
'12 'I

. OwrN, 14i.OctQoor. '
WA RLIUOB, 26 beto~r.

Q Novéuibet.
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te Delagoahaai, 'Inbambene, Qui1limbne
-" Mo*am~iqu' ann)ell~nde.

Hetourka~~'j~s worden ui.~er~ikt It'gen .
minderde PrIJz~lI. I .

Vnor V ,acb~ of P8.s.<!A~e tioe men aAn~()('
de Ka'iloren II~, Ma,'>cl.appij, in de A,l
straa I: ' , " I

T$.OS. E. FULLlm, " :I
lJireklkori(je"tr:Hil voor Zuirl A'fli~'
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[DE ,f;uroN, o, •
srso, Gezagvoerder, I

I ~veo vertrekken op'
dag, 1~ October, o~ 4 uur, '8 Da~iddagB
lading:zal ingeitiomPD werdeu 111\ 12 uur ('S
middage), op ~en dllg van vertrek.
gelieven aan boord 'te ~:ll!U aal) de OOb!,
Alfred: Dok, n~et Int{'r dRil 3 uur 's namid

vno-:- Vracht uf Pas';:l~e d'!I' men ~H

de Kantoreu VRU Oe .. Ulli'"l" 'Stoombootm .•."
scheppij. No. ~2, AJJerlf'ystrla:t,

, I

,epu. ".,...
Y",lkoot:aiU begint te 11 'UUr.

W. ,STEIJTLlIR,
Eenige Ouratm-.

I 'd'
IIl1t~11'~Il .

,i 1 !

D, .en !f:Ieer~n Sl~r8, en . ,
d~)~ilez,e Vetkoopmg bij te wonen. I

worden.
A. J. VISSER.

Naar Port ::$"atal aanleggende te .IlJ.1J11lj;t:J.-

baai, Algqaba~i en Oost Lenden
, Passagiers alleen, .

'; t
LJ 4"~, .

'. ",,'f!

spoedig ~ogelijk
van Emgela.lld.
Voor V rachf of Passage vervoege men

ten Kantore van de Stoombootmaatsc '
I. Union," No, 62, Adderleystraat.

, I·

VANKOSTB.\ul

Vaste Goederen,
HUISRAAD, E$"Z." :,

AAN DE l?jAARL,
OT LIBERAAL1BONUS.

':Plaatse
'.[J' - E~ Obd~rg('~kende, vu~ beei.o~n hebben-
'. 'de eieh van bare V.te Gëederen te
ontdoen, sal publiek doen ver~(I8D,~p

·Vrijdag, 22 ;Octo~er aanst.,
1. Haar fraai en vmcht.·· Erf,~genaamd

DE LIEFqE, gel~en in be~ Noot'!felijlr: ge-
deelte :van het Dorp, beplant ~et ci,l\lla 20,000
Wijnstokken en allerlei sOorte~ Vrudhtboomen.

, De Gebouwen bestaan uit twee rui(De~ luchtige
Woonhuisen, ~rooten S(Didswlnktl, 'wee Pak-

· huisen 811 Wijnkelder, m.t Buif.enkamera
· •.nnex, en zijn' .io den besten s~ van repara-
ile. De Bwtenge\x)uwen, ~dllrt ~u voer-
huurd, brengen een huur op v.t1 £8(}, per jaa.r.

Dit Eigendom beeft overvioed rin \Vater,
rell;D8jllraeo.·, hebbende het regt op twee Reeervot'rt, zijnde

· het hal"e ragt op het eene en leep ~eeltelijk
±egt op een ander, welke H.,eeervo{rsbeiden

, een sterken ;toeloop YlUl water·}lebbeq,
, Dit Eige~dom ~ ~rat in t,ee af~nderlijke
· Perceelen en dail In 111"- geb"l worden opge'
· veild. ! . "

II. Zekere Twee Eken, zi~nd~~eelte van
de Plaatse" iOPTENHORST ~n OLI¥FBOOM,
gelegen aan twee straten, met re~i)Jl W&ter.m. HU~RAAD, 1 Extra: Piano en Stool,

, Paardenhaar Stoelea en ~, &tide Tafels,
SiinkhonteD én anliere StooleP., Kletiderk8sten,

Aa,uZ4attiu~I,8.'L Houten en IJzeren Ledepq~a.; Aanzet-,
buÏ82.rEltldllCliLiD~il Wá8Ch-en Jtleedtafela, Spiege~, Lampen, GIa.i~,

Aarde- en Iroreelein"aren,Ke~kengeteooao)1ap,
ellL' .

EINDEIJIJ Kt 1 Extra Bum Paard, Kar en
Tuig, 5 Varkena, en wat verdër za) wbrden aan-
geboden. ' "

De Wed. A.I. F. DU TOIT.
Paarl, 7 Oct. 1880. ~ .

J. S. ]"ARAIS I; eo.J ~rs.

Te; K99P';'m~E!qEUWE NmE RN. •n .GEMjA.KKEW. INGERIGTE
. • HUIZ~, . ió' 48 '0r1hau8~raat,

ra Iitgëbo~,'''d m~t S~en 'trobt, Pe"att.eode
5 'Kameri.i .~ombUia, Prov~eiain~ en een
plaaW, hee!lhJk gel~n. . ~ ,:.

!l'e betrékken op.den lstên PctoW.
'PrijI-eTOO éIk· ' ~ :
Doe aan~k bij . \. .

.ÓtÓ, '" JONES '& ÓOSNETT.
Crew. Gebouwen, ~ >

7 0ct9ber, 1880. . ~ .-:: ..

I ..• A.U: .IQ
V&~ wijlen deJa Heer

I :; . '. ~ zijne '~tene ".'9lT.hlwê.

Opl Woensdag,,; deR
I ; e

k. .]

1 Vat 'Teer, ens.,

,----'-
Ut! K.I.: X••.

I .~I: ~lr.ombQottli d,zer Li, it: ,
~ J Kcapsad !,Hsr Londen om den

, Vi"lJ,sd81!', vil);M~eira ell Ply,nauth,
Helen» en Atcell.,;o-n o:tII!ejlgellde op;
IU~M!be"tijilell. l{c.o",kaartjt'S "ordelI'
I. lIel' e<>DtI vermiR~I~rlOl!'vOI.i I0 pereeu], .".,""'UI'U
F.1lt,!elanden ue K~lpkolouiti en Natal.
Oct. 5.-W!ARVhcK CASTLE, ,

RÓBINSO~. .
Oct. 19~-Bi...LMORAL CASTLE,

W JF'CBI!;TBR. ,
Nov. 2.-G1UNtULLY OASTLE,

P. WE$TU.
Extra StoombootJ-CON\l\LA:Y CA

E. ,JO:l>'1j1; R.N.Ri. :
Nov, 16.~DUBtiIN CAS'1,iLE,Kapt.

ÁNOERSbN &: M!URISON, AI7 ... II'oO,nr.

. \
I

DI

KAAP D~ POEDE HOOP., ,
(!IprrtJAL.) ,

DE "EEB.STV~'L,GENDE DRIEl AAR-
. LIJKSCHE ~ERDEELING VAN WIN-
STEN lal geschied,~ op de JAARLIJKSCHE
VERGADERING iVAN LEDEN t vroeg in
AUGU~TUS 1883 i ' '
.Alle v~r den 14ten November 1880 uitge-

reikte. J>oll8lleQ I zulI+n sanaprak bebben op
DRIl!:,JUO v..bi den Bomu, alsdan te
worden ,gedeklaMer8~,

AanvrAgen om P~n moeten derha1~ zon,
dfn' ~jl .",orden ~.'ir.lever~ op het Hoofdkan-
toor te Kupstad ,~oormlddel VIUl de Agen_
ten der Maa.t-schapp . I • • • . i

, ! "J. C. GlE, Secretaria.
Kaapstad, 9 ;:iept1188O.

I'. d P ',,"$.. , ; iMWMIi5J!ti1l1'4
. ~. .

'l,.aLl3AG~.-OR ,den 5den October stierf
.' 'o.nze dIerbare ~RLIiI, aan de benauwde
:uekte (croup), oud ~,jaarf 11 maanden éD 20
dagen. : Hij wondt 4iep betreurd. ,

q ;W. DO TOIT; V.D.M.
~;- O. DU TOIT, .•
t' . geb. Mo8'l'UOl'.

HEI;IEN OVERtEED ooie Geliefde Vader,
Iuu PJ:TR~. BoslUN, in den ouderdom.

vau '86 jaren. Bij $ate in vrede.
Uit naam der qézaplenlijke Kinderen,

, . H.' M. BOSMAN,
f 'Po J. BOSMAN.

Stellenbosch, 6 ~iobcr, 1880.
"

-I F.
OV1!lRLEDENd:~an da Paarl, op den 6den

October, I~o, onze Geliefde Moeder,
~BTBD~LU lk®~~.l' E58LIW,(Geb. Lama),
ID den onderdom vap',SS jareD,'7 maanden en S
dagen. . .

Uit naam der ~menljjke Kinderen,
; P. M. D. VILdERS,
~, geb, E~sLI5.

Ie.n •.w.~.. '••Uiee. Vrie••••"NA een amartelijk lijden YlUl slechts rier-
. ea.-~WÏJltJg~, overleed aan de warg-
Ziekte op ~en ~ 0!'lober 1880, 008 ea. en
seer Geli-:£d Z¥ntje, JURRIB JolUDa
MnTBDfus; In den ~~erdom YlUl 9 maanden 811
14·,dara. f

. ' J. J. li. PRINS,
:. :' M. M. PRINS,

. ï' : geb. HnDDJlTCB
Blaavwberg, d~. Jj(elkb»ob . .

6 October 1880. !. I' , ·t
• , F .:' F

• !
i.

i \

, i ..

I: '
: r.



, ,

u..,WK; •.lAp~ij.

'lOs!!
-." ., .

OPING
De

door deo WelEd. heer
n...'...._ b~loten is, zal pnbllek

, "

,.,...,.., "~1880,
..-ro .....,.."". met ~n grenzende

circa,I070 Morgen, '
vaD de Pa.arlsche en .. ,~.

en de Stc>kerij van den (
n""'.\JNU Stokken, :ln den besten

hebbe'n geleverd; met
zij.n ~r ni~estrelde

en die ~a.arhJka boa-
zijn MoestnInen en groote

loopend Waifr, het . jaardoo~_ De Gebouwen
gerieflijk Wj>onhuis, !l~ den nleu.ws~n smaa.k

'Voeten' lang), ;WagenhnI8, \:Btall~!l' Kralen, Schuur,
be$rattelJ1:1eBediendenvetitrekken, iet!{ ferWllderdvvan de Werf,

kan met: regt gezegd ,~drden_, eene der kost-
dat sedert lfi.ngen tijd ~. v~rkoop'. is aangeboden,

v:ast.llooo aan de markt komt~ ~
vaten, 14 Kuipe.?, B#dewijDv~ten,. Leg~!'S, :

Trap- en Onderbalies, RIJ" of Dmwen do., WIJn-",
Brandewijnketels (va.n ~ H~famen elk) met Slangen
Trechters, VloQtjes; 'Kranelli ens., ens.

HJL.--+DVJ:Ul.UJ:!I ..D..1<I\xJ!<,n.J'u.IlJ·.J-' '0\.10 ..11.1. ,-1 Sterke Ezelw~n, !Nienwe Paarden-
AaPIUU' (dpór Krso), gen~zaám nieu,~ 1 Ope~ do. op Veren,

Wagen1eeren met; Buikplanken, ,Ladders, ~~ven, Pikken, Schoffels,
Vleeschbalies,;' ! \' ,

HAiVE,-~.4Uitmuntende){arpaarden (2 Schim'mel~ en 2 Bruine),
Aante1aI8Qhapen en Bokk,en,: 30 Áanteel~8ten, w~ond~r eeDlge

Varkeó8, eD~. ~;.~
UISRAÁD.~rie gfwone veracbei~enheid Voo-ri:_ Eet- ern Slaapkamer
waaronder een[ fraa~ Zet Eettafels, Sideboard, Wasch-, Kleed en andere

.KlleeclerlJ[as:t4',tDM:aboni~bouten StoE!len, do. Sofli,8, Tapijten; Ledekeuten,
~rdqwe,kl "a&ronde" 1 Prachtig Dobljel Dinerservies, Keuken·

~ .-::<, '\
,~ , I

EN .+-,.20 ~ estelijke Previneie . Bauk, 120i Pasrlsche W ijnma.at-
.traarlsotle B~q.Ai8áorantie do., 2';Spiritus do} !

RU:lM BONUS:.
, . ·3. .J. J. DE V4LIERS~ A.P.zn.,

Secretaris.

I J. S. ·1tUI,lAIS " UO.; ~Iagers.
-w. p Bankgebonwen, ~ , . ~"
. t-~rl, 30 Sept. 1880.;

A. De "tllhe~oudtl Lan~bol1~-en V'~)lail.u

I ,,'DB
1 ' ,

Oie ten geriqve VaiOKooplnmp:er in
PBRCuI)i.-pe eigenlij~ePlpa/.B

g/Jbl>-ulQd ~.:W OOnlluts,j Stdlten, JY a:OIlllIIH~:IB, Jj:uttenae.oO~H.CI911

1.'7'*l, SM'U'I'etl, Pak~Jen,
Pncl!!Blj II.-rCALIFOB.NIiA, ,net een Y;P.T'lRlt,uJ.:

De i Grond is ~ ge+Chikt; Wiinhontv,
alg~mee~, leveren'de de Viel riD.lnn~,....t

eenige llI00l1derden; ¥u,iden A-
eo omtrént 200 .Eiken etdan

De bov~D6~nde twee. Peroeeled
yoorzien van wa~r voor Vee': en Tt;ti
Plaats werd! besehouwd, k~ 'wezen
lijk in twee gehe~l~zonder)jjke :
. B. WIND~UVEL, een.

.taRnde, groot omtrent 900 bunders
. ,geboo.wen, Kralen. euz., en een Ruimen
. , Deze E!igen~ommen,' ~efêg~n als;
B.EEKSK.A.STE~L, zijn ioo wel I

omschrijviD~ overbodig is, Gl!lloeg
uithoek oer 'Kolonie wedijveren . I

een WiDstgev6Ddj Eigendoui u'l'l~m,a~tID.:-~m

heeft door~taalil.
In verband met het V flStgoed

gebraaKt isl en Landerijen gereed t!'el:Ii8.ll~lI:t!1Z1

Koom.

r'tlC:btll&&l1'S1j6 iredleellt.e .-an SIE •
dat' nadere

in dezen
vereiacb tea die

h..r.PnÓ.vRI,1I seisoen den toetf
Vee,

Zijnde de opbrengsb van '4')
belovend.

LANDBOUW~EN
Onder i dit Hoofd zal een ve,'sellei(~~D

'kelim word~n aa~geboden. bestaande
1 Clayton ~ Sl!uttlewqrto's 8

'conditie ea gC$chikt voor
2 Johnston"! Maaimachines; ook

. persoonlijke ondervinding,
Koloniaal gebruik).

1 Am.,nkaansche, Sobsap-dresseer Imacame
1 KafBnijd~r
3 Howard's Drie.,Voór Ploegen,
1 1)0.; Twee-Voor do.
4 Enkelé- Vioor Ploegen
3' Ran80mers Enkele-Voor

Eggen, Graven, Pikken, Gereedsobaj]
2 Nieuwe Bckwagens, met
1 I Do. met
2 TentJkarren op Veer.en (411laa~81~D
2 OPCIi' Karren, do, do.
I Wat.erlmJioj 1Schotsohe Kar
[> Span W8!geDtuigen,
4 Do. Ploegtuigen, met
2 Stel Tuigen voor een paar

IEn eeue verscheidenheid

;1 '

. i· ': ~~ t
als E~ecuteurer. Datief in bo~enf
te laten verkoopen, ,i ~

:. , I ;October .&anSt.,ii '
I .

URE! ;;
~ , i

'I

"

Ál\nteelscbapen
Hamels
Bakken I

2 Eerste Klasse Trekossen
4 Jonge do. ~

Aanteelbeeswn ! ' I
1 Opregtgeteelde Jaapscbe Bul I '
. 3 Paar Gedre88ee~e Karpaardeq. :
',,5 Jonge' dp. 'i
, 8 Merries met VenJens
,1 BijpMrd i'
: 1 Hé·ngst ! .;
7 Varkens. t , i !~" t· . ,,;, '

" " ,1I.-BO~~JG~R.n80B~.
'; 3 Wagenil, (waarvap 1 bijna llleu~~
1 Kapkar 1 : i ~~
) Open d,o.! I i~

2 Span T.rekgqed ! : .~
, 2 Pear Tuigen 1, i !
" 2 S ., . 'd' I ~;1 pllU: o. I '1
;' S Ploegen , , ! ;.
, 25 GrjI.&nzakkeu ! i ~:
..: 2 Zadels, Eggen, qraven, Pikke+ ~nz.

! III.-GRAA.1(~
'30 Mddden Koren~.~BUIBD Alk 1

! -1 .~ ,
, ' HET GEWO~I 'USORTlMENTitzOOALS:-+
; 1 Ronde 'Tafel' ! ' ,

,', 3 Doz. ' Stoelen
:, 1 Piano
;: 1 Hartáonium
~'7 Ledekauten
:i 5 Ve~r~n' Bedden
;' 5 Waseb~ en Kleedtetete
. Spiegels,

Dispene- en Kenkenzereedt

PU LIEKE V~RKOOpINC
er P~a~tse S~lnkf~nteln, '

, IN 11)~ZE AFPEELfrfO, , ~

OP !WOENSDAG, 21 ·OC~OBER A.S.
: ~ : 'J ! :. '

TE 'BEGINNEN OM 9! UUR PRl!)01EB.
~ !- _ ,l t

~ 1~, . ,', ' ~ ,
~ DE Ohde~geteekenden; daartoe behoorlijk ~elast door den Heer ÁNDS.M. HEYN:ST,.
'; zull~n alsdan ter zljner plaatse voormeld] voor zijne re~ning publiek verkoopen :

SO Slagt-i en Trekossen, ~20 Koeijen en Kal;Veren, 10 jonge Vaarzen (allen in goede
oonditie), I 8 Merrie- en ,:tuillpaarden, benevens 5 jonge St~lliBvogels van 10 maanden
oud en 31 maanetjea dito·tan:Sjaren oud, in prachtige conditie met volle dragt vederen .

Alsmiede 2 span nieuwe l!ruigeu compleet, 1 stel ditq Velzakken, 4 Zweedsche
Ploesen, LI Kapkar ~p ve~n, J Bakkar, 1 nieu~ Vederen ~, enz. ens., 'en wat verder
teu dage der Verkoopmg zf" w~rden eangebragt] • i ,

Ter.ea .iters' 'billijk,~B~ ... rlijke \'~ffe:Kllil~~.,tJll.~ als Raar ge"•• ate,
, " DE LINT Jr~riRETiEF, Afslagers.

"

'i

,
'I~:

Artikelen, te veel om' op ie noemen.

H~VE.
4 Span 'Goedgedresseerde en

conditie en gewoon aan het
1 Spau Jonze Ezels (IS maanden)
2 Goeclgettielde Ezelhengsten, in

van deu hecr J. V.L'l
I Paar Lichtbruino .n.(~ts·pal,ru,ell
I Paar lonkerbruine

;jarel1 oud, eu een
2 Rijpaarden (Rnina), 5 .
ti Rnins, 3· tot ti jaren, voor UUl1rU",rll

200 Merino Ooijeo, me' zware
200 Do. do. do.
100 1>0. Hamels, met zware
400 Hamels (4 jaren oud) gescuikt
40 Opregtglbteelde Fransche M

iDgevoerd door wijlen den
10 Ban81aIDIIDers
12 MelkkoeijeD, in voUe Melk
20 Do. bezet van den
20 Bslfgeteelde ~erry V'lUIrzen
12 JODge Ossen, _ jaren pud
2 Watel'kair Ossen, prachtige

De' OPHEGTGETEELOE
~zbDdere omschrijving te

STRUI$VOGELS.-2 paar
reeds driemaal achtercenvol

b ;br~isel; 10 jonge Vogels
50 Varkens,in de beste conditie
10 Zog,ell toet Joo~eu.

, HU

tot 6 Jaren oud, in goede

'I
"

de ,,,,élbekende Stoeterij
. i ' ,

oud en lI> handen hobg
u....IIT"...,."de Suffolk~), HeDgslQn,l[> handen hoog, 4.

uitmakeode
en geleero
ik ' '

,,!

t :

:: Verder zullen de O~e~~teekenden voor: rekening v~ den Boedel van wijlen
\1 i,; FilANCJOIS linN8T en vool'ov'erleqene Ecbtgeuoote :iverkoopen, daf,rto_e behoorlijk gelast door

" den ExecuteuT ,Datief jMri J:~. BRl1i1C:AHe goederen tot bovenstaanden uitgestorven
" r Boedel beboot;f'nde, besteande ~in I Paard; ~del en Too", 11 (Asen, 3 Koeijen en

Kalveren,' 26 Bokken, 1'1 So~apen,.l Ploeg, i I span Jllkkliu compleet, Vaten, Balies.
1 Karn en bet gewone a&softim,nt Huisraad en ~ombuisge"ee~lhap, enz. enz.

,DE LINfT il RETIEF, AFSU\GERS.I . e ".' , .•

Vendnkantoor, Pique~eJi~ 23 Sept. 188~ ;
I ~ ~ ,:., .:. ~ ~!.

en A.atidewerk
"~ !

wiens naafi te good
, ,

vogels, ee~ waarvan, Abraha-r e.n Sara~! dit)aar
beeft gebr,oeid en thaus . ~Ig 18 met ZIJn vierde

maanden oud , !
. ! . KAAP DE GOEDB HOOP ".
LA~;P BOtujWGE~ 00' eoHAP.

tr 'E N 'li Q 0 N S ~T.ELL ING
I : 'f VAN , r

VR'QCBTEN, ; IILOEMEN EN' lOROENTEN,
I . T~ WÓRDEN GEHOUDEN IN DEN
! .. " " "

i BOTANIS~HEN TUIN :TE KA4PSTAD,
ID~nder4ag, 21: Octqber 1880.

i I -- ~,,:ic .___ __i__ .,;...__. ...

'1· NZENpING;EN.-Alle ;Artikelen die· zullen iworden ten toon gesteld; moeten afge-
, levetil worden aan de ~ov~ste Poo~t van dep Botaniscbeb Tuin, in de Nieuwstraat,

,vóór 9 v.m. op den dag der: Teqtoonstelhug. : !~ ,

. TOE$AN~ NAAR .D~ TtiINEN':-De toe~ng naar de; TentooDsteiling' zal z!jn
door den Boofdmgang naar' deq Botamscheo TUI!), tegenoveI ,het Gouvernemen,tshuis.
. PRI:r~E.N VAN TOEQAliG zullen zijn, van ~2 tot 3 !lur,~. Gd.; van 3 tot 5 nur, Js.

PRl~SLIJSTEN en V;oRlfEN VAN INZE~DING kunieu 'aangevraagd worden
op het K~ntoor van bet ~p~ de Goede Hoo~: Landboowrinootscbap, ,in de Strand-
st<l'&8t. i : d ' . . : '

DE· rORME~ VAN ~ENDING moeten~ingeVuld en ~ den S~taris terug-,
gezondeu.jwordeu luet later~dari~,Zaturdag, 16 Ocf4ber. < :

, •. :' ' P. LANG~~, &cretans.

termijn, eu onder
I worden.
zijn, is verdere NM"'Iioi .... .J.1

distrikt wordt ll.' 1l7Bmfl~n.
Voorkamer-stel, Piano-, Eet-; en andere' 'liJels, . Bullet," BeddeD, Beddengoed,

Stoelen. VI ucbstafels, GIW!, Aarde' , werk, Kenkengereodscbap, Vaten, enz. enz. eo
eene verachcidcuheid andere nuttige , waaronder verdienen hijzondfr:verm~ld te worden

Tweé Kostbare l~, J~htg'"eren. .1

l Je Heer ~us slaat bekend als ! iii tijd, m~i.~ noch geld h~ 19~paard, o!p zij~e
Plaatsen en V tile tot de tegen :ntende con~lt,e op te ~erken, ~n zIJne onve~oeidë
pogiDgeo hebben hem nn in !ltaat 'Plaatsen te,Koop, te bieden v~n een soort. w!llke
deze tijden ~~a;r zelden aan de r.!arkt, "I van ~ijnLe,~nde Han jelll" men ge~st kaJJ
&eggen, datJ dierdoor geen ander I.Dhet s overtroffen. ' I. . ':

Het Vast~oed, de Landbouw- en ~geree4schal?' en de Jong, Rammen, zuUen ~P
den eersteD dag worden opgeveild, en {ic II . e HaTe, BnUl~d ens., op d;en volgend.on dag.

Voorwaa:den g&U.lrw!i~.U._lk I : :Liberaa.l ;Bono I it
V Violop ! II' .

.....,.._•••Uil ""il.~t,i,;n ~.he.bh eie
1_.!iI"."vl~ Statie gn,ed ~dan. :';

i ; I I 1

te 9.30 jv.m; op elken dag.
, ftstgoed betreft, V8l'voege me~ zich bij den Ondei'.

A: G. WATERMEIJER, Secretaria.
!.. ~

:J
'I, I

i
'j

,
, I

Voor ~ladtJre,inlioht;ing, vooral "at '
~tOOkellde.: .'

:Malmesbury, 13 Septem.ber 1880.'

J. W. M,OORRE. Jr., .cl Co., Afsl~~ers.
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7 Wagenl
1 do.

TE

ACHTER DE PAARL.

Op Dingsdag, " 19
" 1. Hunne welbekend" en beroemde
;naamd L>\NDSKROON, glllegi'1I A
:Paarl, omtrenlt drie kwart uur l'ijdcllS
iPaarlsche en Klapmuts Spoorw
:groot 368 morgen beplant met circa
.Wijnstokken (waarvan een gadeelte DOg D

dracht) opleverende tot 100 Leglo:ers W"
neveIlll130 Limoen- eu Nartjeáboomen, r
AmanJelboo~eD, en eone menigte
Kastunje- en ~ndere Vruchtbóomeu.

De pl"a:tsl is goed voorzien van
. Water het geheele jaar deer,
, .Eilrimaren met groote kosten een
'bonwd, waaruit het Witter door
Locden Pijpen naar bet Wootlhuis ell de
gerichte Stokerij vervoerd wordt. Te
dil plaats beu.aaid' met circa 20 mud G
heeft goede Veeweido -n vr~chtbareL1 G
voor het vergroeten of meer dan vertin
Plantage. Oe Gebouwen, bestaande nit
gerieflijke WoonhUIzen, ruimen Kelder,
W~nhuis ""en andere Buitgebonwea
Huurlingen, enz., zijn in de beste orde.
kome en overtuige zich zelve,?

2. De Losse G'Oedel'ell"
i
I

aESTIu\NDE UIT :

VAATWERK en
~CHAP: 9 Stukvaten van 6 en
2 TwiDtig Halfsams Vaten, 2 Hij
Pijpen en Leggers, 9 Kuipen, moest
bont, 1 Wijnpnllllp met toebehooren, 2
en Ondefbalies, 1 AzijnvaL met A ..
leggers, Half-emen, Emmers, ·1·.. entera
Vlootjes, Kranen, 2 Keldertrappen,
wijn ketels met toebehooreu, 2 Rozij
enz , enz.

VOORTS:

JACS .

.A chter de Paarl,
1 Oe.ober 1880 .•

J. S. JrlARAlS & Co., ........_v..
Boef-derïj~BeBt

L 1- N JONa 'MENSCH, goed
£... Machinetie, de Veeteelt, Tnip-
boenicrij 'wil' zich gaaI;De belasten
be-rnreu 'eb bewerken van een Oranje
sche of TrBlnnaaJsoho Vee-, Tuin- en '/rlI.;,.. nIIUi.IA

Schriftelijke asueoeken, de pl~ts
CD voorwaardeu vermeldende, lD. te
of op den 15den November. Adrel>: II

.Kantoor van dit Blad.

G. J. Rossouw.
s. .M. ROSSOUW.

geb. ;Hoao.

. ...
f ;i.., i ,i
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• Deo Heeren J. P. POCOCK &; Co.,.
WA.hD! H£EIU:N,-lk b~b de

dadig w~rktt. om die Vogels t..,
een ~itstekeild j{ellee.wi.ddel e:n 'no
tDOrm, sl~bta Vl!N1wM wordt; 'dient
anea 'ahi ot:meer aan di e ·kwaal

N

i
I'

1·'1I I
Den Elee~eD 1. P. POOOCX& 00.• Aa''WB1IJIO •

W .4BDZ H~gR&N.-t>e kraeb
l..nee8mi~de~ voo. Vogelstrni,im.
\I,d. , Nt sep riaauwkenrlge proefn
"reklien IWati lIare ....erking bet~eft.

~ I 1 I

i
\

, Hen h~~ (de ~i~enaar VB,II ~ vo
werd een!mIJ~t'r fraaist. vOle.l~ ziek,
morgen "ond ik bem dood. tIJ den I
.. obe'Vol~1lhad e..ti proef te neinen
den ar~nl een volle dosis, Deo vol,~e8dlin
den IOcJt nn 'weinig. IInD· ... 'bij 11'

at ii! 'een! dosia wil lieven aan elk
Ó-,errtoD, IS Julij 1880.

I I ~~ __ ~~ ----~--~----~ , , I '
~ WAAB1>1IlJZBlI.ElI ......lk 'heb AniMlmiDtilCb~ Olie, liie gij
!Dij gezo'd. :he~. em aijDer ' Retf~ heeft· Het die~ ,I. nu
ID beter gelo.dheld en yell en!!.,; f. W. LLOYD,, ,. I . i 1

Deze Olie kau of onmiddelijk ontde,k~fn. J. T. POCOCK ai Co.,
KOltfmark'~lr9ftt, Kaar8tad. ~rk W.lliulZllon \ i. B. JOUBERT, P"arl.
H. & D. HOMK, C.res; MULDFll &: &: Co .. w~r~68ter; L. ~031fI1l~~'l"1'.
C..t,Yinia ~ If HE:'IUCH,- Lartismith ; Jr, ~I UD~P;! M"OlI.lhn~,; F1l"-D &
Kl~G. Ohdrshoorn : P -,WlLso::<!.Pn i,~bHh ;i'W, ~:rZjLAR& HA.MME~CRLAG,
Oost L(J~fll'lI; FIi:ST~':N & I ....~ x" w,1 'fill';1 ~. "',DI>&801'l. HOI'I,~S~MHI;
BARRY & N~.,TEN. R ... ,·, "f"; J. ,\1'1 H-aufor: I; J & ..I., MQGJU,OOR, Mod,\et["I,I~in;

i ., '- : If'
Gl:.BRi!. llIEROLDT, '1,,,rHy~""':" '. I ~_,

In elke Bui :ta'd worden er,Agjloten gevta.ag4· . ,
N.B;- VonT IJ.t ~em~k 'p,' Vt ,z.e >! P..r pUSI "'Mdl ~e"e ,ili~ nuk ,.Ce!'-~p,,j i.1I ();Ipsul." •• I.i_ z ....

gemHkkrlijk ziin 011' te- te dio,i en, Ij, li 9!. pur "J/ii~' C'IP""'~ •. ·w'''''~IlI! éé» pil "ell"~l( 18, voor
een lOllg~n v"g.1 oli,ler de Z.i ri'""lid· ,wef! "oor "urler1 \O~UI", : : ,

I>" 110.:111 voo. e-n .OIIV"~. II ',' '''e" Eet·ep"f., ' ui «f pd' !-hlf l~>lkie '. ~v"l"id, ,Q~t,i.i
.Ia d .. ,ktle of •• pil "pl/em.~kt fn' t nl k, nin.e l- l,f 7,,'r.~ls i 'u·., KII,k.n.: 18 ,t. !h'lft. uel.u<!C.

Verltooht iu bottels. be~n,ltellde 'VOL~Y, OOStS, four 'l(js. per bopel.' _" "II""" lueu..,..·iJ door
de UlI.i~der;;,' !

. J. 'T. & ·co~,i
PharmadetttiscM en DroQljisteri, in het, groot.

No. 6, . KAAPS'lA(D. ' ,
N .B.-Z!org .lat gij.,het echte 8. et-D IIl~e~ ~r [.angeheebt, m~ i:!olen

n m eu ons ad.:es en de t mtt' fen strook met den Maa UO'f! ."D
T. POCOCK & Ce., i; - I • . .L '
De Bott~ {tWIt eer 1 dOt g~

SDijmaciji.n~ voor R,pen,·
HnimAlw ~ Zonen (Beper!'t),:verkrijgbul' aan

Ir ,

~;-~aapsMdl

"," "Vier " " " "Drie " " Dagboek rvereeni,gd voor
1881. ! "I.:
'aaDmer~elijlt béter d~D die
. Zij Wv"t, t"L!e\'t,,", \"1U1'

'I'abel van J)agloonru. ('Il'!"

r-- ~-~- --- ---+- 'f'

I~~IAli et ':1'0.,
h..iLulldiFf u, ~tuCl~i!itti
'OROEST!j:R, . I ,
bij d"eae dn de i,~..... n.r~ <an
..II de omHIf!tenrt" pla.ht8t'h l:I.k~nd
.van ~Qd81!'t!vestil{'d~ firmA. die Ire-

~edre~~ ill d,~ wijl,n den
~UlfDt'urnU1, "()(\J'tlla~ Jl'edrev .. n n.I ~orden

lmmelDlcIlIl & CP., onder de
beer MArtin Klibn, gtlicen-

t.\II l>roo~lIt. :
dar firma lijn, om den I!'0eden

b!UldbaY~ en lij v~rtroo*t. dat
~lijk .ebt te .Iu.n op hare ~

.. 11...... '.. 11. yoqrtdure'" ,onderste u-vu den btler lmalelman
lij ook eeb groot UntAl ~eu,.e

.....,In.;i{b..n, wier beboetten haar atu4ie zal
hoeveilbeid Hcllandsehe en

seomede Toilet¥k:ele~. en
""reebeiden>e 800rtjln no' Z~ep,'
Sc:hrijfPeboefte~ eo I. eus. 18

I ,

willen ook de u.ndrteut VelttÏjreD
verete en :beete lmiiden en ehe-
gehoode:c worden, en bet &&!

,oordeel &tBn voor patit!olen om
B41n plaate:i.e zenden; w8&!' zij er
delle naau'lll\keurïg, Dftje8, met de

pri~ wordeo klaar-
SoIlaw8t1jr, Li- ,

..
..~

In H~t~ijzonder
~odr; Koloniaal

gebrui~ 'gemaakt.

sterk en

~,ing
KLAPMU'1'S'1 STATIE,

s

UIT DE
I

e. SlIIMr".Je., Ulal- til Aar-
.twerk, Gru.,: JI~W.erif,till.

I I' '

BESTE' .

---oor !8teeDkoleJ.
I

Tanfield BUl'l1EN~ANqEr"KARS zu~~.en zich,
~nBt, ;met ~o~eel mogel'l)k: ko

komen, ~I)de Inkëopen in he~ groot te
door de I uiweospatting van den grooten en 0'A11"r-.A"r-rt<m
waren ip. d~eD Boedel, De Guretoren
handelen, zoodat fer geen tijd v~tlol'en zal
zich groote voordeeleq: te verzekeren.

. (Get.)
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d~n Onderge-
, ruimschoots, ~

HJW, A.zn.
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, .

,
i

.Eu'1 HOT OF eTJlAJlln.-Oedu~Dde
storm die dele week ~iér &lreli,de:
vree>ilijk Ileheencht' heeft, i.
VRn den heer.r G. iSteijtler"
dat nabij bet nIOTdP,POOf,t t'1I!:t
gesllli1t'n ~D ~a ij den in''''lIflJl:,
strand of lie'V@r op jIle hu iter
seebreker gt'loop n, WMr het llitlS!'"s
te bejammeren, oiet SOl> leer om de
pleiziervaartu.ijlje, m~ omdRt de
met eigeu h.md611 jlebauwd had in
uren, die hij Mn rijne veelvuldige
ontweekere .. .,..jet, en qfudnt hij er derhll]
zeer RRn p:ehech ~wae. " I

DR'K AAPSTADSCHI': Vaerwn.ursnns, te Ja
Illingekomen, werden \V
~eIl18pectee. d door den KOmnll\~IOllnt-iZ:e1I.1erllftl,
hield, !lelijk zulks te doel! ce
"spTaak, wRarin hij do houding
h un roerkomen pre~8 en, j!'eW81l mRK''''''''
ontscheping te Oest Londen, de "elr2el,"-;iná
lZ'af, dRt zeen korps gerelltllde mi reil 2ich bi j
danize !l'ele!l'enheid betër had kunnen q-edml(en.
tnaande d- tro-pen aan, zich op ruw werk
bett<ld-". (DAM drukte teg-diJk het v-ertr"liI
dat Zlj eich bij allee wat hun weden0'f' go~d
Ilen z uden. Kolonel ClAd e Ï8 toen nanr
!l'Pg-Mn en de Vrijwillig'e'8 zelton de~ rniddags ]
marseli voort.

E~'NF. l\lA.l:TSCHAPPIJ VAli LASDBOU'W, nie; io
gewonen zin eener verl!eni,!in:!, g~wijd alln de
zen van dat edelste ell oucnt beerli [kste filler
Yen, rnnar eene o>nd~r'letnillg om op lo: '
eeue bo-rderi] in III hare vertakki
heeft haar prospectus, der wereld inw.,.,..,,,,.
draaz t d<ln weidseben uaam 1'1111

General Farminjl Corporation
"'lgloll~ltl bestuurecornmissie !telt
den of vennnoten VRn versebeidene
taue te Port Eli2.Alktb en elders i" d
koloni-, en prijH zdfs met de name vlln
loden der KlIlnrftRle Wetge,ing. Dat bet"
schaal' op deze onderneming met volle rezt f

pa88i!l~ IS, bewijzen de cijfera, zoowel wat
de 1'0, ri'e8t.eiJ~ f,'urn~rill)!' vnn ka pitanl nl~ I
rekening der profijt ..n. liet Itnpil'IILI llall)!,li
beetsan uit ~O in :_>O}JOO aanduelvn, w" ,
£80,000 binnen zea maanden nu de t<lewi iz;' ;!'
aandeeleu zal worden .!eslort, I r"t tO"Il\t>el'
operatien ~all deze Mant,-oebIlPpiJ UIl ZIp helt
goed I. M4I,Ilt Stewart" ligg"nde SRn d"D':ll LJ
schen spoorwez, ],1;3 mi ileu van Port Eliaalle
7'2 mijlen van Graaff'Reinet. Hit I~"dgo<,di
door desaelfs te;zenwoordlllen ei)lenMr, <Iel!
Fsatherstone, de ve ..~ e!IJ atrtlisvOjrelteelt wordt 'lU
oefend lIJet eene winst (v"lgona het i't(lRpectll~ ,
óo percent in 't ]1U\r op de ann;!e.weude k .. pitnl n, ell

dat :_lO,i3ii mor!l'en groot is, is met deszblf8 gebo \ten,
daramen enz. voor de maaiscbappij fLlIlIll~kóch ~oor
de kinderacbt iee som van [20 912, terwijl voo eeru
ar.dere hall II tel van no;! '£:38,588 III het zich (1I-\l1Irop
bevind-. le Ilr:lot en kl-in vee , beueveus ;1,~ paal'
struisvoe els in handen d~r JfJiiRtscbnpl'i IO<etj!Mt.
Dil met d" levend" bave, di" de mnalsclll\ppili nog:
denkt nno t~ kU'JpelJ, '00111<1struis'o!!,els, lD8/lllt:het
kd"eldo kapitalli UIt ~nn £&J,OuO, dat v(}urllxipi~
mnet Ilestort word!'n. E,l met dllt kapitMl znl dOl
ondernemiDIl vul!leos eer,~ in bet pr08'1'ect118 vo~~g~~
I'!ld~ rek~ninf! Jaarlijks. e~1l zuivere winst mllke~ !l'lln
£j.~,:!(>(I' IJnt is nu wel ~e~u 50 pt'rqent, maAr, wat
Dood? De mlllltschnppij zal behlllvB hare !le",one
bronnen VIlD inkom~ten ook no~ eeD 88nzienlij~,k-
dra"r IDIlken uit den verkuop VRn \'rV~1l PP het dIlrpi
dst ZIJ lip het Illnd;!lll~d IDee"t !\:lil lé 1'j.!!Cen, lEen
d,"~ l'S zeker. riat de nllnatlll\l:de 811ndeelhuuperll_
I'roote verpli!ltinll bebben nl\~ dtln hee~ FeathHSË.~e;
die eeD zoo v.~Ib.>lo"end BJj!endom lJlet al WRt Ich
daarop bêvindt, afeta#1 Vllor .iet meer dRn £67, ;
en bet IS misschien Ixlk m~t liet flog' op die edel Oe-
d1vhe1d, dllt 1I.D1 Lij d~ op te rigteIl moatachn;ppij
de betrtkkini! vlln supeTlDtendeni i8 voorbeh"U!den
m~t bet nAAUwtllijks n()emelJs,vIIHrdÏj(" S/lIRJÏs !~Iln
£:1(0) 'II 't JAAr en met £500 tafelge\d om gasten te
oDtvangeD. : I
!In J(F.RKDISPUUi n: GRAHAlIHITAD,-Op :pell

laatsten ::ieplemher is "r door de kerkrne~elers vIlIIide
St, BlIrtuolomeuskerl{ een" verg'Hderinil belelld"i en
wel naar aRnleidwjl' van het preken' VRn bi~op
l\Ierrim.n in iltlooemde kerk. Er W88 eon groot #n-
tal gemeeoteleden tegenwoordig, zooDlede dE1len
\Villiams, di .. evenwel geen werkelijk I\IIndeel81\n1 bet
debllt ,,"m, DOlheer Geofge Wood, 'jun" nam ide~
voorzitterstotIl in. In eell ,orige uitll'$ve hehben, lvlj
reeds medeflededd, dat de bisschop ~n den rec!-or
van de St. Bllrtholomeushrk per bnef' zijn verlllli~ell
bsd ltl h.·nnen gpjleven, om in dezd kJrk als predl~er
op te tredeIl, WAaro.p d" rector hem wtil Ilean f"rm~le
welllenl1!l' bnd Ilezonden, mnnr den ibisschop ollder
bet OO!Cgebragt. dllt bij even welkom ZOll zijn, ~h
eeDI!,," andere bisschop v.n "enig- ander Epiacopaaltfh>
herkgenootachap, zouder dat de rector flene!len ;vra;
eenige zijn~r reilten, die hem v,'hrens de wetten:'1'n
de Kerk van EDjleh\Dd toegekend weren, le!!,en~llter
den bisschop te Illten VRren, De bieathop hAd 'jl\l' r-
nil gepreeu, en "e kerkmeesters. niell'Wtl moeijeli k!'
h_edeDin den bo~zem bunner hrk te ge moet ziep e,
badden nu deze verg/lderin!l belejld, De voors1t~~
zeide, dat hij het betr~urd~, dat OOli tfe St. Barthb~
meuskerk door he~ Ifedrall' VRD biSIICbo'p Merri!D~n
gevaar liep in d.zelfd~ betreurenewlIMdige poeitle rW
gernken, als wHlIrin Je St, Georgekfrk door d,er8
toedoen eeDl~~n t'jd geleden ",ekomen WIlS, Hiji''1>U
zoo gRMne zien, dllt d$ vrede in de kp~k bH8teid "'M,
eD hij meende, dat lUiks ~lIeeo kon Ilées:hieden, "'''p.
neer hare leden zich v/l8thi"ldeu aah de Kark '''$0
Enjleland. Hij meende, dat de tijd DI) gekomen 1vM,
dAt die I~den als één mAD moeiten ope,t:&lUlen vollle~'
'de uit8praak: 'R'\ bel Hool!'literegtshof; j.!etuigeD, !d~t
zij geen mllg! an" een bi@8cbop txlt>kenilen, die niet tvi
de Kerk valI EDjleJand behoordl!. : De heer ;W.
Schardt st ..lde dll/\rop eene resolutie voor, wRlllin ,d~n
rector dnDk werd toelj'ebragt voor de overgelll!lde
correspo"dentie tusschen bem en den biseehop) Ein
'I'IlR/lrinde nrg8d~rinp: hard volkometIe tevredenp'l~
uitdrukte mei dil door d~n rector ge+oljlde g~dl'llg~i
lijn, D~ze r!'80~tie wenl Aangenom~~, zoomede 'eU~
~an den bl'er S. 1,01'117,welke d<l on.,..jl'ligheid der Iv~
gAderin!!, uitdrukte, om contributie8 le jl~veu of ;bil}
drAgen te doen VO,)f :d ..: Kerk vnn de PllllvillcJ8
ZUId AfrikA, zooHls ol1l8nl!8 door d~n bL<>achop!!lFr
<tAagd wareo, Nnar aanleIding V1In l:ietjleen de :b~
schop in) de St, BartholomeMkerk geie!!,d hhd, nt.~;,
dat bet zondig was, om e,'nige !leD'l~nSCh9p te ho~ ..
den m~t de led"p der Ker I. vali EDgtll8nd, die hij tO~1l
b...chr~ef IIle ill der. bll~l " ..daDe kettert, 8teldl! de hejU
j R :\','rton eene resolutie voor, ~Rllrin de 'l'el'J!'!',\.
dm ng bare meebinp- uitdrukte, dat ~e bisschop \,~
\atnl, als de VRIl' schtige hlJ!8Chnp np de. Kerk' va~
l·.Dil'élul1den' d" d~keh ~Iln GrRham~tftd, buiten h~'t
bere1k IRlien van de}' ban"loek d,>or ~eni!len bi_hqp
~aD de herk v'an de l'i,-,vincie Z·Jid Afrika 'ui~.
ile'l'rokelL OOI .heer J. G. Wood W.ilde !lAarne, d~n
vrede ltJ de kerk hersteld zien en vol~eus sijne opinIe
kon dien het best tot atand sebngt ",orden, waDD~r
de 'hoofdmannen van de Kerk V!\Il de ProTiDc~e, ~- I

'[I

~t

G. Brink -,
, S. de ViJilietll..{

J, Grllnt ...; ..
C. J. RI)h,.rt8-~ ~
R J. 111,,11 _.
R C, Tberoo-;
D. M. le rR.ux; ~
0. T, de :VillieliW Jr,
John Art .' •
:\, C. de ViUier8 :
C. B. J. I(nox
H, C dil Plesals
R S, Solomon,
i». dil Toit-
Se1'll. Moort:; -
O. T. van Niekerk.
J. Thtl(ln ,-
J, H C'llDmln
E. Ro~rts ;.
A, J, Rilwbtlne
Torode - i -
A. Wiclnïra] -',
.Jofteh, rit! Vi~li'r8 -
s,,1'j{, Oamerbn
Reater Smitb-
A. Pont~~.~i: '
J), J, dutJ_~
B, Duif - - -
C, A, de vïllief8
C. IL n 15fu'berg
J. J. C, lo;:I~lby
P. HJb~r!~ '-,
P. J, Sli,r~nD - ~
J. Woudb ..r)!- :
T, r. de Villietll
J, Searle -!
W, l\IcLaehIRD'
0. T, de Vi-'~ielB, Sr.
'H_ C. Mv8!J'~t:
VI\Il der ~'.IV,
JAS, Kennedy-' .;
P. le Roux
L, McL"lltl
J. W. Glyn~-'
W, J Cr<;"ee:r- e

A. Vercueil i-
J RelIef ,-
J. d" Villiers, PI. -
O. J, Ruberla, jlln,-
J. de Bol i-
.~, W. Louw,' -
Korp, McKlI'-
W, Frll.8er ,-

~ i
..
'2•• lJrOC;:... ;:...

- ~ § §....
6 0 0
19 13 Ó
9 8 3

12 3 0
6 1Ó 8

19 21 6

6 20 10
23 18 11
17 5 {}

16 3 8

6 4 0

18 10 6
22 19 15
17 21 5
11 13 0
8 9 0
6 15 IlS
5 8 3

11 3 6
19 6 22
15 10 17
17 0 20
11 12 10
23 10 18
17 13 8
8 4 8

21 ]2 9
12 17 11
13 11 r: 0

19 17 .o
15 Il 13
11 20 12
19 4 8
19 3 ] 7
2 2

20 6 I)
~7 4 2

8 6 14
3 ii·, 6 29

13 13 41
10 7 0 11-

,16 18 2 86
11 ]6 9 86
21 17 16 54
9 4 2 16
20 9 7 36

, 18 8 9 36
," 17 3 12 32
Ui 7 16 31

[lp winner! in den dtrden wedltri id warpn dus:-
0, T. VHn ~iekerk, (56), J. Art (62), J. de Villiera,
PI. (5,1), J, Woudberg (46), Glynn (41), H. C.
Theron (45)i Boeenberg (42), 86ft1'Ie (43), Inll'ltlby
(40), du PI~18 (41), Joaeh. dOl Villiera (47), T.
'Thpron '(43)1 Serjl. CAmeron (42). ",

Zood"t 0, T. VAn'Niekerk áén, J. de Villien, PI.,
twee eD J, !Ar~ dne W8l. De echuttera vao buiten
handhaafden! dill ook hier bon goeden num.

De vierde "edatrijd, die omltreeke 11 Illlr begon,
hAd plaIIt! me~ 8nid8rgewilren, "elke bet gOIl,erne-
mentsmod"l m!>68ten hebben. Er "erd gelCbot.eu o~
afstanden van 200, 4CO en 500 yard I, eo .r war8n
weuer vijftien: prIJlIOn' uitgeloofd, ler gelllmenlijke
WAArde van £1)&, tJe eerat~ prijs wy £10, de laagat.
£2, Het re.ultaat ie nls volgt:- ,

'48 WBDIITJlI1D.
~OOyds .• 00 yd •. 500 yde. Tt

9 8 2 19
14 13 8 s6
8 0 8

11 5 2 18
7 0 0 7

17 11 5 3$
16 14 7 36
20 lT 9 4.6
17 ló 6 36
23 23 14 6G
19 14 12 46
16 8 14 ~S8
7 13 0 20

G. ADderson-
T, 0, Morom-
J. D, v, d. Spuy ~
W, A. vlln Schoor
D, G. ::'Ilostert
C, N. Tbomaa
E. lI, MorolD
A. Vercellil' -
E. RoberLII ~.
J. dil PIPf!8ie -
J. H. Comniin
G, ID, StoDd-'
J N, l\I08teh
G, ~). Moroln
C, 1itoberts'>IJ-
A, T, Spengler

, Fmser I-

c: M. v. ~oor
I J. de Villiera
0, B, BO.eobei'g •
S, Vereeuil i -: '
C. qe ViUim - :
0. T. de Villiera DI. I
LIlit, Clair ' - ..
W, MeLaehlan: .,
J, de Ilot '.~
0, J, Robert. Jit'.
0, T .• an Niekerk
Joaqh. de' Villiera
Korp. McKay ;
C. M. v. Schoor
H. dl, Moeten i
J. d~ Villierl Pm
P. 'Jj. d. Mer"6
A. Ponton
E. ~, J. Knox" .
T. J. C, In!llesby
C. Á. de Villiers
P. ~. Stig8nl-
J. ~. WoudDerg
Serg, Cllmeron
J, Art ! -
T. J. J, Inll~8by ""
H. E. du PIe.m8
T, Theron •
C, J. Roberte Sr.
A, W. LoIlW
R. &11
A, C. de Villiers
A. Wicbura
J. &lerle I';
,&rg, 'Moore
S. de Villiers
B, Doff
~!!'t. Smitb •
A, J. Rawoone
J. Torode ..
H. Short -

.:

- ,.'
lA 18 4
7 6 ~

13 21 11
13 0 2
19 14 7
17 13 8
11 1ó 14
11 11 10
11 12 8
14 17 0
16 12 6
0

17 12 9
13 0 7
Il 6 9
16 14 2
6 13 14
6 0
Il 10 4
14 18 8
Jó 11 4
13 18 10
16 14 18
11 2 8
14 1 9
19 13 14
13 11 12
14 19 12
Hl 14 2
14 2 11

, 15 11 17
22 16 11
19 21 13
12 10 U
18 12 1
8 7 8 23

18 19 8 46
17 18 14 40
10 16 ~ zr
18 19 la liO
]7 11 11 ~
15 16 12 42
12 1ó 5 32
14 20 13 47

- ,

'-

, ',

- .
-i
.-.J' ,

19 18
1'; 1.ss 19-jl'
lj
18
1»
18
21
'-8

.,

.,

.. ,
1 1;:... ~
~ §.
22 2
28 ' 16
17 2
8 'I
13 2
11 IQ
13 'I
26 12
1 I}

26 8
26 li
17 14. . 11
23 IQ 3
IQ 12 16
11 11) • 17
21 ' t 10
24 21 22
18 18 'D
22 10 13

_"

. 21- 28
12 22
24 13
8 10

13 8
26 2()
7 12

22 18

28 22
21 10
19 13
a 8
24 20
16 Il:
22 18
22 '4,
19 26' . 16
17 4,
Hi 8
22 23:

i (iWorOt6ter
Vol~nl afkondiging YOJ;ld

gemeeDti8Y8Ij~ering plaatf
de Kerk ~ JW'()"'()Hter, bij I

eene- beUrI, benttende do
den leérw; aeD Eerw. W. _'U'I1.Y.
werd, al8m8de een i.drelJ,
wel'd dOfM' deo beer J. G.
luidt:-1 i '

Dell Wd.Ee~. Heer W. 1l11Jl&A:;Y,
Wl°roea&er. .:,

• I ~ •

Wel-E.rw.IHeer en Waarde iVriend,1-Nada'f!riJ
Ilwe hela ga~ling en uwe "erllleetdheijl "II del.
ge_u IOÓ Iduidelijk be~ MW.H&, ®Or de ber-
haalde. ro~1t door ... ~ere _ge~nt.en pp • ~ ..
~,v de.'" WlJHD, s "
i. loo h bbell wij goedged.:h~ fan OnHn kant
UEerw. een r tuwlijk bewijl Je p.-en fan "00..
gehecht.h i'-iliAD UEe •. , eli 0lIl q te too';en dat oOie
woorden gee~ ijdele klankID lij',. maar' dAt wij in
der w.heid '. boogMhtea 0111.~. wer. wille onder
0lIl, wil-4-erlWn dit lf8ICbeu, hétwelk :.rij UEerw.
bij,aeM ~bieden in ,denHllcitif geeft< ontnogen,
&li waarmede,bet u aaDaehodelr wordt, '

Het u iyoort. 08.. bartew'- en bede, dat gij
en Me.,. Mu~:r, nog laaR ODCler(lne KMpUrd moogt
blijven, ~ dat de line Heer u vi>lkomeq more her-
'!.eDen, ~pda~ gij Dog lug op cllill ingtalagen "eg
IllDOgt., rt,gUo, 0111ODder ODl~te 'arbeidelI en te
werken, ooal. &ot hiortoe. : ' .

De ~ nil I liea nedea TolmJlke u ill AUe goed
werk, o-.ld~ gij ZijD "ilmoogt «toen, w,rkende in u
hetgeen llelD I"elbeurlijk it,: dat ud. bede no
lIwe heil*_bende meDden.: '

i IPe~kend door d~ Kerk~raAd, en
, I een groot aaDW der Gemeente.

Zijn Eel'w"rde ~.nkte o~ &eer hartelijke
wijze eo' seid~ onder anderen, ;dat het hem &aDI-

ge~m ,"&II liit liefdeblijk: Yap sijn. gemee.te
te ontvapgent en dat het sijn ~treveo wezen ui
om &OOv!M'Lala in sijn Vel'mogl)D is, en door den
ze~o d~ ',qeareD, iD dese :gemeepte te ar·
beiden. 1 l • i;

Ook GoudIDie beeft een blij)t nn acbting aan
ZEerw. ~~onkeo door ,eeo8:beUr8', van £200
aan hem te achenln'n. :

ui"relD:~Q:'t)ll~H Vool'l~en ~ndag werden ~e beide predik-
(Jitdlell'll-iJI beUl'teo I waal'jtnnomen dool' ijen Eer", P. du

Toit y~ Pllilip~town, MOrfeu (Donderdag)
y.r~ien',,()ord1it·n);ra',ol)d de Couferentie geopend worden, en

welke 0 Vrijilag en Zatul'dag voórtgezet zal
1Jordeu,J!n Zondag yindt het I!eilig ibondmaal
plaats. rv ij vel'waohten een g'ÏOOte 9pkomst bij
die foeatfn, &oowei van de gemeellte ala nn

"-_010"1 andere die tot 0111 ovel'komen ~uUen:,

- i

I
I

- I

.1

",
- I

I
- I.'

A. Pents &: M_ra. D.
Villiera &: ~. P"ota~

Dil Toit. \

. ,

- I

- I
:- ,

• I

Ptlntl & Smitb.

.. MeIDMra.
SAVB THII QUKIl.~.

..I er ee~ lOirée eo bal gegenn
feaetweek wordt gaeloten.

ridee jm sniderriflee; 200,600
11t4! prijs, £10,; 2de, £8; 3de, £6;
£4 i 6de tot lOde, £3 elk; lIde tot

.. .,; ~y ]• ~;:... ;:...
~; § ~

11 6 8 26
18, 1:,1 13 40
13 14. l! 29
13 14 9 86
14: 13 16 42

~ 22 17 11 liO
12 3 7 22
ló 18 'I 86- 10 3 2 16
11 5 0 16
11 6 7 30

:.. 17 18 2 37
15 ' 10 10 36
11 0 10 'D J. de I

14 17 11 42 IJ.
16. 12 ,1 84 ;
19 : Il 11

I« :
~ 21 16 23 60 r

1u 11 0 21
14 11 14 80

, 17 17 10 «a 14 10 «
16 6 8 29

Jo . 10 10
11 9 Ui 36
10 12'" 16 38
16 lil 13 41
18 11 io 39 ,
16 16 11 42
14 18 10 42
19 6 1 32

, 14 14 1 3li
lil 6 ~3 38
13 20 5 88
12 ó 6 22
7 8 "4 19
14 16 I) 34
16 10 9 .85
!l3 3 8 24

21, 7 9_

16 11 9

BIRIQ~BN PU TJLKGRAAF., ' ,

KAAPKOLONJ!.

(Web,terr Ágent4ur,)
Port Eliul)et-b, 7 Ootober.

De Ha,.,enoommiuie heeft beslote!), bet Gon-
verneme:nt ,te adviseren tot de aan,emiog van
Sir Johp ~eI plaDi in de$elyer,geheel. Sir
Jobn'l besOek beeft £4,~' gekOIt, en l'ort
Elisabetb m~ daarvan de belft betAlen.

Bet gedenkteekeD Pate~n zal den vorm
aannemen .,an un .tandbeeld.'

B. M. S. Boádicea is heden bier aangekomen.

34
27
28
30
33

31
23
33
28
34

149
I

I 162
D"aJJAJf~BW v ... JIlflOOfG.
_ l 16

der Spuij t 12_ 18

- 27
~ 23

16
16
13

r 24
IS

82

,
ZW AAR WEDER. '

(Weblter, Ágm".uT.) "
Port Elisabetb, 8 October.

He ertrek del' .toombootén Á"9lian en Teu-
ton naar Kaapstad is nitpteld ,,~n8 Ilecbt
"eder. Zij lullen morgen ~; de eel'ltge-
noemde gaat aan bij Mouel~i.

96
I

PÁ~ "CONcoaDLL"
.. 28
~ 32

30
26
23

30
, 30
zr
, 17
'30

134
REGEN! REGEN!
(Web.., 4g~T.)

G~tad, 8 October,

Sedert twee dagen zijn hi~r heerlijke regen-
baije" geTallen. • :

Beide plaatl8lijke Stl'1lÏlvogellXlaateobappijea
hebben groot 8UOOOII. De aapdeelénlijlten sijn
ploten en de aandeeien se~veu sijn reed. van
de hand geset met eene p~mie nn twintig
shillings: ;

139

I:
f- 29

14.5 189

, 129
lUA~ D' GOD' HOOP.

- '. - - 82
31
as
81
84

31
'Il
~
24
28

(aeb.un Ágen"ur.)
Kiog Willia'" Town, 8 Oot.

Ot! M-erc"rtJ pabliOl18rt e+n telegralJl vali
Kokst&d ten eil'elde, dat de: boer StracbaD eu
diens g.elacbap aldaar terilg gtikeerd sijn.

'I Ceder"iU'e is ontruimd. Er sijn ~te Y8rlie-
sen aan vee geleden onder! de lIoeren Tan
Matatiele eu UDillimyuln. i' Zij 'Wacbt.on op
wapeoen, ammunitie eD yeraterkiog, om de re-
belleu lUt4l te vallen.' \ !

De PondOl doen 8trooplopD iu Xeaibeland.
De !{.rCtl."J Ngt ook, d&~ digt bij dese It.ad

I"1
.,

, .

'.

f;,. It .'

~
e.

,
I

I'
I

I
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1
~
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;
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!
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•
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op voor de gevaageneo.
1&0 den h., J0081 ot het;

\W88 $enngenen yoor
1lIlIlOlI'ell. '

11lry tan!beboeve!rao eie
ge~.ng~en beechllldigd
IllOOrd. en I&nrandipg,

met yoornemen te bedrij'fn.,
De _te kwam ,hl.srop neer, Dat,

de gevange Den ,ta waren o~
moord te bedrij S&llndel'l ver-
Illoord hAdden. 0111moord te bedrijven
bad, betrekking op Ranken" Het blijkt dat
op deu 22 O;&ober beide re~&DgeD4n op b.t:
e~.ndolll van wijlen I~ heer R',bert Saullden Sr.
waaDden, een hunner ;4e loon, WAl ""!l'e'nlll&ker vau
beroep. Omtr.nt dee~ tijd 1fU er ~n breleeht ge-
maakt geworden den ~n van &rnee eD RanIrt.n "..
ge'l'l&¥.d ge"ord,n d~lve te repAl'8l6n. EeDÏKen tijd
daarna n.lm de oudeiBarnell, en 8aWldeta SI'_ .prak
lIIet hem dAa, o'er, eltlceide dat de ~n bem 'beroof-
de. Banll~.Sen. 1fU ~aad, en' !pUkte gelmPk van
.terke bewoordingen l!Dl-ried Salludm &All h_,uit da
plaau te echoppen. Daarna ging ~e oad. BarneI
naar huil. Dit gebeurdIl omtrent ~ oegen .re del
morgeDi en dM IDldd •• te twaalf 1l1't1 ging dê joop
Bunae naar hui. eo .keerd.. !.erag te een ure. Hij
ecbijDt toén ~nige "'~'Mden met ~nken fl8had te •
hebben, verlist den w,,,~el en P;lDg n~ lijn baie ter-
wijl Ranken }lem op _lfigen mllUld volgde. Eenige
w8ini~e lIIÏnllten daarij4 keerde de o"de &m .. ~n..r
met eel! revoh'el' en IUt jonSle BunM met een rill.
in ae haud'-BernM h~pDS een l'A4 op in de ~ting
der stl'llftt, en Bamea ~~< 10 de acht.erplaau .~ echoot;
het pietool af op Sllllll~ilra iD de U1gen'IrQOr;ïgheid
vao eenige werkliederr ~,.. doodde hem.-I4 ;oupn
BAmM legde toen lijn piltooi op IRanke. IIU eJl .-
VIIurde af doch milte b_. Hij prtibeerde ~ liju
,."eer le 'herladen, Ilflicb werd ~d ,va~inderd
door den jOngen ~era. Wao neer lIIen nu de
getuigenis tegellover ~n JODgeO ~llDden in ov ....
wegio~ lI.. mt, iodi8B? pj ten ,oUe in uw geaaoed
overtuigt lijt,lh.t lifbplden overeenkwamen 0111Saao-
den lenn te benelll&lli dan moet gij hem ook io-
brengen yoor. de III~ nn moori. Ik ben aekv,
Jij lult '!lw-en pligt do;~ en Alleeo de' getuigenil ova..,.
"agen, en niete nn 'l'tt gij daar bllÏ.ten verno~
hebt, ;0 aanmerking n~en. Ik aprjlek voor en teo
beboe,e der kroon. d# nogthl\D8 1II0et ik 1\: seggelI;
dat indien er eenige ~#jtel in uwe gelll~eren h.i-
It.aat, dao moet gi j di~ ten gunate van de gevangenn
ge~en. ; i ,
M. J, Rmak.m:-IllwAS in di~ bij wijlen den

heer Ballndera op dell ,22aten October Il. eo ken de
beide gevangeoen. ;Ji)e beer BallndeN vroeg lIIÏj,
het werk van Bal'lMl ~n t.e lIrelrijken. De heer
Ballnden leide, dat'; f)lt,t een acnde en ecuod.
"... De oode Bern" leide &aD Saunders, dat het
beter lOude lijn, oat ,lijn IOOn weg W jaren. De
overledene lelde, dat IBarnM uit lijn hW. moett
vertrekken. Het ant:,woord hierop ,wu, dat hij h.1II
£liO Toor varbe!.ering;b 1ll000t uitbetalen. Baanden
leide, al k<lltte het b.. ook £3OOJ &ocb 10'11 laij uit
lijn huil 1110eten ,e~~n. Zij .pra.keu in 't HoI-
landech en ecbelleD }felden k" ... d \e lijn. Saunden
![ing toen naar lijn Ii~ 'en ~ naar h.t lijn •.
Te U11 IlUl WAS de ,WIgere gevaDjliene in dell werk-
winkel en sat op de WbaafbaDk. )jil vroeg hem, wa,
bij aan den heer ~eadea - lfI&D leggen 0....
trent een kar. Ik uj~e, hij GOMt lIIet mij naar dan
beer EdlIIeadei gaan ~~ lijn 1f'<Xlfden t.e bewijl8n.
In plaaU dl&"&n Jip hij acbter 4en winkel om en
ik liep heID aehterd en wierp "p keitteen naar
beID. ,Hij ging r~t naar huil' en ik gi.g terug
nAar aeo win,kel. ~OA ,tond ik in deu IlIIidewin·
kei, toep de joo~ertf ~tI roDd~m deu gefel aan-
kwalll lIIet ~n nae 1 Ilpl band. lit .&ODd lanp
SallDden lijd., ~ hij nAbij ae ecb.roef Atond.
Thomu Methán.Lo aan lijn réJterkant., Pillon
en aq_der8n wann oolj ~. ~aur)d.n Iprall tegen
dep gevangene in 't Bqllandech. De pudere gevange.
kwam &aD den aclrté:.)lUlt van deo timJDenllaDtwill-
kell&D, lI!ide ieti teCen SaancUn en echoot. Ik ~k
olD)en Ill( belli den ~,.olver op' UW aanleggen. ~
jongere Berne. 11ll&tf~ coen IIju rfle il poatull1 ,n
lIIikte regt op DUjn ~fd. Ik keek DUr b8ID yoor
een ,.ar IIIinGten, eq ~hij echoot; de kogel ging mijn
boofd .,oorbij .n bleefl in den onn' aitten. Hij .tood
16 of l8'lrede. Rn .. p1ute al...., Sunden wnd.
0. jOJllreI'e gel'ange~ trachtt.e toe~ te herladeD. l)e
jo,*ere beer Saande. liep op bem toe en Dam b~
den riHe ,If. Zij yjtil,n beideD. De jong. Barnea tiep
O'Ter de .. Iden eli ~Iliep heJII acb tema. De OTer-
ledene ~ niet ~ denou brr I gevangelle, daar
aijll.. andach& mel ~ jongvellb-l Ic ," wu.Ik lAg d.n
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