e~"~\5: 'MijnbeJ,,-Wij bebbe. de laatate pilar llagen ree 0 "'.l!.orést and.; Lot 4~.H,.,
6 08" i b 0 heerlijke rejl'en. jl'eblld, die dil barten ODler Iio~r811
, Il n et vorIge Jaar. er» "lOOdb bbe di d b h ·'1 Call d . ult· Els tt k " , . : : A
echter' gesohat 0 C44 71L ~.e.ru 11 . e n, le ree '" egonnen te w~~ ~MP.dat e ":t',,.lt ~oe, measunng l,h.p8 efes.

tegen slechts ,480inliIetvorige}aa;. Doch UJ·"!~tln.~tfoDdenIIJnbDn bllverbIJt1JiI~~nte '2 A PI'l(CE: OF' QUIT'RE~TT LAND
door de £1~, wel,k~.uit do Baantofondsen :- ~M; moet,bet been~ Dit il eene 1'~door I.~ .lf... ,c +~ ,
aan oorlogsultg11'en werd besteed, terug te be. "eIe onser bUII,adera en moedera gedun oDltrent ' S' di h ~ .; li d'"W dsid " . :' 1. A 'hi b is
talen, zal men pet o"erleggen een balaus van' ~t dure vl('l~~ ~It men nw m~t eten; bejrrijp~n., I urroun, ng t e 8iO?V~. ~ e' 00 I e, measur~g 32' . ores, on wc.
£1,9().4, te bekoTeD~, _ ~1l01 een ordinaU' aebaap (t~ mlDate bet d~~'deu erected a good Dwelling aouse., 1l,nderIron Roof. Half of this Property being

t.. ' ' n~m van 'lCb8llp, maar «blJnt meer op de ]atchale- I 1 '-Jld l' A"""; ul' ral >: "I
'famllJe te gelijken) .~ijt gij Inrpligt £1 en me!l' op ~nc o~, lor ~<.c., tu . l>~B$ ,. t· .
~ dokken. Waarll]k,. ~iJ :dunkt~~nu v.ogel~ruia- T~ese Properties al1) ~thin an hours ride oftbe Ï{nysna, and convenient-
bi:~11 bebooren '!'oorllgt,lger te lIJn en DIet op del~"'rlV situated in a commabding ~' sition 'on the Main' Road between the two..vIJle }'OOrt te gMn, mlUlr: ook hunne 1UI1Idacb*bij ..., • ',1.. • ' ,< jj",

d~ l4hapenboe.r.derij te bepfJen. of andera I,)()~é PrIl ('8.PldlyrySlDgand up.po~t Sea oris of Knysna anQ,Plettenbergs Bay, and
I,ani! ,ge'fl\Dr bIJ de te,renwoordige 11I8ten van 11,'I'oer the new: Road now under construction between G-eorge and Zetzekamma.
ollk lebapen en Inder Ilagtvee te voegen. ;- m :' ". . '. .:. ' •
: De' bl'lUldewijnlool88lillg begint een eebt inqQiai7 J.bey are well-watered PI t'he W;lt ElBRIver, which, .f,y tbe construction of a

\1rillll Mnllen te .-erkrijgen. Het eerate jaar "reeg Dam can be utilized for, tHe irrization of a least 200' Acres o.fLand and for4e wijnboer _Iechte een bezoek '!'an d'en llceijp.be- I j~ • ! , , 'sa M'U h" be'·-~ il l' WD 1 f '1' , f .
«tabte al, bij klaar W81 met stoken; doch dit jMr anvmg aWl" t_ ~e mg a fa lor a nee 0 at, east 30 eet ID
"'erd en sijne besoeken tot tW,ee en drie maal berhaald diameter. ,;;, ,
id d, ,Teertien dagen. Waarachijnlijk wil de -rege-, Th FOREST +n':~' b d· fW d f,':'11d . t' d withring' een mooi geligt letten lomtrent bare finaó'cien.' . e con~ an a un anoe 0 00 0 ,HoU ecnp lons, an Wl
Ik Traag Onl811 W?J- en '!'ogel.troil!.~re~, o~. bei hun ~he pr~nt lucrative delll~d for Wood, together with: the extensive Contracts
aan~naam loa liJD om loolang Il) bel1ff IJ)n b'IlIloe .offerina for supply of RaUway Sleepers a Speculator '~r Capitalist would find
.trl1U!ln te plukken of hunne eebapen te !!Cbéren, le .• :. •• '. i
ied"l'8 maal o~f te doen hoent:! ponden wol of ~ advantage bl) ilDvesijng m these Properties,
vederen zij hebben P Ala bet bun niet Mllswt, "lIAr- .' , H :'OVES CO . A'· •
om b.lpen' lij dan niet' deze e.l1endige en oUrtgt. ~,,,,, Jl _uc1aoneers.
v8llrdige wet te berroepen, 'eene wet die alleill) in' , '. " i

h~t le'!'en werd geroépen om een p:edeelte der ~e- i ,
lijke nijyerbeid den kop in te drukken' R8ed~ nu De
tiIrig een wijnboer met liju eigen goed doen' 100 .
Ale hij verkiellt. Terwijl een TogeIelruie- of wolboer i

, !D6•t sijn w~ren ~an doen lo~a hij nrkleat, ~ een :
'WiJDbOer n,et minder dan een balfaam te~lijk:Ter-
koopen. Voor den verkoop.bij de bottel w<li'den
bO~tet-storeti en' IIantienen II'slicentieerd, die eenl~iet
~ ivel'8madpll Bommetje in de achatki.t doen Tloéijen.
Wurom mOl!t er dan meer gepompt wo.den uit d.
wi~nbOerenl Ala een ieder ,de moeite wil doen Pm
de' o~Ten der bw.belaating en den aecijae na te
!faaD,,z11 hij lien, dat de baisbellllting, dle de; ge_
~~Ie kolonie betaalt, bijna gdlijk staAt met betgeen
qat kleine 'klompje wijnboeren nrpligt it op t.
,clókken ua.acciilll. De huitbelaating heefi in :'het
j~r 1879 en 1880 oppbragi £69,608 eo de b""de-
1FIJu~la.etlag £68,fj68, du .Iech" £~ minder,i-dlln
d. fbuï,belaati.og. II dit niet een acbreijend onrt!gt'
F,:nJdaArbi.j komt nog, dat de wijnboer lelt ooit: de
\u!~llIt1ng moet betalen. Mij duo kt, dat d. "eIe
""""'!ren leeda gerigt aan he. PlIllement en ds,eo
tllitenil rMda door de Oommiaeie lnge,.-onneo _ de
l~rtllD tot geen ander beeluit kunDen br.engeD dan 1Pili H. .E.
d._WIiI ~n~j~e en. onregt1'Urdige wet te henOe)le1! ea
.100: 11J dit Illet wUIen doen, moeten door de wijar.oe-
"n'~n ~nnDe '!'Tienden petit.iee wOl'den ingeleYerd ter
olilbilldlng dill Parlelllenta. .~
, : De Ontwápeninglwet acbijnt h.t lot des Hiait~el
&4'"oe~n. ~~n. ~j dunkt, het ie hOO! ~jd,
dat'het Minllte~e tot IIJO pligt wordt geblllffi. Bet
le; bepaald geT!",~j~ aulk een. regerilIg te belit&en,
cU. ODl allerlei nletlge red.nen de Daturellell in het
~ tegen da kolooie wil jageo. Ik seil beOR ,oor
"n :ferme Dáturell.n-politielr, lDaar tW!8Chen ferD! en
eór:IOItIllC~~ hutut eeD diepê klove. ,..'16len 11)0 met groote blijdachap Ter1'llid of er ~en
IIlruglieer de. heeren MoflM08 tot heL .t&at.luulidig
l&'fen.. lIet ware !Daar te weDlCben, dat bij !Xlk
lpóedtg 'het waardig ambt al, _lie mini6tw lMér
lIIilIIIt aan'!'aatden. ,,van dlan Stelleoboeecben la&taten trein '!'an de .Iad
Il;.n:ak~ op laatstl.den Din!t'ldal!', deu laden Mei,
een lier IC traekt," waanehiinlijk door de "onken der
lolwmotief ~8Itoken, aanbrand op de hoogte '''IUI
D,r~~; dat Olet eeu weinig onteteltenie ooder de
~era te weeg bragt. Naar ik nrneem, ie, IIIUI
~ ,ftoederec op de "truck" Teel achade aure-
I'Jjft·i
i~rAO IIlI dAn de ongelukkige Trannaal niet IIIUI

~: regkDatige eigenllarl worden ~ruggegnen. DDI
bI.'jkt !tet &! weer ~ te duidelijk, dat wij in 41118
~,,~o. me~ ..eel beil. te w.chten lijn Tan eene
,~rapd.nng. ID bet Rijka-miniaterie;. maar dat de
letia I ~ . Ieder Rijkibewind, bet.ij liberaal of
~9~atief, ie, dat" Magt regt iL" Waarlijk' ala d.
lelaele1dere van het magtige "Albion" van .ulk 6sl K'
g~t belield lijn, wat moet men Tan dl! gr<lOte natie I aapatad, 15 Julij 1879.
"I:" T8n'~ten 1 • •• --""'""""""_""= ...'....""";""",=""""""'=="""'..,;"-==========""""""'..,,,,~"""'==-=Ii!::="""""""=

Gednlkt) bij SKUTS &: Ro l'1ft:rH. :;0. lJ,

vernomen,
Majesteita

U~I.uIUU.,C ió Canada
door lieden van

'~llr<l,ueBctle nationaliteiten,
, en in den laataten

n:s,raa,JBCfliJe, met den besten
leden der ~ t'tg'.
hunue medeleden
ke zij verkiezen.

pel,ltlon:I!<nsaBlnjlr,eloov,en. dat indien
nagevolgd in de
Hoop, de meest

zouden voort.

WOROESTER.
2 Junij ~~.

i tUn WelEd.H_m R. N. dling "' ! "
J. J. tU Yiai.,.,.

sonder
"erte,aenw'oot<llae'DOe instelling' Jl'

kunnen wor-
in den vol-
k uitvloeisel

worden
IlltjOE,rDaaJ in den weg
datt;,rAri'lte koloniën ell

el) weggeruimd.
petatronartaseu verzoeken, dat

behagen, zooda-
gen aan te bren
uweu le~D sullen
spreken in bet

, Daar vet'kiezing.
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DISARMAMENT.

Sommige der ,pM8Dgiers de rampepoedige
Ammcun zijn veaert de aan un de Teulmt
geinterpelleerd ofer de· omsta:ndi.gbElde:n, waaronder de
bovenstaande ramp he4tft Het verhaal

opz. Vlln een hunner, den heer komt bierop
ha" ,,,der: .

V()(lfd"éle 'l'ftn SiV' ' De AmWlC\'lll v,rt~k op
mioiatera mouth met 08 p_!!'18ra en
Sec. voor koppen. Reeds Zondaga

spoeden, want toën staker
dag 100 hevig geworden zea uur
lang moest bljdl1lAijtln.· bereikte
men Madeil'll, Wltar nog ingescheept
werden. Nog dienselfden meo de reia
voort. AIJ88 ging Jloed, tot dat op 1 gr:
51 min. N.B. en 7151lr. W. L. ldel[on~en l"88, wlUlr
in den morgen ya" Vrijdag, 23 om 4' 40, een
aljl'emeene ontae,t.ing een heyigen
schok, die in de toegeachreven
werd aan botsing met vaartuig. Het
bleek echter apoedig, dat W88 digt bij
de acb roet, en dM in den gat ont-
ataan WRI, dat men onmogel kon. De
kapitein gat laat ~n bootsmen
berigtte, dat er bilneden de
vae twee '!'oet wijdte. De
dere deakuBdigen waren van
digt bij de !!Chroef een
dat, rebrok~n lijnde, de spil
en den acbterateven beneden
ten bebben. Ovk was OIMrenleml1l.
deur, die aan het fornuis
can ui t .l'.nl!'tlllaDQ
king een
maskte en dat
het oogeluk veel te hebben

Uit berbaalde peilinp:en
water in bet !!Chip stond, en
pompen, waaraan· ook de Da8lWi"lE~TII
bana lellndeD, de wIterstand
booteD werden dAAtop afgelaten,
II de pi\l!IIaI!'iere overscheept,
weerwil Tan alle <pogingen &lI
bouden, verplÏjl't WII8 het om 1
over te lateo. Naauwelijka WIlA
booten afgeklommen, of een
.A.mwican. Esn geweldige atoow_o,lk
wat-er en '!'uur met elkander
ateigerde steil in de IlICht,
overboord en weldra lonk het
tarwaarts in de diepte Wég. I

Daarop leil gemaakt hebbende, '
acbt in getal, met een
rigtiog, blijvende digt
werd en men elkaar bet
volgenden dag, Zatiirdag, bleven a~le"'UU"'D
bestuur waren "IIIn den 'weeden .thuhnan
berigtgever zich bevond) en
man en den booteman
maar '. a1'onds verloor mén
uit bet geligt.

Zondag, omtrent den middag,
men W81 toen 40 mijlen :noord
Om " uur dil!'t genÓ6g genAderd
pl8llte uit te lien, vertoonde .
verte. Gesitueerd ale wij.wij
gever, en wie g8'vdl!lt bet niet
open boot, on'der e6n blakerende
londer prorilien of water en mbt
vooruiuigt vin miahandeling,
ons wachtende op de kU8t, was
blijdlCbap, dat wij onle
en bemerkten dat, het
hield." Het W'llI 'de
varende op de Weetkult.
&ao boord, WlUlt men
der andere twee booten
het lot der andere '!'ijf
Kttpt. Livereage)ueld lijn
op hahe anelheid en bet
mAIlt' vruchteloOl. Op :r... t:U1'lUU
C~.zo te Madeira 1IÁIl,
breokelinjlen VRn al; bet
eo de allerhartelijk8te
scbappi] Union nam al bunne notell'"s~ln
rekenUlg. •

In den Ivond van Zondag, 25,
}laandag, 26 April waren nog
zee ge1'onden door het
H~rri",mr, dat ..de p!IS!Ilgiera

IEDENBURG.
I ,i 'i April 1880.

"GI d .1 k 'a stone III ge ozen tot parlementslid voor
Mid Lothian eh lord Da'kJlith i'l nitgevallen "
Zoo juicht men elkander : toe. Geen wouder
dat de Liberal~b blij zijn: ~I\ut de Hertog van
Buocleuch, vader van lo~: Dalkeitb, heeft !log
al veel te zeggen in Mid Lotbian en bet is zijne
schuld niet, nocfi ook de sc~uld zijoer partij, dat
zijn ZOOD Uitgevllllen is. . I I

Do Schotscha Liberalen, vergoden den Ed.
heer Gladstone. OedureIi,de zijn verblijf te Eden.
burg terwijl de Iverkieziilg bn den g"ug was,
ru068t de ex-premier nog Iwat voor zijno po_
pulairite.it betalqn. De ~ e man dnrfde bet
boofd DIet buiten !e de steken of hij weid
toegej uicht en !fenoQdzaa.k eene speooh 'te ma-
ken. Gi~g bij i's Zondag. 1J8I\r de Kerk, ook
daar omswgelde! men hem. Honderden en dlli.
!lenden verdrongen elka.r om hem te zien en
de band te drukken. ~ l

Ja (wie' zoo Ihet ged .. i)b~ hebben ?) laatstlo.
den Zondag ging mél1 zelB zF. ver dat mnn een
"bllrrah" liet 400ren tOtol de Ed. beer uit St.
Cothberls kerkj te v00Tetiijn trad. Zoo iets
ontzettends batl' ik niet' e",acht te zulleB be-
levelI ! ,; I

.~ijl de stemming aa.n .)aain gang was gillg ik
eet'g'1steren avonl:l een beijj~in de straten rODd-
sl.~nterell om cds le' zie~ bpe de Sohotten I zioh
bJJ zulke gelegenheden ,r.flragen. Aan het
~inde van Priooe.,traat .it~meo sijnde st~itte
Ik tegen eene 91el'1!&mel~ i yan een paar hon-
derd menscben, qie bij dl!~':i~ng Tan eeoe der
st.emplaatseo zeE!r drnk ~lter politieke aangele.
~nbeaen scben~~ te pratJn.-Er was geene
bIJzondel'e leT?ndlgbeid. tier op te merken, en
dos drentelde Ik de straa~I;JMlga en eeue andere
straat op, .tot ~t ~~ b~f:;.t Melbourne Place"
aa.~landtle. Eene dIgte ,~masaa . versperde
mIJ den weg. Alles wOël~e en krielde door
elkaar. 't Was ~ier de Rlajlta waarbeen al de
steoibl188eD moesten gezolláeo worden: in andere
wool-dan,' ik stoBd bij het sta.dbUÏtl. Oe bonte
menigte 'amnseetde P.lij e~ _k trad nader om te
ziep en te hooren.. '

. Wat mij beniellw.de "as het feit dat de
bern, .. In eon Scbotaohe straaliloopera, de I kleine wilda Ara-

kk zOdD,. bieren van de Koepoort,. Itanonpoort, High-vreeewe en e l
niet den dood street eu andere, doorlueflti1ge acbterbuurten

juist de lui scb~nen ,te !liijn idie het hardst met
po~itiek bezig waren. Die ~*ne scbobbujakken
met g680beurde Ibroe~eo cml baatj68, met vuile
gelig~n en uog ~mecige~ he~den praat.ten van
Ualkt'lth en Glad~tone, al.or tij op lI86l' intiemen
Toet m.et gemelde beeren verkeerden. Wanneer
er drie" groan. ~r Ihllkeitbl' gegeTen werden
dan deden de I~ngen dier jonge guiten bet
werk; en werd :GladstootJ vereerd, met drie
". cheers.'; ook d&Jl deden die jonge a.riatokraten
Z1c~ booren. Ikl heb r68_,klt voor die smerige
gui~eu en blijt altijd op eerbiedigen afstaod van
hen. Vooru8amlljk omdat'zjj er, ten eerste,
bijzonder liedellijk uitzie6 ji ten tweede een
bijzonder ooaan~Dillme g~~ van zicb ~fge-
ven; en, ten derd~, omd~t I zij bijzonder hard
schreeuwen, en k~rnacbtig I vloeken kunnen.
Wegens deze h~~Iuid~ zijll zij mijna iu-
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Zee~en Brinda.ssurantie· M~a.tschappij,
: ADI)ER$Y STRAAT, KAAPsrrAD.
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JT)EZIf ;Maatschappij, ~\oten zijnde de Zaken va~ hare BrandassUrantie
~ 'J UIt te breiden, I is ~~rn,emens' AgenteQ in de Bu1tendistricten aan te
~Uen, "eni~ aanzoeken i)lwáchten van al 'degenen, die -genegen zijn zoodanig
Agentschap op zich te nemmt. '

J. P. HERMAN, Secretarie.
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